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الوحي. بدء كتاب – 1
1        : صلى -  الله رسول إلى الوحي بدء كان كيف باب

. وسلم   عليه الله
نييوح إلييى أوحينييا كمييا إليييك أوحينا ذكره: {إنا جل الله وقول

/.163بعده} /النساء:  من والنبيين
سييفيان قييال: حييدثنا الزبييير بيين اللييه عبييد الحميييدي  - حدثنا1

بيين محمييد قييال: أخييبرني النصاري سعيد بن يحيى قال: حدثنا
يقييول: الليييثي وقيياص بيين علقميية سييمع الييتيمي: أنييه إبراهيم
قييال: علىييالمنبر عنييه اللييه رضييي الخطيياب بيين عميير سمعت

يقييول: (إنمييا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول سييمعت
كييانت فميين نييوى، مييا امرىييء لكييل وإنمييا بالنيييات، العمييال

ما إلى فهجرته ينكحها، امرأة إلى أو يصيبها، دنيا إلى هجرته
إليه). هاجر

]54، 2392، 3685، 4783، 6311، 6553.[
هشييام عيين مالييك، قال: أخبرنييا يوسف بن الله عبد  - حدثنا2

عنها: الله رضي المؤمنين أم عائشة عن أبيه، عن عروة، بن
صييلى الله رسول سأل عنه الله رضي هشام بن الحارث أن

الييوحي؟ يأتيييك كيييف اللييه، رسييول فقال: يييا وسلم عليه الله
مثييل يييأتيني وسييلم: (أحيانييا عليه الله صلى الله رسول فقال

وعيييت وقييد عنييي فيفصييم علييي، أشده وهو الجرس، صلصلة
فييأعي فيكلمنييي رجل، الملييك لييي يتمثل وأحيانا قال، ما عنه
يقول). ما

الييوحي علييه ينيزل رأيتييه عنها: ولقييد الله رضي عائشة قالت
عرقا. ليتفصد جبينه وإن عنه فيفصم البرد، الشديد اليوم في

]3043.[
ابن عن عقيل، عن الليث قال: حدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا3

أنهييا المييؤمنين أم عائشيية عيين الزبييير، بن عروة عن شهاب،
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول به بدىء ما قالت: أول

إل رؤييا ييرى ل فكيان النيوم، في الصالحة الرؤيا الوحي من
بغار يخلو وكان الخلء، إليه حبب ثم الصبح، فلق مثل جاءت
أن قبييل العدد ذوات - الليالي التعبد - وهو فيه فيتحنث حراء،
فيييتزود خديجيية إلييى يرجييع ثييم لييذلك، ويتزود أهله، إلى ينزع

الملييك فجيياءه حييراء، غييار فييي وهييو الحق جاءه حتى لمثلها،



حييتى فغطنييي بقارىء). قال: (فأخذني أنا قال: (ما فقال: اقرأ،
بقييارىء، أنييا ما قلت فقال: اقرأ، أرسلني ثم الجهد، مني بلغ

أرسييلني ثييم الجهييد، منييي بلييغ حييتى الثانييية فغطنييي فأخذني
ثييم الثالثيية، فغطني فأخذني بقارىء، أنا فقلت: ما فقال: اقرأ،

ميين النسان خلق. خلق الذي ربك باسم فقال: {اقرأ أرسلني
اللييه صييلى اللييه رسييول بهييا الكرم}). فرجع وربك علق. اقرأ

خويلييد بنييت خديجيية علييى فييدخل فييؤاده، يرجييف وسلم عليه
ذهييب حييتى زملييوني). فزملييوه فقال: (زملوني عنها الله رضي

علييى خشيييت الخييبر: (لقييد وأخبرهييا لخديجة فقال الروع، عنه
إنييك أبييدا، اللييه يخزيييك مييا واللييه خديجيية: كل نفسي). فقالت

الضيف، وتقري المعدوم، وتكسب الكل، وتحمل الرحم، لتصل
الحق. نوائب على وتعين

بن أسد بن نوفل بن ورقة به أتت حتى خديجة به فانطلقت
الجاهلييية، فييي تنصر امرءا وكان خديجة، عم ابن العزى، عبد

مييا بالعبرانية النجيل من فيكتب العبراني، الكتاب يكتب وكان
لييه فقييالت عمييي، قييد كييبيرا شيخا وكان يكتب، أن الله شاء

بن ورقة: يا له أخيك. فقال ابن من اسمع عم، بن خديجة: يا
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول فأخبره ترى؟ ماذا أخي
بييه الله نزل الذي الناموس ورقة: هذا له فقاله رأى، ما خبر
يخرجييك إذ حيييا أكون ليتني جذع، فيها ليتني يا موسى، على

وسييلم: (أومخرجييي عليييه اللييه صلى الله رسول فقال قومك،
إل بييه جئييت مييا بمثييل قييط رجييل يييأت لييم هم). قييال: نعييم،

ينشييب لييم مؤزرا. ثم نصرا أنصرك يومك يدركني وإن عودي،
الوحي. وفتر توفي، أن ورقة

]3212، 4670، 4672 - 4674، 6581.[
أن الرحميين، عبييد بن سلمة أبو شهاب: وأخبرني ابن  - قال4

فييترة عيين يحييدث وهييو قييال، النصيياري اللييه عبييد بيين جييابر
ميين صوتا سمعت إذ أمشي أنا حديثه: (بينا في فقال الوحي،
جالس بحراء جاءني الذي الملك فإذا بصري، فرفعت السماء،

فرجعييت منييه، فرعبييت والرض، السييماء بييين كرسييي علييى
المدثر. قييم أيها تعالى: {يا الله فأنزل زملوني، فقلت: زملوني

وتتابع). الوحي فاهجر} فحمي - والرجز قوله - إلى فأنذر
رداد بيين هلل وتييابعه صييالح، وأبييو يوسف بن الله عبد تابعه
ومعمر: بوادره. يونس الزهري. وقال عن



]3066، 4638 - 4642، 4671، 5860.[
قييال: عوانيية أبييو قييال: حييدثنا إسييماعيل بيين موسى  - حدثنا5

عيين جييبير، بن سعيد قال: حدثنا عائشة أبي بن موسى حدثنا
به}. لتعجل لسانك به تحرك تعالى: {ل قوله في عباس، ابن

التنزيل من يعالج وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: كان
عبيياس: فأنييا ابيين - فقييال شييفتيه يحييرك ممييا وكييان شييدة،

وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول كييان كما لكم أحركهما
عبيياس ابيين رأيييت كمييا أحركهمييا سييعيد: أنييا وقييال يحركهمييا،
بييه تحييرك تعييالى: {ل اللييه - فييأنزل شييفتيه فحييرك يحركهما،

فييي له وقرآنه}. قال: جمعه جمعه علينا به. إن لتعجل لسانك
لييه قرآنييه}. قييال: فاسييتمع فيياتبع قرأنيياه وتقرأه: {فإذا صدرك

فكييان تقييرأه، أن علينييا إن بيييانه}. ثييم علينا إن وأنصت: {ثم
جبريييل أتيياه إذا ذلييك بعييد وسلم عليه الله صلى الله رسول
وسييلم عليه الله صلى النبي قرأه جبريل انطلق فإذا استمع،

قرأه. كما
]4643 - 4645، 4757، 7086.[
عيين يييونس قال: أخبرنييا الله عبد قال: أخبرنا عبدان  - حدثنا6

قال: الله عبد قال: أخبرنا محمد بن بشر (ح). وحدثنا الزهري
الله عبيد قال: أخبرني نحوه الزهري عن ومعمر يونس أخبرنا

قال: عباس ابن عن الله، عبد بن
وكييان النيياس، أجود وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

في يلقاه وكان جبريل، يلقاه حين رمضان في يكون ما أجود
صييلى اللييه فلرسييول القييرآن، فيدارسييه رمضان من ليلة كل
المرسلة. الريح من بالخير أجود وسلم عليه الله

]1803، 3048، 3361، 4711.[
عيين شيعيب قيال: أخبرنيا نافع بن الحكم اليمان أبو  - حدثنا7

بيين عتبيية بيين اللييه عبييد بيين اللييه عبيييد قال: أخبرني الزهري
بيين سييفيان أبييا أن أخييبره، عبيياس بيين الله عبد أن مسعود،

قرييش، مين ركييب فييي إلييه أرسيل هرقيل أخيبره: أن حرب
صييلى اللييه رسييول كييان التي المدة في بالشأم، تجارا وكانوا

فييأتوه قريييش، وكفييار سييفيان ابييا فيهييا ميياد وسلم عليه الله
ثييم الييروم، عظميياء وحييوله مجلسه، في فدعاهم بإيلياء، وهم

الرجييل بهييذا نسييبا أقييرب فقييال: أيكييم بترجمانه، ودعا دعاهم
ه يزعيم الذي أقربهيم أنيا سيفيان: فقليت أبيو فقيال نيبي؟ أن



ظهره، عند فاجعلوهم أصحابه وقربوا مني، فقال: أدنوه نسبا،
فييإن الرجييل، هييذا عيين سييائل إني لهم لترجمانه: قل قال ثم

كيذبا علييي يييأثروا أن ميين الحيياء ليول فوالله فكذبوه، كذبني
نسييبه قال: كيييف أن عنه سألني ما أول كان عنه. ثم لكذبت
القييول هييذا قييال نسييب. قييال: فهييل ذو فينييا قلت: هييو فيكم؟
ميين آبييائه ميين كييان قلت: ل. قال: فهييل قبله؟ قط أحد منكم
ضييعفاؤهم؟ أم يتبعييونه النيياس قلييت: ل. قييال: فأشييراف ملك؟

قلييت: بييل ينقصييون؟ أم ضييعفاؤهم. قييال: أيزيييدون فقلييت: بييل
يييدخل أن بعد لدينه سخطة منهم أحد يرتد يزيدون. قال: فهل

يقييول أن قبييل بالكييذب تتهمونه كنتم قلت: ل. قال: فهل فيه؟
فييي منييه ونحيين قلييت: ل، يغييدر؟ قلت: ل. قال: فهل قال؟ ما

أدخييل كلميية تمكني فيها. قال: ولم فاعل هو ما ندري ل مدة
قلييت: نعيم. قيياتلتموه؟ الكلمية. قييال: فهييل هذه غير شيئا فيها

سييجال، وبينييه بيننا قلت: الحرب إياه؟ قتالكم كان قال: فكيف
الله قلت: يقول: اعبدوا يأمركم؟ منه. قال: ماذا وننال منا ينال

ويأمرنييا آبيياؤكم، يقييول ما واتركوا شيئا، به تشركوا ول وحده
لييه: للترجمييان: قييل والصييلة. فقييال والعفيياف والصدق بالصلة
الرسييل فكذلك نسب، ذو فيكم أنه فذكرت نسبه عن سألتك
هييذا منكييم أحييد قييال هييل قومهييا. وسييألتك نسييب فييي تبعث

القييول هييذا قييال أحييد كييان لييو فقلت ل، أن فذكرت القول،
كييان هييل قبلييه. وسييألتك قيييل بقول يأتسي رجل لقلت قبله،

آبييائه ميين كييان قلت: فلييو ل، أن فذكرت ملك، من آبائه من
كنتييم هييل أبيييه. وسييألتك ملييك يطلييب رجييل قلييت ملييك، من

فقييد ل، أن فييذكرت قييال، مييا يقول أن قبل بالكذب تتهمونه
علييى ويكييذب النيياس علييى الكييذب ليييذر يكيين لم أنه أعرف

أن فييذكرت ضييعفاؤهم، أم اتبعوه الناس أشراف الله. وسألتك
أم أيزيييدون وسييألتك الرسييل، أتبيياع وهييم اتبعييوه، ضييعفاؤهم

يتييم. حتى اليمان أمر وكذلك يزيدون، أنهم فذكرت ينقصون،
فييذكرت فيييه، يييدخل أن بعد لدينه سخطة أحد أيرتد وسألتك

القلييوب. وسييألتك بشاشييته تخييالط حين اليمان وكذلك ل، أن
بمييا تغدر. وسألتك ل الرسل وكذلك ل، أن فذكرت يغدر، هل

بييه تشييركوا ول اللييه تعبييدوا أن يييأمركم أنه فذكرت يأمركم،
والصييدق بالصييلة ويييأمركم الوثييان، عبييادة عن وينهاكم شيئا،

قييدمي موضييع فسيييملك حقييا تقييول مييا كيان فييإن والعفيياف،



منكييم، أنييه أظيين أكيين لييم خييارج، أنه أعلم كنت وقد هاتين،
كنييت ولييو لقيياءه، لتجشييمت إليييه، أخلييص أني أعلم أني فلو

الله صلى الله رسول بكتاب دعا قدمه. ثم عن لغسلت عنده
فييدفعه بصييرى، عظيييم إلييى دحييية بييه بعث الذي وسلم عليه
ميين الرحيييم، الرحمن الله فيه: (بسم فإذا فقرأه، هرقل، إلى

علييى الروم: سييلم عظيم هرقل إلى ورسوله الله عبد محمد
أسييلم السييلم، بدعاية أدعوك فإني بعد، أما الهدى، اتبع من

إثيم عليييك فيإن تييوليت فيإن مرتيين، أجرك الله يؤتك تسلم،
بيننيا سيواء كلمية إليى تعيالوا الكتيياب أهييل و: {يا الريسيين،

بعضيينا يتخذ ول شيئا به نشرك ول الله إل نعبد ل أن وبينكم
بأنييا اشييهدوا فقولييوا تولييوا فييإن اللييه دون ميين أربابييا بعضييا

ميين وفييرغ قييال، مييا قييال سييفيان: فلمييا أبييو مسلمون}) قال
وأخرجنييا، الصوات وارتفعت الصخب عنده كثر الكتاب، قراءة
إنييه كبشيية، أبييي ابيين أميير أخرجنييا: لقييد حين لصحابي فقلت
حييتى سيييظهر أنييه موقنييا زلييت الصييفر. فمييا بني ملك يخافه
السلم. علي الله أدخل
نصييارى علييى أسقفا وهرقل، إيلياء صاحب الناطور، ابن وكان

خييبيث يومييا أصييبح إيلييياء، قدم حين هرقل أن يحدث الشأم،
ابيين قييال هيئتييك، اسييتنكرنا بطييارقته: قييد بعض فقال النفس،

حييين لهييم فقال النجوم، في ينظر حزاء هرقل الناطور: وكان
الختييان ملييك النجوم في نظرت حين الليلة رأيت سألوه: إني

إل يختتيين قييالوا: ليييس الميية؟ هذه من يختتن فمن ظهر، قد
فيقتلييوا ملكييك، مييداين إلييى واكتب شأنهم، يهمنك فل اليهود،

هرقييل أتييى أمرهييم، علييى هييم فبينمييا اليهييود، ميين فيهم من
صيلى اللييه رسول خبر عن يخبر غسان ملك به أرسل برجل

فييانظروا قييال: أذهبييوا هرقييل اسييتخبره فلما وسلم، عليه الله
وسييأله مختتيين، أنييه فحييدثوه إليه، فنظروا ل؟ أم هو أمختتن

هييذه ملييك هرقييل: هييذا فقال يختتنون، فقال: هم العرب، عن
وكييان برومييية، لييه صاحب إلى هرقل كتب ظهر. ثم قد المة

حمييص يييرم فلييم حمييص، إلى هرقل وسار العلم، في نظيره
خييروج علييى هرقييل راي يوافييق صيياحبه ميين كتاب أتاه حتى
لعظميياء هرقييل فييأذن نبي، وأنه وسلم، عليه الله صلى النبي
ثييم فغلقييت، بأبوابهييا أميير ثييم بحمييص، له دسكرة في الروم
والرشييد، الفلح فييي لكييم هييل الييروم، معشيير فقال: يا اطلع



حميير حيصيية فحاصييوا النييبي؟ هييذا فتبييايعوا ملككم يثبت وأن
هرقييل رأى فلمييا غلقييت، قييد فوجييدوها البواب، إلى الوحش
قلت وقال: إني علي، قال: ردوهم اليمان، من وأيس نفرتهم،
رأيييت، فقييد دينكييم، علييى شييدتكم بهييا أختييبر آنفييا مقييالتي
هرقل. شأن آخر ذلك فكان عنه، ورضوا له فسجدوا

الزهري. عن معمر بن ويونس كيسان بن صالح أبو رواه
]51، 2535، 2650،2738، 2778، 2782،2816، 3003،

4278، 5635، 5905، 6771[



اليمان.  - كتاب2
عليه -       1 الله صلى النبي وقول اليمان، باب

.( خمس: (    على السلم بني وسلم
تعييالى: {ليييزدادوا اللييه قييال وينقييص، ويزيييد وفعل، قول وهو

/.13هييدى} /الكهييف:  /. {وزنييادهم4إيمانهم} /الفتييح:  مع إيمانا
اهتييدوا /. {والييذين76هييدى} /مريييم:  اهتدوا الذين الله {ويزيد
آمنييوا الذين /. {ويزداد17تقواهم} /محمد:  وآتاهم هدى زادهم

الذين فأما إيمانا هذه زادته /. وقوله: {أيكم31إيمانا} /المدثر: 
ذكيييره: جيييل /. وقيييوله124إيمانيييا} /التوبييية:  فزادتهيييم آمنيييوا

تعييالى: /. وقييوله173عمييران:  إيمانييا} /آل فزادهم {فاخشوهم
فييي /. والحييب22وتسييليما} /الحييزاب:  إيمانييا إل زادهييم {وما
اليمان. من الله في والبغض الله

لليمييان عييدي: إن بيين عييدي إلييى العزيز عبد بن عمر وكتب
اسييتكمل اسييتكملها فميين وسييننا، وحييدودا وشييرائع فرائييض
أعييش فييإن اليمييان، يسييتكمل لم يستكملها لم ومن اليمان،

علييى أنييا فمييا أمييت وإن بهييا، تعملييوا حييتى لكييم فسييأبينها
بحريص. صحبتكم

قلييبي} /البقييرة: ليطمئيين السييلم: {ولكيين عليييه إبراهيم وقال
260./
مسييعود: اليقييين ابيين ساعة. وقال نؤمن بنا معاذ: اجلس وقال

كله. اليمان
حاك ما يدع حتى التقوى حقيقة العبد يبلغ عمر: ل ابن وقال

الصدر. في
محمييد يييا /: أوصيييناك13لكم} /الشييورى:  مجاهد: {شرع وقال
واحدا. دينا وإياه
وسيينة. /: سبيل48ومنهاجا} /المائدة:  عباس: {شرعة ابن وقال

ربييي بكييم يعبييأ مييا وجل: {قييل عز لقوله {دعاؤكم} إيمانكم،
اليمان. اللغة في الدعاء /. ومعنى77دعاؤكم} /الفرقان:  لول

أبييي بيين حنظليية قييال: اخبرنييا موسييى بن الله عبيد  - حدثنا8
عنهمييا الله رضي عمر ابن عن خالد، بن عكرمة سفيان: عن

قال:
عليى السيلم وسلم: (بنيي عليه الله صلى الله رسول قال 

اللييه، رسييول محمييدا وأن اللييه إل إلييه ل أن خمييس: شييهادة



رمضان). وصوم والحج، الزكاة، وإيتاء الصلة، وإقام
].4243[ر: 

2  : اليمان -  أمور باب
المشييرق قبل وجوهكم تولوا أن البر تعالى: {ليس الله وقول

والملئكية الخير والييوم بيالله آمين مين اليبر ولكن والمغرب
واليتييامى القربييى ذوي حبه على المال وآتى والنبيين والكتاب

الصلة وأقام الرقاب وفي والسائلين السبيل وابن والمساكين
فييي والصييابرين عاهييدوا إذا بعهييدهم والموفييون الزكيياة وآتييى

هييم وأولئك صدقوا الذين أولئك البأس وحين والضراء الباسأء
/.177المتقون} /البقرة: 

/ الية.1المؤمنون} /المؤمنون:  أفلح {قد
العقييدي عييامر أبييو قييال: حييدثنا محمييد بن الله عبد  - حدثنا9

أبييي عن دينار، بن الله عبد عن بلل، بن سليمان قال: حدثنا
اللييه صييلى النييبي عن عنه، الله رضي هريرة أبي عن صالح،

قال: وسلم عليه
اليمان). من شعبة والحياء شعبة، وستون بضع (اليمان 

3      : لسانه -  من المسلمون سلم من المسلم باب
ويده.

اللييه عبد عن شعبة، قال: حدثنا أياس أبي بن آدم  - حدثنا10
بيين اللييه عبييد عيين الشييعبي، عيين وإسماعيل، السفر أبي بن

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين عنهما، الله رضي عمرو
قال:

والمهيياجر ويييده، لسييانه ميين المسييلمون سلم من (المسلم 
عنه). الله نهى ما هجر من
عييامر عيين داود، معاوييية: حييدثنا أبييو اللييه: وقييال عبد أبو قال

وسلم. وقييال عليه الله صلى النبي عن الله عبد قال: سمعت
صلى النبي عن الله عبد عن عامر عن داود العلى: عن عبد
وسلم. عليه الله

]6119.[

4.    : أفضل -  السلم أي باب
أبييي قال: حدثنا القرشي سعيد بن يحيى بن سعيد  - حدثنا11

أبييي عيين بييردة، أبييي بيين اللييه عبييد بيين بردة أبو قال: حدثنا
قال: قالوا: عنه الله رضي موسى أبي عن بردة،



سييلم قييال: (ميين أفضييل؟ السييلم أي اللييه، رسييول (يييا 
ويده). لسانه من المسلمون

5.     : السلم -  من الطعام إطعام باب
عيين يزيييد، عيين الليييث، قال: حدثنا خالد بن عمرو  - حدثنا12
رجل عنهما: أن الله رضي عمرو بن الله عبد عن الخير، أبي

قال: خير؟ السلم وسلم: أي عليه الله صلى النبي سأل
لييم وميين عرفييت ميين علييى السييلم وتقييرأ الطعام، (تطعم 

تعرف).
]28، 5882.[

6.         : لنفسه -  يحب ما لخيه يحب أن اليمان من باب
قتييادة، عيين شييعبة، عيين يحيييى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا13
وسييلم، عليييه اللييه صلى النبي عن عنه، الله رضي أنس عن

النيبي عين أنيس، عين قتييادة قال: حيدثنا المعلم حسين وعن
قال: وسلم عليه الله صلى

لنفسه). يحب ما لخيه يحب حتى أحدكم يؤمن (ل 
اليمان. من وسلم عليه الله صلى الرسول  - حب7

أبييو قييال: حييدثنا شييعيب قييال: أخبرنييا اليمييان أبييو  - حييدثنا14
رسول عنه: أن الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

قال: وسلم عليه الله صلى الله
إليييه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن ل بيده، نفسي (فوالذي 

وولده). والده من
عبييد عيين علية، ابن قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب  - حدثنا15

عليييه اللييه صييلى النييبي عيين أنييس، عيين صييهيب، بيين العزيز
أنس عن قتادة، عن شعبة، قال: حدثنا آدم (ح). وحدثنا وسلم

وسلم: عليه الله صلى النبي قال: قال
ووليده واليده مين إلييه أحيب أكيون حيتى أحدكم يؤمن (ل 

أجمعين). والناس

8.   : اليمان -  حلوة باب
الثقفييي الوهيياب عبييد قال: حدثنا المثنى بن محمد  - حدثنا16

صييلى النييبي عيين أنس، عن قلبة، أبي عن أيوب، قال: حدثنا
اليمييان: حلوة وجييد فيه كن من قال: (ثلث وسلم عليه الله
يحييب وأن سييواهما، ممييا إليييه أحييب ورسييوله اللييه يكون أن

كمييا الكفيير فييي يعييود أن يكييره وأن للييه، إل يحبييه ل المرء



النار). في يقذف أن يكره
]21، 5694، 6542.[

9.     : النصار -  حب اليمان علمة باب
اللييه عبييد قال: أخبرني شعبة قال: حدثنا الوليد أبو  - حدثنا17
اللييه صلى النبي عن أنسا، قال: سمعت جبر بن الله عبد بن

قال: وسلم عليه
النصار). بغض النفاق وآية النصار، حب اليمان (آية 
]3537.[

قييال: الزهييري عيين شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا18
بيين عبييادة اللييه: أن عبييد بيين اللييه عائييذ إدريييس أبييو أخبرني

النقبيياء أحييد وهييو بييدرا، شييهد وكان عنه، الله رضي الصامت
قييال، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول العقبيية: أن ليليية

أصحابه: من عصابة وحوله
ول تسييرقوا، ول شيييئا، بييالله تشييركوا ل أن علييى (بايعوني 

أيييديكم بييين تفترونه ببهتان تأتوا ول أولدكم، تقتلوا ول تزنوا،
فييأجره منكييم وفييى فميين معييروف، فييي تعصوا ول وأرجلكم،

فهييو الييدنيا في فعوقب شيئا ذلك من أصاب ومن الله، على
إلييى فهو الله ستره ثم شيئا ذلك من أصاب ومن له، كفارة
ذلك. على عاقبه). فبايعناه شاء وإن عنه عفا شاء إن الله،

]3679، 3680، 3777، 4612، 6402، 6416، 6479،
6787، 7030.[

10.      : الفتن -  من الفرار الدين من باب
الرحميين عبد عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا19
عيين أبيه، عن صعصعة، أبي بن الرحمن عبد بن الله عبد بن

عليييه اللييه صلى الله رسول قال: قال أنه الخدري سعيد أبي
وسلم:

شييعف بهييا يتبييع غنييم المسييلم مييال خييير يكون أن (يوشك 
الفتن). من بدينه يفر القطر، ومواقع الجبال

].584وانظر:  ،6677 ،6130 ،3405 ،3124[

11) : أنا -        وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.     .( القلب  فعل المعرفة وأن بالله أعلمكم

قلييوبكم} كسييبت بمييا يؤاخييذكم تعييالى: {ولكيين اللييه لقييول
/.225/البقرة: 



عن هشام، عن عبدة، قال: أخبرنا سلم بن محمد  - حدثنا20
قالت: عائشة عن أبيه،
أمرهييم أمرهييم، إذا وسييلم عليه الله صلى الله رسول كان 

رسييول يييا كهيئتييك لسيينا قييالوا: إنييا يطيقون، بما العمال من
تييأخر، ومييا ذنبييك ميين تقييدم مييا لييك غفيير قييد الله إن الله،

أتقيياكم يقول: (إن ثم وجهه، في الغضب يعرف حتى فيغضب
أنا). بالله وأعلمكم

12         : أن -  يكره كما الكفر في يعود أن كره من باب
. اليمان     من النار في يلقى

قتييادة، عيين شييعبة، قييال: حييدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا21
وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي عن عنه، الله رضي أنس عن

قال:
ورسوله الله كان اليمان: من حلوة وجد فيه كن من (ثلث 

ومن لله، إل يحبه ل عبدا أحب ومن سواهما، مما إليه أحب
أن يكييره كمييا اللييه، أنقييذه إذ بعييد الكفر، في يعود أن يكره
النار). في يلقى
].16[ر: 

13.      : العمال -  في اليمان أهل تفاضل باب
يحيييى بيين عمييرو عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا22

عنييه، اللييه رضييي الخييدري سييعيد أبي عن أبيه، عن المازني،
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن
الليه يقيول ثيم النيار، النيار وأهيل الجنية الجنة أهل (يدخل 

ميين خييردل ميين حبة مثقال قلبه في كان من تعالى: أخرجوا
أو الحيييا، نهيير في فيلقون اسودوا، قد منها فيخرجون إيمان،
جييانب فييي الحبيية تنبييت كمييا - فينبتييون مالييك - شييك الحييياة
ملتوية). صفراء تخرج أنها تر ألم السيل،

خير. من وقال: خردل عمرو: الحياة، وهيب: حدثنا قال
]6192.[

سيعد، بيين إبراهيييم قال: حدثنا الله عبيد بن محمد  - حدثنا23
أنييه سييهل، بيين أماميية أبييي عيين شهاب، ابن عن صالح، عن

اللييه صييلى اللييه رسييول يقييول: قييال الخييدري سعيد أبا سمع
وسلم: عليه
قمييص، وعليهييم علييي يعرضييون النيياس رأيت نائم، أنا (بينا 



عميير علييي وعييرض ذلييك، دون مييا ومنها الثدي، يبلغ ما منها
يييا ذلييك أولييت يجييره). قييالوا: فمييا قميييص وعليه الخطاب بن

قال: (الدين). الله؟ رسول
]3488، 6606، 6607.[

14.    : اليمان -  من الحياء باب
أنييس، عيين مالييك قييال: أخبرنييا يوسف بن الله  - حدثناعبد24
رسول أن أبيه، عن الله، عبد بن سالم عن شهاب، ابن عن
وهييو النصييار، ميين رجل على مر وسلم عليه الله صلى الله
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقييال الحييياء، فييي أخيياه يعظ

وسلم:
اليمان). من الحياء فإن (دعه 
]5767.[

15     } : الزكاة -  وآتوا الصلة وأقاموا تابوا فإن باب
 : / { التوبة  سبيلهم /.5فخلوا

روح أبييو قييال: حييدثنا المسندي محمد بن الله عبد  - حدثنا25
محمييد بيين واقييد عيين شييعبة، قييال: حييدثنا عمارة بن الحرمي

صييلى اللييه رسييول عمر: أن ابن عن يحدث أبي قال: سمعت
قال: وسلم عليه الله
وأن الله إل إله ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن (أمرت 

فعلييوا فإذا الزكاة، ويؤتوا الصلة، ويقيموا الله، رسول محمدا
السيييلم، بحيييق إل وأميييوالهم دمييياءهم منيييي عصيييموا ذلييك

الله). على وحسابهم
]2786.[

16.       : العمل -  هو اليمان إن قال من باب
كنتييم بمييا أورثتموهييا الييتي الجنيية تعييالى: {وتلييك اللييه لقييول

قييوله فييي العلييم أهل من عدة /. وقال72تعملون} /الزخرف: 
يعملييون} /الحجيير: كييانوا عما أجمعين لنسألهم تعالى: {فوربك

فليعمييل هييذا وقييال: {لمثييل اللييه، إل إلييه قييول: ل /: عيين93
/.61العاملون} /الصافات: 

قييال: حييدثنا إسييماعيل بن وموسى يونس بن أحمد  - حدثنا26
بيين سييعيد عيين شييهاب، ابيين قييال: حييدثنا سييعد بيين إبراهيييم

هريرة: أبي عن المسيب،
العمييل أي سييئل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 



قييال: ميياذا؟ ورسييوله). قيييل: ثييم بييالله فقييال: (إيمييان أفضل؟
مبرور). قال: (حج ماذا؟ الله). قيل: ثم سبيل في (الجهاد

]1447.[

17       : وكان -  الحقيقة، على السلم يكن لم إذا باب
. القتل      من الخوف أو الستسلم على

قولييوا ولكيين تؤمنوا لم قل آمنا العراب تعالى: {قالت لقوله
علييى فهييو الحقيقيية، علييى كييان /. فييإذا14أسلمنا} /الحجرات: 

عميران: السيلم} /آل الليه عنيد اليدين ذكيره: {إن جل قوله
19./
قييال: الزهييري عيين شييعيب قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا27

اللييه رضييي سييعد عن وقاص، أبي بن سعد بن عامر أخبرني
عنه:
وسييعد رهطييا أعطييى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

هيو رجل وسيلم عليييه الليه صيلى الليه رسييول فترك جالس،
فييوالله فلن؟ عيين لك ما الله، رسول فقلت: يا إلي، أعجبهم

غلبنييي ثييم قليل، مسلما). فسييكت فقال: (أو مؤمنا، لراه إني
فييوالله فلن؟ عيين فقلت: مالييك لمقالتي فعدت منه، أعلم ما

منييه أعلييم مييا غلبني ثم مسلما)، فقال: (أو مؤمنا، لراه إني
ثييم وسييلم، عليه الله صلى الله رسول وعاد لمقالتي، فعدت

منييه، إلييي أحييب وغيييره الرجييل، لعطييي إنييي سييعد قال: (يا
النار). في الله يكبه أن خشية
الزهري. عن الزهري أخي وابن ومعمر وصالح يونس ورواه

]1408.[

18.     : السلم -  من السلم إفشاء باب
ميين اليمان: النصيياف جمع فقد جمعهن من عمار: ثلث وقال

القتار. من والنفاق للعالم، السلم وبذل نفسك،
].12[ر: 

19.      : كفر -  بعد وكفر العشير، كفران باب
عليييه اللييه صييلى النييبي عيين الخييدري، سييعيد أبييي عيين فيييه

وسلم.
].298[ر: 
بيين زيييد عيين مالييك، عيين مسييلمة، بيين اللييه عبد  - حدثنا29

قال: عباس ابن عن يسار، بن عطاء عن أسلم،



أكييثر فييإذا النييار وسييلم: (أريييت عليييه اللييه صلى النبي قال 
قييال: (يكفييرن بييالله؟ يكفييرن). قيييل: أيكفييرن النسيياء، أهلهييا

ثم الدهر، إحداهن إلى أحسنت لو الحسان، ويكفرن العشير،
قط). خير منك رأيت قالت: ما شيئا، منك رأت

]421، 715، 1004، 3030، 4901.[

20      : يكفر -  ول الجاهلية، أمر من المعاصي باب
. بالشرك    إل بارتكابها صاحبها

جاهلييية) فيييك امييرؤ وسلم: (إنييك عليه الله صلى النبي لقول
مييا ويغفيير بييه يشييرك أن يغفر ل الله تعالى: {إن الله وقول
/.48يشاء} /النساء:  لمن ذلك دون
واصييل عيين شييعبة، قييال: حييدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا30

حليية، وعليييه بالربييدة، ذر أبا قال: لقيت المعرور عن الحدب،
رجل سيياببت فقييال: إنييي ذلك، عن فسألته حله، غلمه وعلى

وسلم: عليه الله صلى النبي لي فقال بأمه، فعيرته
إخييوانكم جاهلييية، فيييك امييرو إنييك بييأمه، أعيرته ذر، أبا (يا 

يييده، تحييت أخوه كان فمن أيديكم، تحت الله جعلهم خولكم،
مييا تكلفييوهم ول يلبييس، ممييا وليلبسييه يأكييل، ممييا فليطعمييه

فأعينوهم). كلفتموهم فإن يغلبهم،
]2407، 5703.[

21    } : اقتتلوا -  المؤمنين من طائفتان وإن باب
 : / { الحجرات  بينهما /.9فأصلحوا

المؤمنين. فسماهم
زيييد، بيين حميياد حييدثنا المبييارك، بيين الرحميين عبد  - حدثنا31

قييال: قيس بن الحنف عن الحسن، عن ويونس، أيوب حدثنا
تريييد؟ فقييال: أييين بكييرة أبو فلقيني الرجل، هذا لنصر ذهبت

اللييه رسييول سمعت فإني قال: ارجع، الرجل، هذا قلت: أنصر
يقول: وسلم عليه الله صلى

النييار). في والمقتول فالقاتل بسيفهما المسلمان التقى (إذا 
قال: (إنه المقتول؟ بال فما القاتل، هذا الله رسول فقلت: يا

صاحبه). قتل على حريصا كان
]6481، 6672.[



22.    : ظلم -  دون ظلم باب
بشيير (ح) قال: وحدثني شعبة قال: حدثنا الوليد أبو  - حدثنا32

عيين إبراهيييم، عن سليمان، عن شعبة، عن محمد، قال: حدثنا
قال: الله عبد عن علقمة،

بظلييم}. قييال إيمييانهم يلبسييوا ولييم آمنييوا {الذين نزلت لما 
يظلييم؟ لييم وسييلم: أينييا عليييه اللييه صلى الله رسول أصحاب

عظيم}. لظلم الشرك الله: {إن فأنزل
]3181، 3245، 3246، 4353، 4498، 6520، 6538.[

23.   : المنافق -  علمة باب
جعفيير بيين إسماعيل قال: حدثنا الربيع أبو سليمان  - حدثنا33

أبيييه، عيين سهيل، أبو عامر أبي بن مالك بن نافع قال: حدثنا
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن
وإذا أخلييف، وعييد وإذا كييذب، حييدث ثلث: إذا المنييافق (آية 

خان). اؤتمن
]2536، 2598، 5744.[

العمييش، عيين سفيان، قال: حدثنا عقبة بن قبيصة  - حدثنا34
عمرو: بن الله عبد عن مسروق، عن مرة، بن الله عبد عن
قال: وسلم عليه الله صلى النبي أن
خصلة فيه كانت ومن خالصا، منافقا كان فيه كن من (أربع 

اؤتميين يييدعها: إذا حييتى النفيياق ميين خصييلة فيييه كييانت منهن
فجر). خاصم وإذا غدر، عاهد وإذا كذب، حدث وإذا خان،
العمش. عن شعبة تابعه

]2327، 3007.[

24.      : اليمان -  من القدر ليلة قيام باب
أبييو قييال: حييدثنا شييعيب قييال: أخبرنييا اليمييان أبييو  - حييدثنا35

قال: هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،
القدر، ليلة يقم وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول قال 

ذنبه). من تقدم ما لله غفر واحتسابا، إيمانا
]1802، 1910.[

25.    : اليمان -  من الجهاد باب
قال: حدثنا الواحد عبد قال: حدثنا حفص بن حرمي  - حدثنا36

قييال: سييمعت جرير بن عمرو بن زرعة أبو قال: حدثنا عمارة



قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبا
إل يخرجييه ل سييبيله، فييي خييرج لمن وجل عز الله (انتدب 

أو أجيير ميين نييال بمييا أرجعييه أن برسلي، وتصديق بي إيمان
قعييدت مييا أمييتي على أشق أن ولول الجنة، أدخله أو غنيمة،
ثييم أحيييا، ثييم اللييه سبيل في أقتل أني ولوددت سرية، خلف
أقتل). ثم أحيا، ثم أقتل

،235وانظييير:  ،7025 ،7019 ،2955 ،2741 ،2635[
2644.[

26.      : اليمان -  من رمضان قيام تطوع باب
عيين شييهاب، ابن عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا37

صيلى اللييه رسول هريرة: أن أبي عن الرحمن، عبد بن حميد
قال: وسلم عليه الله
ميين تقييدم مييا لييه غفيير واحتسييابا، إيمانا رمضان، قام (من 

ذنبه).
]1904، 1905.[

27.      : اليمان -  من احتسابا رمضان صوم باب
قال: حييدثنا فضيل بن محمد قال: أخبرنا سلم ابن  - حدثنا38

قييال: قييال هريييرة أبييي عيين سلمة، أبي عن سعيد، بن يحيى
وسلم: عليه الله صلى الله رسول

ميين تقيدم ميا ليه غفير واحتسييابا، إيمانا رمضان صام (من 
ذنبه).

]1802، 1910.[

28.   : يسر -  الدين باب
اللييه إلييى الييدين وسييلم: (أحييب عليييه اللييه صلى النبي وقول

السمحة). الحنيفية
علييي، بيين عميير قال: حدثنا مطهر بن السلم عبد  - حدثنا39

سييعيد أبييي بيين سييعيد عيين الغفيياري، محمييد بيين معيين عيين
وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي عن هريرة، أبي عن المقبري،

قال:
فسييددوا غلبييه، إل أحييد الييدين يشيياد وليين يسر، الدين (إن 

ميين وشيييء والروحيية بالغييدوة واسييتعينوا وأبشييروا، وقيياربوا،
الدلجة).



29.    : اليمان -  من الصلة باب
/:143إيمييانكم} /البقييرة:  ليضيييع الله تعالى: {وكان الله وقول
البيت. عند صلتكم يعني
أبييو قييال: حييدثنا زهييير قييال: حييدثنا خالد بن عمرو  - حدثنا40

وسلم: عليه الله صلى النبي أن البراء، عن إسحاق،
أخييواله قال أو أجداده، على نزل المدينة قدم ما أول كان 

شييهرا، عشيير ستة المقدس بيت قبل صلى وأنه النصار، من
وأنييه البيت، قبل قبلته تكون أن يعجبه وكان شهرا، سبعة أو

فخييرج قوم، معه وصلى العصر، صلة صلها صلة أول صلى
راكعييون، وهييم مسييجد أهييل على فمر معه، صلى ممن رجل

عليييه اللييه صلى الله رسول مع صليت لقد بالله فقال: أشهد
قد اليهود وكانت البيت، قبل هم كما فداروا مكة، قبل وسلم

فلمييا الكتاب، وأهل المقدس، بيت قبل يصلي كان إذ أعجبهم
ذلك. أنكروا البيت، قبل وجهه ولى
هييذا: أنييه حييديثه فييي الييبراء عيين إسحاق أبو زهير: حدثنا قال
مييا نييدر فلييم وقتلييوا، رجييال تحييول أن قبل القبلة على مات
إيمانكم}. ليضيع الله تعالى: {وكان الله فأنزل فيهم، نقول

]390، 4216، 4222، 6825.[

30.    : المرء -  إسلم حسن باب
يسييار بيين عطيياء أسييلم: أن بيين زيييد مالك: أخبرني  - قال41

صلى الله رسول سمع أخبره: أنه الخدري سعيد أبا أخبره: أن
يقول: وسلم عليه الله
سيييئة كييل عنييه اللييه يكفر إسلمه، فحسن العبد أسلم (إذا 

إلى أمثالها بعشر القصاص: الحسنة ذلك بعد وكان زلفها، كان
عنها). الله يتجاوز أن إل بمثلها والسيئة ضعف، سبعمائة

قييال: الييرزاق عبييد قييال: حييدثنا منصور بن إسحاق  - حدثنا42
رسييول قييال: قييال هريييرة أبييي عيين همام، عن معمر، أخبرنا

وسلم: عليه الله صلى الله
لييه تكتييب يعملهييا حسيينة إسييلمه: فكييل أحييدكم أحسن (إذا 

له تكتب يعملها سيئة وكل ضعف، سبعمائة إلى أمثالها بعشر
بمثلها).

31.      : أدومه -  الله إلى الدين أحب باب
قيال: هشيام عين يحييى، حيدثنا المثنى، بن محمد  - حدثنا43



عائشة: عن أبي أخبرني
امييرأة، وعنييدها عليها دخل وسلم عليه الله صلى النبي أن 

قييال: (مييه، صييلتها، ميين تييذكر هييذه). قييالت: فلنيية، قال: (من
تملييوا). وكييان حييتى اللييه يمييل ل فييوالله تطيقون، بما عليكم
صاحبه. عليه داوم ما إليه الدين أحب

].1869وانظر:  ،1100[

32.    : ونقصانه -  اليمان زيادة باب
الذين /. {ويزداد13هدى} /الكهف:  تعالى: {وزنادهم الله وقول
/.31إيمانا} /المدثر:  آمنوا

شيييئا تييرك /. فإذا3دينكم} /المائدة:  لكم أكملت وقال: {اليوم
ناقص. فهو الكمال من
قييال: حييدثنا هشييام قييال: حييدثنا إبراهيييم بن مسلم  - حدثنا44

قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس، عن قتادة،
وزن قلبييه وفييي اللييه، إل إلييه ل قييال من النار من (يخرج 

اللييه، إل إلييه ل قييال ميين النييار من ويخرج خير، من شعيرة
ل قييال ميين النييار ميين ويخييرج خير، من برة وزن قلبه وفي

خير). من ذرة وزن قلبه وفي الله، إل إله
عيين أنييس، قتييادة: حييدثنا أبييان: حييدثنا اللييه: قييال عبد أبو قال

خير). (من إيمان) مكان وسلم: (من عليه الله صلى النبي
]7071، 7072.[

حييدثنا عييون، بيين جعفيير سمع الصباح، بن الحسن  - حدثنا45
شييهاب، بيين طييارق عن مسلم، بن قيس أخبرنا العميس، أبو
له: قال اليهود من رجل أن الخطاب، بن عمر عن
معشيير علينا لو تقرؤونها، كتابكم في آية المؤمنين، أمير يا 

قال: {اليييوم آية؟ عيدا. قال: أي اليوم ذلك لتخذنا نزلتي اليهود
لكييم ورضيييت نعمييتي عليكييم وأتممييت دينكييم لكييم أكملييت
الييذي والمكييان اليوم، ذلك عرفنا عمر: قد دينا}. قال السلم

بعرفة قائم وهو وسلم، عليه الله صلى النبي على فيه نزلت
جمعة. يوم

]4145، 4330، 6840.[

33.    : السلم -  من الزكاة باب
ه ليعبيدوا إل أميروا وجيل: {وميا عيز وقيوله ه مخلصيين الل ل
دييين وذلييك الزكيياة ويؤتييوا الصييلة ويقيمييوا حنفيياء الييدين



/.5القيمة} /البينة: 
عمييه عيين أنييس، بيين مالييك قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا46
اللييه عبيد بن طلحة سمع أنه أبيه، عن مالك، بن سهيل أبي

يقول:
أهييل ميين وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى رجل جاء 

حييتى يقييول، ما يفقه ول صوته دوي يسمع الرأس، ثائر نجد،
الليه صيلى الله رسول فقال السلم، عن يسأل هو فإذا دنا،

علييي والليلة) فقال: هل اليوم في صلوات وسلم: (خمس عليه
اللييه صييلى اللييه رسييول تطييوع). قييال أن إل قال: (ل غيرها؟

قييال: (ل غيييره؟ علييي هييل رمضان). قال وسلم: (وصيام عليه
ه تطيوع). قيال: وذكير أن إل لى الليه رسيول ل ه ص علييه الل

تطييوع). أن إل قييال: (ل غيرهييا؟ علي قال: هل الزكاة، وسلم
ول هييذا علييى أزيييد ل يقييول: واللييه وهييو الرجييل قييال: فييأدبر

إن وسييلم: (أفلييح عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييال أنقص،
صدق).

]1792، 2532، 6556.[

34.     : اليمان -  من الجنائز اتباع باب
قييال: حييدثنا المنجوفي علي بن الله عبد بن أحمد  - حدثنا47

هريرة: أبي عن ومحمد، الحسن عن عوف، قال: حدثنا روح
جنييازة اتبع قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ويفييرغ عليهييا يصييلى حييتى معه وكان واحتسابا، إيمانا مسلم،
مثييل قيييراط كييل بقيراطييين، الجر من يرجع فإنه دفنها، من

يرجييع فييإنه تييدفن، أن قبييل رجييع ثييم عليهييا صلى ومن أحد،
بقيراط).

أبييي عيين محمييد، عيين عوف، قال: حدثنا المؤذن عثمان تابعه
نحوه. وسلم، عليه الله صلى النبي عن هريرة،

]1260، 1261.[

35        : ل -  وهو عمله يحبط أن من المؤمن خوف باب
يشعر.

خشيت إل عملي على قولي عرضت التيمي: ما إبراهيم وقال
ميين ثلثييين ملكييية: أدركييت أبييي ابيين مكييذبا. وقييال أكييون أن

على النفاق يخاف كلهم وسلم، عليه الله صلى النبي أصحاب
وميكائيييل، جبريييل إيمييان على يقول: إنه أحد منهم ما نفسه،



منافق. وما إل أمنه ول مؤمن إل خافه الحسن: ما عن ويذكر
لقييول توبة، غير من والعصيان النفاق على الصرار من يحذر
يعلمييون} /آل وهييم فعلييوا مييا علييى يصييروا تعالى: {ولييم الله

/.135عمران: 
قال: زبيد عن شعبة، قال: حدثنا عرعرة بن محمد  - حدثنا48

الله: عبد فقال: حدثني المرجئة عن وائل أبا سألت
المسييلم قييال: (سييباب وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 

كفر). وقتاله فسوق،
]5697، 6665.[

عيين جعفيير، بيين إسييماعيل سعيد: حييدثنا بن قتيبة  - أخبرنا49
الصامت: بن عبادة قال: أخبرني أنس عن حميد،

بليليية يخييبر خييرج وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن 
خرجييت فقييال: (إنييي المسييلمين ميين رجلن فتلحييى القييدر،

وعسى فرفعت، وفلن، فلن تلحى وإنه القدر، بليلة لخبركم
والخمس). والتسع السبع في التمسوها لكم، خيرا يكون أن
]1919، 5702.[

36      : عليه -  الله صلى النبي جبريل سؤال باب
وعلم      والحسان والسلم اليمان عن وسلم

الساعة.
جبريييل قييال: (جيياء ثم له، وسلم عليه الله صلى النبي وبيان
بييين ومييا دينييا، كلييه ذلييك دينكم). فجعل يعلمكم السلم عليه
[ر: اليمان من القيس عبد لوفد وسلم عليه الله صلى النبي

يقبييل فليين دينييا السييلم غييير يبتييغ تعالى: {وميين ]. وقوله53
/.85عمران:  منه} /آل

أبييو أخبرنا إبراهيم، بن إسماعيل قال: حدثنا مسدد  - حدثنا50
قال: هريرة أبي عن زرعة، أبي عن التيمي، حيان

فأتيياه للنيياس، يومييا بييارزا وسلم عليه الله صلى النبي كان 
وملئكتييه بييالله تييؤمن قييال: (أن اليمييان؟ فقييال: مييا جبريييل
قييال: السييلم؟ بييالعبث). قييال: مييا وتييؤمن ورسييله وبلقييائه

وتييؤدي الصييلة، وتقيييم بييه، تشييرك ول الله تعبد (السلم: أن
قييال: الحسييان؟ رمضان). قييال: مييا وتصوم المفروضة، الزكاة

يراك). قييال: فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كأنك الله تعبد (أن
السييائل، ميين بييأعلم عنهييا المسييؤول قال: (مييا الساعة؟ متى

تطيياول وإذا ربهييا، الميية ولييدت أشييراطها: إذا عيين وسأخبرك



اللييه). إل يعلمهن ل خمس في البنيان، في البهم البل رعاة
عليم عنيده الليه وسيلم: {إن عليييه الليه صيلى النيبي تل ثيم

فقييال: شيييئا، يييروا فقال: (ردوه): فلم أدبر، ثم الساعة} الية،
دينهم). الناس يعلم جاء جبريل، (هذا
اليمان. من كله ذلك الله: جعل عبد أبو قال

]4499.[
سيعد، بيين إبراهيييم قييال: حييدثنا حمييزة بن إبراهيم  - حدثنا51
اللييه: أن عبييد بيين اللييه عبيد عن شهاب، أبي عن صالح، عن
هرقيل سيفيان: أن أبو قال: أخبرني أخبره عباس بن الله عبد

أنهييم فزعمييت ينقصييون؟ أم يزيييدون هييل لييه: سييألتك قييال
أحييد يرتييد هييل يتييم. وسييألتك حييتى اليمييان وكييذلك يزيييدون،
وكييذلك ل، أن فزعمييت فيييه؟ يييدخل أن بعييد لييدينه سييخطة
أحد. يسخطه ل القلوب بشاشته تخالط حين اليمان

].7[ر: 

37.     : لدينه -  استبرأ من فضل باب
قييال: سييمعت عييامر عيين زكرييياء، نعيييم: حييدثنا أبو  - حدثنا52

يقول: بشير بن النعمان
يقييول: (الحلل وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول سمعت 

الناس، من كثير يعلمها ل مشبهات وبينهما بين، والحرام بين،
فيي وقيع ومين وعرضيه، ليدينه اسيتبرأ المشبهات اتقى فمن

وإن أل يييواقعه، أن يوشك الحمى حول يرعى الشبهات: كراع
أل محييارمه، أرضييه فييي اللييه حمييى وإن أل حمى، ملك لكل
وإذا كلييه، الجسييد صييلح صييلحت مضييغة: إذا الجسييد في وإن

القلب). وهي أل كله، الجسد فسد فسدت
]1946.[

38.     : اليمان -  من الخمس أداء باب
جمييرة أبييي عن شعبة، قال: أخبرنا الجعد بن علي  - حدثنا53

قال:
فقال: أقييم سريره على يجلسني عباس، ابن مع أقعد كنت 

شييهرين، معييه فأقمت مالي، من سهما لك أجعل حتى عندي
عليييه اللييه صييلى النييبي أتوا لما القيس عبد وفد قال: إن ثم

قييالوا: ربيعيية. قييال: الوفييد)؟ (ميين القييوم) أو قال: (ميين وسلم
نييدامى) فقييالوا: يييا ول خزايييا غييير بالوفييد، أو بييالقوم، (مرحبا



الحييرام، شييهر فييي إل نأتيييك أن نسييتطيع ل إنييا الله، رسول
فصييل، بييأمر فمرنييا مضيير، كفييار ميين الحييي هذا وبينك وبيننا
الشييربة: عيين الجنيية. وسييألوه بييه وندخل وراءنا، من به نخبر

وحييده، بييالله أمرهم: باليمان أربع، عن ونهاهم بأربع، فأمرهم
ورسييوله وحييده). قييالوا: اللييه بييالله اليمييان مييا قييال: (أتييدرون

الله، رسول محمدا وأن الله إل إله ل أن قال: (شهادة أعلم،
ميين تعطييوا وأن رمضييان، وصيام الزكاة، وإيتاء الصلة، وإقام

والنقييير والييدباء الحنتييم أربع: عن عن الخمس). ونهاهم المغنم
بهيين وأخييبروا قال: (المقير. وقييال: (احفظييوهن والمزفت. وربما

وراءكم). من
]87، 500، 1334، 2928، 3319، 4110، 4111، 5822،

6838، 7117.[

39       : ولكل -  والحسبة، بالنية العمال أن جاء ما باب
. نوى   ما امرىء

والحييج، والزكيياة، والصييلة، والوضييوء، اليمييان، فيييه فييدخل
علييى يعمييل كييل تعييالى: {قييل اللييه والحكييام. وقييال والصييوم

أهليه عليى الرجييل نيتيه: (نفقية /: علييى84شياكلته} /السييراء: 
ونية). جهاد صدقة). وقال: (ولكن يحتسبها

].3017[ر: 
يحيييى عيين مالك، قال: أخبرنا مسلمة بن الله عبد  - حدثنا54
عن وقاص، بن علقمة عن إبراهيم، بن محمد عن سعيد، بن

عمر:
بالنييية، قال: (العمال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ورسييوله الليه إليى هجرتييه كيانت فمن نوى، ما امرىء ولكل
أو يصيييبها لييدنيا هجرته كانت ومن ورسوله، الله إلى فهجرته

إليه). هاجر ما إلى فهجرته يتزوجها، امرأة
].1[ر: 
قييال: أخييبرني شييعبة قييال: حييدثنا منهييال بن حجاح  - حدثنا55

أبييي عيين يزيييد، بيين اللييه عبييد قييال: سييمعت ثييابت بن عدي
أنفييق قييال: (إذا وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي عيين مسعود،

صدقة). له فهو يحتسبها أهله على الرجل
]3784، 5036.[

الزهييري عيين شييعيب، قال: أخبرنييا نافع بن الحكم  - حدثنا56



وقيياص: أنييه أبييي بيين سييعد عيين سييعد، بن عامر قال: حدثني
أخبره:

تنفييق ليين قال: (إنييك وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
فييي تجعل ما حتى عليها، أجرت إل الله وجه بها تبتغي نفقة
امرأتك). في

]1233، 2591، 2593، 3721، 4147، 5039، 5335،
5344، 6012، 6352.[

40) :       : الدين -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
المسلمين:     ولئمة ولرسوله لله النصحية

وعامتهم).
/.91ورسوله} /التوبة:  لله نصحوا تعالى: {إذا وقوله

قييال: إسييماعيل عيين يحيييى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا57/58
قال: الله عبد بن جرير عن حازم، أبي بن قيس حدثني

الصلة، إقام على وسلم عليه الله صلى الله رسول بايعت 
مسلم. لكل والنصح الزكاة، وإيتاء

بن زياد عن عوانة، أبو قال: حدثنا النعمان أبو ) - حدثنا58( 
مييات يييوم يقييول اللييه عبييد بيين جرييير قييال: سييمعت علقيية

وقال: عليه، وأثنى الله فحمد قام شعبة، بن المغيرة
والسييكينة، والوقيار، لييه، شييريك ل وحييده الله بإتقاء عليكم 

لميركم، قال: استعفوا الن. ثم يأتيكم فإنما أمير، يأتيكم حتى
صييلى النبي أتيت فإني بعد قال: أما العفو. ثم يحب كان فإنه
علييي: فشييرط السييلم، علييى قلييت: أبايعييك وسييلم عليه الله

المسييجد هييذا ورب هييذا، علييى مسلم). فبييايعته لكل (والنصح
ونزل. استغفر لكم. ثم لناصح إني

]501، 1336، 2049، 2565، 2566، 6778.[



العلم.  - كتاب3
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.   : العلم -  فضل باب
أوتييوا والييذين منكييم آمنوا الذين الله تعالى: {يرفع الله وقول
/. وقييوله11خييبير} /المجادليية:  تعملييون بما والله درجات العلم

/.114علما} /طه:  زدني رب وجل: {وقل عز

2       : حديثه، -  في مشتغل وهو علما سئل من باب
. السائل     أجاب ثم الحديث فأتم

(ح). وحييدثني فليييح قييال: حييدثنا سيينان بيين محمييد  - حدثنا59
أبي قال: حدثني فليح بن محمد قال: حدثنا المنذر بن إبراهيم

أبيي عين يسيار، بين عطياء عين عليي، بن هلل قال: حدثني
قال: هريرة

القوم، يحدث مجلس في وسلم عليه الله صلى النبي بينما 
صييلى اللييه رسييول الساعة؟. فمضييى فقال: متى أعرابي جاءه
قييال مييا القييوم: سييمع بعييض فقييال يحييدث، وسييلم عليه الله

قضييى إذ يسييمع. حييتى لييم بعضييهم: بييل قييال. وقييال ما فكره
يييا أنييا الساعة). قال: هييا عن - السائل - أراه قال: (أين حديثه
السيياعة). قييال: فييانتظر المانة ضعيت قال: (فإذا الله، رسول

فييانتظر أهلييه غييير إلييى الميير وسييد قال: (إذا إضاعتها؟ كيف
الساعة).



]6131.[

3. بالعلم -      صوته رفع من باب
عوانة، أبو قال: حدثنا الفضل بن عارم النعمان أبو  - حدثنا60
عمييرو بن الله عبد عن ماهك، بن يوسف عن بشر، أبي عن

قال:
سافرناها، سفرة في وسلم عليه الله صلى النبي عنا تخلف 

نمسييح فجعلنييا نتوضييأ، - ونحيين الصييلة أرهقتنييا - وقد فأدركنا
النييار). ميين للعقيياب صييوته: (ويييل بييأعلى فنادى أرجلنا، على

ثلثا. أو مرتين
]96 - 161.[

4.       : وأنبأنا -  أخبرنا أو حدثنا المحدث قول باب
وأنبأنييا وأخبرنييا حييدثنا عيينيية ابيين عند الحميدي: كان لنا وقال

الله صلى الله رسول مسعود: حدثنا ابن واحدا. وقال وسمعت
عبييد عيين شييقيق المصييدوق. وقييال الصييادق وهييو وسلم عليه

حذيفيية: كلمة. وقييال وسلم عليه الله صلى النبي الله: سمعت
أبييو حييديثين. وقييال وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول حدثنا

وسلم: فيما عليه الله صلى النبي عن عباس، ابن العالية: عن
وسييلم: عليييه الله صلى النبي أنس: عن ربه. وقال عن يروي
صييلى النييبي هريييرة: عيين أبييو وجل. وقييال عز ربه عن يرويه

وجل. عز ربكم عن وسلم: يرويه عليه الله
بيين اللييه عبد عن جعفر، بن إسماعيل قتيبة: حدثنا  - حدثنا61

قال: عمر ابن عن دينار،
الشييجر ميين وسييلم: (إن عليييه اللييه صييلى الله رسول قال 

مييا فحييدثوني المسييلم، مثييل وإنهييا ورقهييا، يسييقط ل شييجرة
في الله: ووقع عبد قال البوادي، شجر في الناس هي). فوقع

ة، أنهيا نفسي ييا هيي ميا قيالوا: حيدثنا ثيم فاسيتحييت، النخل
النخلة). قال: (هي الله؟ رسول

]62، 72، 131، 2095، 4421، 5129، 5133، 5771،
5792.[

5      : ليختبر -  أصحابه على المسألة المام طرح باب
. العلم    من عندهم ما

بيين اللييه عبييد سليمان: حدثنا مخلد: حدثنا بن خالد  - حدثنا62
عمر، ابن عن دينار،



الشييجر ميين قييال: (إن وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عن 
هييي). ما حدثوني المسلم، مثل وإنها ورقها، يسقط ل شجرة

فييي الله: فوقع عبد قال البوادي، شجر في الناس قال: فوقع
اللييه؟ رسييول يييا هييي مييا قالوا: حييدثنا ثم النخلة، أنها نفسي

].61النخلة). [ر:  قال: (هي

6 } :   .     : رب -  وقل تعالى وقوله العلم في جاء ما باب
 : / { طه  علما /.114زدني

ومالييك والثوري الحسن ورأى المحدث، على والعرض القراءة
بحييديث العالم على القراءة في بعضهم واحتج جائزة، القراءة
أمييرك وسلم: آلله عليه الله صلى للنبي قال ثعلبة، بن ضمام

النييبي على قراءة قال: (نعم). قال: فهذه الصلوات؟ نصلي أن
فأجييازوه. بييذلك قييومه ضييمام أخييبر وسييلم، عليييه اللييه صلى
فلن، فيقولييون: أشييهدنا القييوم، على يقرأ بالصك مالك واحتج
فيقييول المقرىييء علييى ويقييرأ عليهييم، قييراءة ذلييك ويقييرأ

فلن. القارىء: اقرأني
عن الواسطي، الحسن بن محمد سلم: حدثنا بن محمد حدثنا

العييالم. وحييدثنا على بالقراءة بأس قال: ل الحسن عن عوف،
علييى قرىييء قييال: إذا سييفيان، عيين موسييى، بيين اللييه عبيييد

عاصييم أبييا يقول: حدثني. قييال: وسييمعت أن بأس فل المحدث
سواء. وقراءته العالم على وسفيان: القراءة مالك عن يقول

سييعيد، عن الليث، قال: حدثنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا63
سييمع نمر: أنييه أبي بن الله عبد بن شريك عن المقبري، هو

يقول: مالك بن أنس
فيي وسيلم علييه الليه صيلى النييبي مييع جلييوس نحن بينما 

ثييم المسييجد فييي فأنيياخه جمييل، علييى رجييل دخييل المسييجد،
عليييه اللييه صييلى والنييبي محمييد؟ لهييم: أيكييم قييال ثييم عقله،

البيييض الرجييل فقلنييا: هييذا ظهرانيهييم، بييين متكىييء وسييلم
النييبي لييه فقييال المطلب؟ عبد الرجل: ابن له المتكىء. فقال

صييلى للنييبي الرجييل أجبتك). فقال وسلم: (قد عليه الله صلى
فل المسييألة، فييي عليييك فمشدد سائلك وسلم: إني عليه الله
لك). فقييال: أسييألك بدا عما نفسك. فقال: (سل في علي تجد

فقييال: كلهييم؟ النيياس إلى أرسلك آلله قبلك، من ورب بربك
الصلوات نصلي أن أمرك آلله بالله، نعم). قال: أنشدك (اللهم

أنشييدك نعييم). قييال قييال: (اللهييم والليليية؟ اليييوم في الخمس



قييال: السيينة؟ ميين الشييهر هييذا نصييوم أن أمييرك آللييه بالله،
هييذه تأخييذ أن أمييرك آللييه بييالله، نعييم). قييال: أنشييدك (اللهييم
صييلى النبي فقال فقرائنا؟ على فتقسمها أغنيائنا من الصدقة

به، جئت بما الرجل: آمنت نعم). فقال وسلم: (اللهم عليه الله
أخييو ثعلبيية، بن ضمام وأنا قومي، من ورائي من رسول وأنا
بكر. بن سعد بني

ثييابت، عيين سييليمان عيين الحميد، عبد بن وعلي موسى رواه
بهذا. وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس، عن

7       : العلم -  أهل وكتاب المناولة، في يذكر ما باب
. البلدان   إلى بالعلم

الفاق. إلى بها فبعث المصاحف عثمان أنس: نسخ وقال
].4702[ر: 

جييائزا. ذلييك ومالييك سعيد بن ويحيى عمر بن الله عبد ورأى
الله صلى النبي بحديث المناولة في الحجاز أهل بعض واحتج
تقييرأه وقييال: (ل كتابييا السييرية لمييير كتب حيث وسلم، عليه
علييى قييرأه المكييان ذلييك بلغ وكذا). فلما كذا مكان تبلغ حتى

وسلم. عليه الله صلى النبي بأمر وأخبرهم الناس،
بين إبراهييم قيال: حيدثني الليه عبيد بين إسماعيل  - حدثنا64

الله عبد بن الله عبيد عن شهاب، أبي عن صالح، عن سعد،
أخبره: عباس بن الله عبد مسعود: أن بن عتبة بن
رجل، بكتييابه بعييث وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 

البحرييين عظيييم فييدفعه البحرين، عظيم إلى يدفعه أن وأمره
قال: المسيب ابن أن فحسبت مزقه، قرأه فلما كسرى، إلى

كل يمزقوا أن وسلم عليه الله صلى الله رسول عليهم فدعا
ممزق.

]2781، 4162، 6836.[
قييال: الله عبد الحسن: أخبرنا أبو مقاتل بن محمد  - حدثنا65

قال: مالك بن أنس عن قتادة، عن شعبة، أخبرنا
- يكتب أن أراد - أو كتابا وسلم عليه الله صلى النبي كتب 

ميين خاتمييا فاتخييذ مختومييا، إل كتابا يقرؤون ل له: إنهم فقيل
فييي بياضييه إلييى أنظيير كأني الله، رسول نقشه: محمد فضة،

قييال: اللييه؟ رسييول محمييد نقشييه قال لقتادة: من يده. فقلت
أنس.

]2780، 5534، 5537، 6743.[



8       : ومن -  المجلس، به ينتهي حيث قعد من باب
. فيها      فجلس الحلقة في فرجة رأى

عبييد بيين إسييحاق عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا66
طييالب أبييي بيين عقيييل مولى مرة أبا طلحة: أن أبي بن الله

الليثي: واقد أبي أخبره: عن
فييي جييالس هو بينما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

إلييى إثنييان فأقبييل نفيير، ثلثيية أقبييل إذ معه، والناس المسجد
قييال: فوقفييا واحييد، وذهييب وسلم عليه الله صلى الله رسول

أحييدهما: فييرأى فأمييا وسلم، عليه الله صلى الله رسول على
خلفهييم، الخيير: فجلييس وأمييا فيهييا، فجلييس الحلقة في فرجة
اللييه صييلى اللييه رسييول فييرغ فلمييا ذاهبييا، فأدبر الثالث وأما
أحييدهم أمييا الثلثيية؟ النفيير عيين أخبركم قال: (أل وسلم عليه
الليه فاسييتحيا فاسييتحيا الخيير وأما الله، فآواه الله إلى فأوى
].462عنه). [ الله فأعرض فأعرض الخر وأما منه،

9) :       : رب -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( سامع    من أوعى مبلغ

].1654[ر: 
عيين عييون، ابيين قال: حدثنا بشر قال: حدثنا مسدد  - حدثنا67
أبيه: عن بكرة، أبي بن الرحمن عبد عن سيرين، ابن
وأمسييك بعيييره، على قعد وسلم عليه الله صلى النبي ذكر 

حييتى هييذا. فسييكتنا يوم - قال: أي بزمامه - أو بخطامه إنسان
النحيير). قلنييا: يوم قال: (أليس اسمه، سوى سيسميه أنه ظننا
سيسييميه أنييه ظننييا حييتى هذا). فسييكتنا شهر قال: (فأي بلى،
قييال: (فييإن الحجة). قلنييا: بلييى، بذي فقال: (أليس اسمه، بغير

يييومكم كحرميية حييرام، بينكييم وأعراضييكم، وأموالكم، دماءكم،
الغييائب، الشيياهد ليبلييغ هذا، بلدكم في هذا، شهركم في هذا،
منه). له أوعى هو من يبلغ أن عسى الشاهد فإن

]105، 1654، 3025، 4144، 4385، 5230، 6667،
7009.[

10.     : والعمل -  القول قبل العلم باب
/. فبدأ19الله} /محمد:  إل إله ل أنه تعالى: {فاعلم الله لقول

بالعلم.



بحييظ أخييذه ميين العلييم، ورثوا النبياء، ورثة هم العلماء (وأن
طريقييا لييه الله سهل علما به يطلب طريقا سلك ومن وافر،

الجنة). إلى
العلماء} /فيياطر: عباده من الله يخشى ذكره: {إنما جل وقال

/. {وقييالوا43العالمون} /العنكبوت:  إل يعقلها /. وقال: {وما28
السييعير} /الملييك: أصييحاب فييي كنا ما نعقل أو نسمع كنا لو

يعلمييون} ل والييذين يعلمييون الييذين يسييتوي /. وقال: {هل10
/.9/الزمر: 

خيييرا بييه اللييه يييرد وسييلم: (ميين عليييه الله صلى النبي وقال
بالتعلم). العلم ] و(إنما71يفقهه). [ر: 

إلييى - وأشييار هييذه علييى الصمصييامة وضعتم ذر: لو أبو وقال
اللييه صلى النبي من سمعتها كلمة أنفذ أني ظننت - ثم قفاه
لنفذتها. علي تجيزوا أن قبل وسلم عليه

/: حلميياء79عمييران:  ربييانين} /آل عبيياس: {كونييوا ابيين وقييال
قبييل العلييم بصييغار النيياس يربييي الييذي ويقال: الرباني فقهاء،
كباره.

11       : وسلم -  عليه الله صلى النبي كان ما باب
. ينفروا      ل كي والعلم بالموعظة يتخولهم

عيين سييفيان، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين محمييد  - حييدثنا68
قال: مسعود ابن عن وائل، أبي العمش،عن

فيي بالموعظية يتخولنيا وسيلم علييه الليه صيلى النبي كان 
علينا. السآمة كراهة اليام

]70، 6048.[
قييال: سييعيد بيين يحيى قال: حدثنا بشار بن محمد  - حدثنا69

صلى النبي عن أنس، عن التياح، أبو قال: حدثني شعبة حدثنا
قال: وسلم عليه الله
تنفروا). ول وبشروا تعسروا ول (يسروا 
]5774.[

12.       : معلومة -  أياما العلم لهل جعل من باب
عيين جرييير، قييال: حييدثنا شيييبة أبييي بيين عثمييان  - حييدثنا70

قال: وائل أبي عن منصور،
رجييل: له فقال خميس، كل في الناس يذكر الله عبد كان 



إنييه قال: أما يوم؟ كل ذكرتنا أنك لوددت الرحمن، عبد أبا يا
أتخييولكم وإنييي أملكييم، أن أكييره أنييي ذلييك ميين يمنعنييي

بهييا، يتخولنييا وسلم عليه الله صلى النبي كان كما بالموعظة،
علينا. السآمة مخافة

].68[ر: 

13.         : الدين -  في يفقهه خيرا به الله يرد من باب
يييونس، عيين وهب، ابن قال: حدثنا عفير بن سعيد  - حدثنا71
الرحميين: سييمعت عبييد بيين حميييد قييال: قييال شييهاب ابن عن

يقول: خطيبا معاوية
به الله يرد يقول: (من وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

وليين يعطييي، واللييه قاسييم أنييا وإنمييا الييدين، في يفقهه خيرا
خييالفهم، من يضرهم ل الله، أمر على قائمة المة هذه تزال
الله). أمر يأتي حتى

]2948، 3442، 6882، 7022.[

14.    : العلم -  في الفهم باب
نجيييح، أبييي ابيين لييي قال: قال سفيان علي: حدثنا  - حدثنا72
قال: مجاهد عن
عيين يحييدث أسييمعه فلييم المدينيية، إلييى عميير ابيين صييحبت 

قيال: كنيا واحيدا، حيديثا إل وسلم عليه الله صلى الله رسول
ميين فقال: (إن بجمار، فأتي وسلم عليه الله صلى النبي عند

أقييول: هييي أن المسييلم). فييأردت كمثل مثلها شجرة، الشجرة
اللييه صييلى النبي فقال فسكت، القوم، أصغر أنا فإذا النخلة،

النخلة). وسلم: (هي عليه
].61[ر: 

15.     : والحكمة -  العلم في الغتباط باب
تسودوا. أن قبل عمر: تفقهوا وقال

إسييماعيل قال: حييدثني سفيان قال: حدثنا الحميدي  - حدثنا73
قيييس قال: سمعت الزهري حدثناه ما غير على خالد أبي بن
قال: مسعود بن الله عبد قال: سمعت حازم أبي بن
اثنييتين: فييي إل حسييد وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال 

آتيياه ورجل الحق، في هلكته على فسلط مال الله آتاه رجل
ويعلمها). بها يقضي فهو الحكمة الله

]1343، 6722، 6886.[



16        : عليه -  الله صلى موسى ذهاب في ذكر ما باب
. الخضر     إلى البحر في وسلم

منييه عملييت ممييا تعلمنييي أن علييى أتبعييك تعالى: {هل وقوله
/.66رشدا} /الكهف: 

بيين يعقييوب قييال: حييدثنا الزهييري غرير بن محمد  - حدثني74
حييدث: شييهاب ابيين عيين صالح، عن أبي، قال: حدثني إبراهيم

عباس: ابن عن أخبره، الله عبد بن الله عبيد أن
فييي الفييزاري حصيين بيين قيييس بيين والحيير هييو تمييارى أنه 

بيين أبييي بهما فمر خضر، عباس: هو ابن قال موسى، صاحب
هييذا وصيياحبي أنييا تماريت فقال: إني عباس ابن فدعاه كعب،

هل لقيه، إلى السبيل موسى سأل الذي موسى، صاحب في
قييال: نعييم، شييأنه؟ يييذكر وسلم عليه الله صلى النبي سمعت

يقييول: (بينمييا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول سييمعت
تعلييم فقال: هل رجل جاءه إسرائيل، بني من مل في موسى

موسييى: إلييى اللييه فييأوحى موسييى: ل، قييال منك؟ أعلم أحد
لييه اللييه فجعييل إليه، السبيل موسى فسأل خضر، بلى: عبدنا

سييتلقاه، فإنك فارجع، الحوت فقدت له: إذا وقيل آية، الحوت
إذ فتاه: أرأيت لموسى فقال البحر، في الحوت أثر يتبع وكان
إل أنسييانيه ومييا الحييوت، نسيييت فييإني الصييخرة؟ إلييى أوينييا

علييى فارتييدا نبغييي، كنييا مييا أذكييره. قييال: ذلييك أن الشيييطان
قييص الييذي شييأنهما ميين فكييان خضرا، فوجدا قصصا، آثارهما

كتابه). في وجل عز الله
]78، 122، 2147، 2578، 3104، 3219، 3220، 4448- 

4450، 6295، 7040.[

17) :       : اللهم -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( الكتاب  علمه

خالييد، قال: حدثنا الوارث عبد قال: حدثنا معمر أبو  - حدثنا75
قال: عباس ابن عن عكرمة، عن
علمه وقال: (اللهم وسلم عليه الله صلى الله رسول ضمني 

الكتاب).
]143، 3546، 6842.[

18.     : الصغير -  سماع يصح متى باب
عين مالييك، قييال: حييدثني أويييس أبي بن إسماعيل  - حدثنا76



عبييد عيين عتبيية، بيين اللييه عبد بن الله عبيد عن شهاب، ابن
قال: عباس بن الله
الحتلم، ناهزت قد يؤمئذ وأنا أتان، حمار على راكبا أقبلت 

غييير إلييى بمنييى يصييلي وسييلم عليييه اللييه صلى الله ورسول
ترتييع، التييان وأرسييلت الصييف، بعض يدي بين فمررت جدار،

علي. ذلك ينكر فلم الصف، في فدخلت
]471، 823، 1758، 4150.[

قييال: مسييهر أبييو قييال: حييدثنا يوسييف بيين محمد  - حدثني77
عيين الزهييري، عيين الزبيييدي، حييرب: حييدثني بن محمد حدثني
قال: الربيع بن محمود

فييي مجهييا مجيية وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي من عقلت 
دلو. من سنين، خمس ابن وأنا وجهي،

]186،5993.[

19.     : العلم -  طلب في الخروج باب
بيين اللييه عبييد إلييى شييهر، مسيييرة اللييه عبييد بن جابر ورحل
واحد. حديث في أنيس،

بيين محمييد قييال: حييدثنا خلييي بن خالد القاسم أبو  - حدثنا78
بيين اللييه عبيييد عيين الزهري، الوزاعي: أخبرنا قال: قال حرب

عباس: ابن عن مسعود، بن عتبة بن الله عبد
فييي الفييزاري حصيين بيين قيييس بيين والحيير هييو تمييارى أنه 

بيين أبييي بهما فمر خضر، عباس: هو ابن قال موسى، صاحب
هييذا وصيياحبي أنييا تماريت فقال: إني عباس ابن فدعاه كعب،

سييمعت هل لقيه، إلى السبيل سأل الذي موسى صاحب في
أبي: نعم، قال شأنه؟ يذكر وسلم عليه الله صلى الله رسول
يقييول: (بينمييا شيأنه يذكر وسلم عليه الله صلى النبي سمعت
فقييال: هييل رجييل جيياءه إذ إسرائيل، بني من مل في موسى

وجييل عييز اللييه فأوحى موسى: ل، قال منك؟ أعلم أحد تعلم
فجعييل لقيه، إلى السبيل فسأل خضر، موسى: بلى: عبدنا إلى
فإنييك فييارجع، الحوت فقدت له: إذا وقيل آية، الحوت له الله

الحييوت أثيير يتبع وسلم عليه الله صلى موسى فكان سلتقاه،
إليى أوينييا إذ لموسييى: أرأيييت موسييى فييتى فقيال البحر، في

أن الشيييطان إل أنسييانيه ومييا الحييوت، نسيت فإني الصخرة،
آثارهمييا علييى فارتييدا نبغييي، كنييا مييا موسى: ذلك قال أذكره،
فييي اللييه قييص الذي شأنهما من فكان خضرا، فوجدا قصصا،



كتابه).
].74[ر: 

20.     : وعلم -  علم من فضل باب
عيين أسيامة، بن حماد قال: حدثما العلء بن محمد  - حدثنا79

النبي عن موسى، أبي عن بردة، أبي عن الله، عبد بن بريد
قال: وسلم عليه الله صلى

الغيييث كمثييل والعلييم، الهييدى ميين بييه اللييه بعثني ما (مثل 
الكل فأنبتت الماء، قبلت نقية، منها فكان أرضا، أصاب الكثير

الله فنفع الماء، أمسكت أجادب، منها وكانت الكثير، والعشب
طائفيية منهييا وأصييابت وزرعييوا، وسييقوا فشييربوا النيياس، بهييا

فييذلك كل، تنبييت ول ميياء تمسييك ل قيعييان هييي إنمييا أخرى،
فعلييم بييه اللييه بعثنييي مييا ونفعه الله، دين في فقه من مثل

اللييه هييدي يقبييل ولييم رأسا، بذلك يرفع لم من ومثل وعلم،
به). أرسلت الذي
الميياء، قيلت طائفة منها إسحاق: وكان الله: قال عبد أبو قال
الرض. من المستوي والصفصف الماء، يعلوه قاع

21.     : الجهل -  وظهور العلم رفع باب
يضيييع أن العلييم ميين شيييء عنييده لحد ينبغي ربيعة: ل وقال

نفسه.
الييوراث، عبييد قييال: حييدثنا ميسييرة بيين عمران  - حدثنا80/81

قال: أنس عن التياح، أبي عن
أشييراط ميين وسيلم: (إن علييه الليه صيلى الله رسول قال 

ويظهيير الخمر، ويشرب الجهل، ويثبت العلم يرفع الساعة: أن
الزنا).

قتادة، عن شعبة، عن يحيى، قال: حدثنا مسدد ) - حدثنا81( 
سييمعت بعييدي، أحد يحدثكم ل حديثا قال: لحدثنكم أنس عن

يقول: وسلم عليه الله صلى الله رسول
ويظهيير الجهييل، ويظهر العلم، يقل أن الساعة أشراط (من 

امرأة لخمسين يكون حتى الرجال، ويقل النساء، وتكثر الزنا،
الواحد). القيم

]4933، 5255، 6423.[

22.   : العلم -  فضل باب
قييال: حييدثني اللييث قيال: حيدثني عفييير بين سعيد  - حدثنا82



عميير: أن بيين الله عبد بن حمزة عن شهاب، ابن عن عقيل،
قال: عمر ابن
أنييا قييال: (بينييا وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول سمعت 

يخييرج الييري لرى إنييي حييتى فشييربت لبيين، بقدح أتيت نائم،
الخطاب). قالوا: فمييا بن عمر فضلي أعطيت ثم أظفاري، في

قال: (العلم). الله؟ رسول يا أولته
]3478، 6604، 6605، 6624، 6627.[

23.       : وغيرها -  الدابة على واقف وهو الفتيا باب
عيين شييهاب، ابن عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا83

بيين عمييرو بيين الله عبد عن الله، عبيد بن طلحة بن عيسى
حجيية في وقف وسلم عليه الله صلى الله رسول العاص: أن

أشييعر فقييال: لييم رجييل فجيياءه يسييألونه، للنيياس بمنى الوداع
فقال: آخر حرج). فجاء ول فقال: (اذبح أذبح؟ أن قبل فحلقت

حييرج). فمييا ول قييال: (ارم أرمييي؟ أن قبييل فنحرت أشعر لم
إل أخر ول قدم شيء عن وسلم عليه الله صلى النبي سئل

حرج). ول قال: (افعل
]124، 1649 - 1651، 6288.[

24.       : والرأس -  اليد بإشارة الفتيا أجاب من باب
قييال: حييدثنا وهيب قال: حدثنا إسماعيل بن موسى  - حدثنا84

عباس: ابن عن عكرمة، عن أيوب،
فقييال: حجتييه فييي سييئل وسييلم عليييه اللييه صلى النبي أن 

حييرج). قييال: قييال: (ول بيييده، فأومييأ أرمييي؟ أن قبييل ذبحييت
حرج). بيده: (ول فأومأ أذبح؟ أن قبل حلقت

]1634 - 1636، 1647، 1648، 6289.[
أبييي بيين حنظليية قييال: أخبرنييا إبراهيييم بيين المكي  - حدثنا85

هريرة، أبا قال: سمعت سالم، عن سفيان،
ويظهيير العلم، قال: (يقبض وسلم عليه الله صلى النبي عن 

الهييرج؟ وما الله، رسول الهرج). قيل: يا ويكثر والفتن، الجهل
القتل. يريد كأنه فحرفها، بيده فقال: هكذا

].989[انظر: 
قييال: حييدثنا وهيب قال: حدثنا إسماعيل بن موسى  - حدثنا86

قالت: أسماء عن فاطمة، عن هشام،
النيياس. فأشييارت شييأن فقلت: مييا تصلي، وهي عائشة أتيت 



قلت: آية؟ الله، فقالت: سبحان قيام، الناس فإذا السماء، إلى
فجعلت الغشي، تجلني حتى فقمت نعم، برأسها: أي فأشارت

الله صلى النبي وجل عز الله فحمد الماء، رأسي على أصب
أريتييه أكيين لم شيء من قال: (ما ثم عليه وأثنى وسلم عليه

إلييي: أنكييم فييأوحي والنييار، الجنيية حييتى مقامي، في رأيته إل
ذلييك أي أدري - ل - قريييب أو - مثييل قبييوركم فييي تفتنييون

بهييذا علمييك ما يقال الدجال، المسيح فتنة - من أسماء قالت
أسماء قالت بأيهما أدري - ل الموقن أو المؤمن فأما الرجل؟

فأجبنييا والهدى، بالبينات جاءنا الله، رسول محمد - فيقول: هو
كنييت إن علمنييا قد صالحا، فيقال: نم ثلثا، محمد، هو واتبعنا،
قييالت ذلييك أي أدري - ل المرتيياب أو المنييافق به. أما لموقنا
فقلته). شيئا يقولون الناس سمعت أدري، - فيقول: ل أسماء

]182، 880، 1005، 1006، 1012، 1178، 2383، 2384،
].712وانظر:  ،6857

25       : وفد -  وسلم عليه الله صلى النبي تحريض باب
والعلم،       اليمان يحفظوا أن على القيس عبد

. وراءهم   من ويخبروا
عليييه اللييه صييلى النييبي لنييا الحييويرث: قييال بيين مالييك وقييال

فعلموهم). أهليكم إلى وسلم: (ارجعوا
].602[ر: 
شييعبة قال: حييدثنا غندر قال: حدثنا بشار بن محمد  - حدثنا87
قال: جمرة أبي عن
عبد وفد فقال: إن الناس، وبين عباس ابن بين أترجم كنت 

أو الوفييد فقال: (من وسلم عليه الله صلى النبي أتوا القيس
غييير بالوفييد، أو بييالقوم فقال: (مرحبا القوم). قالوا: ربيعة، من

وبينك وبيننا بعيدة، شقة من نأتيك ندامى). قالوا: إنا ول خزايا
شهر في إل نأتيك أن نستطيع ول مضر، كفار من الحي هذا

الجنيية، بييه نييدخل وراءنييا، ميين بييه نخييبر بييأمر فمرنييا حييرام،
وجييل عز بالله باليمان أربع: أمرهم عن ونهاهم بأربع فأمرهم
وحييده). قييالوا: اللييه بييالله اليمييان مييا تدرون قال: (هل وحده،

محمييدا وأن اللييه، إل إلييه ل أن قييال: (شييهادة أعلم، ورسوله
رمضييان، وصييوم الزكيياة، وإيتيياء الصييلة، وإقييام اللييه، رسييول

والحنتييم الييدباء عيين المغنييم). ونهيياهم ميين الخمييس وتعطييوا
قييال: (المقييير). قال: (النقير). وربمييا شعبة: ربما والمزفت. قال



وراءكم). من وأخبروه قال: (احفظوه
].53[ر: 

26.       : أهله -  وتعليم النازلة المسألة في الرحلة باب
اللييه عبييد قال: أخبرنا الحسن أبو مقاتل بن محمد  - حدثنا88

عبييد قييال: حييدثني حسييين أبي بن سعيد بن عمر قال: أخبرنا
الحارث: بن عقبة عن مليكة، أبي بن الله
فقالت: إني امرأة فأتته عزيز، بن إهاب لبي ابنة تزوج أنه 

أنييك أعلييم عقبة: مييا لها فقال تزوج، والتي عقبة أرضعت قد
اللييه صييلى اللييه رسييول إلييى فركييب أخييبرتني، ول أرضعتني،

عليه الله صلى الله رسول فقال فسأله، بالمدينة وسلم عليه
غيره. زوجا ونكحت عقبة، قيل). ففارقها وقد وسلم: (كيف

]1947، 2497، 2516، 2517، 4816.[

27.    : العلم -  في التناوب باب
أبو (ح). قال الزهري عن شعيب اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا89
عيين شهاب، ابن عن يونس، وهب: أخبرنا ابن الله: وقال عبد
عبيياس، بن الله عبد عن ثور، أبي بن الله عبد بن الله عبيد
قال: عمر عن
وهييي زيد، بن أمية بني في النصار، من لي وجار أنا كنت 

اللييه رسييول علييى النييزول نتنيياوب وكنييا المدينيية، عييوالي من
نزلييت فييإذا يومييا، وأنييزل يومييا ينييزل وسييلم، عليه الله صلى
مثييل فعييل نزل وإذا وغيره، الوحي من اليوم ذلك بخبر جئته
ضييربا بييابي فضييرب نييوبته، يوم النصاري صاحبي فنزل ذلك،

حييدث فقال: قد إليه، فخرجت ففزعت هو؟ فقال: أثم شديدا،
فقلييت: تبكييي، هييي فإذا حفصة على عظيم. قال: فدخلت أمر

أدري، قييالت: ل وسييلم؟ عليييه اللييه صلى الله رسول طلقكن
قييائم: وأنا فقلت وسلم عليه الله صلى النبي على دخلت ثم

أكبر. قال: (ل). فقلت: الله نساءك؟ أطلقت
]2336، 4629 -  4631، 4895، 4920، 5505، 6829،

6835.[

28      : رأى -  إذا والتعليم، الموعظة في الغضب باب
. يكره  ما

أبييي ابيين عيين سفيان، قال: أخبرنا كثير بن محمد  - حدثنا90
النصيياري مسييعود أبييي عيين حييازم، أبييي بن قيس عن خالد،



قال:
يطييول ممييا الصييلة أدرك أكاد ل الله، رسول رجل: يا قال 
موعظيية في وسلم عليه الله صلى النبي رأيت فما فلن، بنا

فميين منفرون، إنكم الناس، فقال: (أيها يومئذ، من غضبا أشد
وذا والضييعيف المريييض فيهييم فييإن فليخفييف، بالنيياس صييلى

الحاجة).
]670، 672، 5759، 6740.[

قال: حدثنا عامر أبو قال: حدثنا محمد بن الله عبد  - حدثنا91
الرحميين، عبييد أبييي بيين ربيعيية عن المديني، بلل بن سليمان

الجهني: خالد بن زيد عن المنبعث، مولى يزيد عن
اللقطيية، عيين رجييل سييأله وسييلم عليه الله صلى النبي أن 

عرفهييا ثييم وعفاصييها، وعاءهييا، قييال أو وكاءها، فقال: (اعرف
إليييه). قييال: فضييالة فأدهييا ربها جاء فإن بها، استمتع ثم سنة،

وجهييه، احميير قييال أو وجنتيياه، احمييرت حييتى فغضييب البييل؟
وترعييى الماء ترد وحذاؤها، سقاءها معها ولها، لك فقال: (وما

قال: (لييك الغنم؟ ربها). قال: فضالة يلقاها حتى فذرها الشجر،
للذئب). أو لخيك أو
]2243، 2295 - 2297، 2304، 2306، 4986، 5761.[

بريييد، عيين أسامة، أبو قال: حدثنا العلء بن محمد  - حدثنا92
قال: موسى أبي عن بردة، أبي عن
فلمييا كرههييا، أشييياء عن وسلم عليه الله صلى النبي سئل 

شييئتم). قييال عمييا للنيياس: (سييلوني قال ثم غضب، عليه أكثر
أبييي فقال: ميين آخر حذافة). فقام قال: (أبوك أبي؟ رجل: من

رأى شيييبة). فلمييا مييولى سييالم فقييال: (أبييوك الله؟ رسول يا
عز الله إلى نتوب إنا الله، رسول قال: يا وجهه في ما عمر

].6861وجل. [

29       : أو -  المام عند ركبتيه على برك من باب
المحدث.

قييال: الزهييري عيين شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا93
مالك: بن أنس أخبرني

اللييه عبد فقام خرج، وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
أن أكييثر حذافيية). ثييم فقال: (أبييوك أبي؟ فقال: من حذافة بن

ربا، بالله فقال: رضينا ركبتيه على عمر يقول: (سلوني). فبرك
فسكت. نبيا، وسلم عليه الله صلى وبمحمد دينا، وبالسلم



].4345وانظر:  ،6864 ،515[

30.       : عنه -  ليفهم ثلثا الحديث أعاد من باب
ابن يكررها. وقال زال ] فما2511الزور). [ر:  وقول فقال: (أل
بلغييت). ثلثييا. [ر: وسلم: (هييل عليه الله صلى النبي عمر: قال

4141.[
عبييد قييال: حييدثنا الصييمد عبييد قال: حدثنا عبده  - حدثنا94/95

عن أنس، عن الله، عبد بن ثمامة قال: حدثنا المثنى بن الله
وسلم: عليه الله صلى النبي

ثلثا. أعادها بكلمة تكلم وإذا ثلثا، سلم سلم إذا كان أنه 
قييال: حييدثنا الصمد عبد الله: حدثنا عبد بن عبده ) - حدثنا95(

أنس، عن الله، عبد بن ثمامة قال: حدثنا المثنى بن الله عبد
وسلم: عليه الله صلى النبي عن
وإذا عنييه، تفهييم حييتى ثلثا، أعادها بكلمة تكلم إذا كان أنه 

ثلثا. عليهم سلم عليهم، فسلم قوم على أتى
]5890.[

عيين بشيير، أبييي عيين عوانة، أبو قال: حدثنا مسدد  - حدثنا96
قال: عمرو بن الله عبد عن ماهك، بن يوسف

سافرناه، سفر في وسلم عليه الله صلى الله رسول تخلف 
فجعلنييا نتوضأ، ونحن العصر، صلة الصلة، أرهقنا وقد فأدركنا
ميين للعقيياب صييوته: (ويييل بييأعلى فنييادى أرجلنا، على نمسح

].60ثلثا. [ر:  أو النار) مرتين

31.     : وأهله -  أمته الرجل تعليم باب
قال: حييدثنا المحاربي حدثنا سلم، ابن هم محمد،  - أخبرنا97

عيين بردة، أبو الشعبي: حدثني عامر قال: قال حيان بن صالح
قال: أبيه
أجييران: لهييم وسلم: (ثلثيية عليه الله صلى الله رسول قال 

اللييه صييلى بمحمييد وآميين بنييبيه آميين الكتيياب، أهل من رجل
مييواليه، وحييق اللييه حق أدى إذا المملوك والعبد وسلم، عليه

وعلمهييا أدبهييا، فأحسيين فأدبهييا يطؤها، أمة عنده كانت ورجل
أجران). فله فتزوجها، أعتقها ثم تعليمها، فأحسن

فيمييا يركييب كييان قييد شيييء، بغييير عييامر: أعطيناكهييا قال ثم
المدينة. إلى دونها

]2406، 2409، 2413، 2849، 3262، 4795.[



32.     : وتعليمهن -  النساء المام عظة باب
أيييوب عيين شييعبة، قييال: حييدثنا حييرب بن سليمان  - حدثنا98

قال: عباس ابن قال: سمعت عطاء قال: سمعت
عطيياء: قييال - أو وسييلم عليييه اللييه صلى النبي على أشهد 

وسييلم عليه الله صلى الله رسول عباس: أن ابن على أشهد
وأمرهيين فييوعظهن يسييمع لييم أنييه فظيين بلل، ومعييه - خرج

في يأخذ وبلل والخاتم، القرط تلقي المرأة فجعلت بالصدقة،
ثوبه. طرف
عبيياس: ابيين عيين وقال عطاء، عن أيوب عن إسماعيل وقال
وسلم. عليه الله صلى النبي على أشهد

]825، 921، 932، 936، 945، 1364، 1381، 4613،
4951، 5541، 5542، 5544، 6894.[

33.    : الحديث -  على الحرص باب
عيين سليمان، قال: حدثني الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا99

عيين المقبري، سعيد أبي بن سعيد عن عمرو، أبي بن عمرو
قال: أنه هريرة أبي
يييوم بشييفاعتك النيياس أسييعد ميين اللييه، رسييول قيييل: يييا 

ظننييت وسلم: (لقييد عليه الله صلى الله رسول قال القيامة؟
أول أحييد الحييديث هييذا عيين يسييألني ل - أن هريييرة أبييا - يييا

النيياس اسييعد الحييديث، علييى حرصييك ميين رأيييت لمييا منييك،
ميين خالصييا اللييه، إل إلييه ل قييال من القيامة، يوم بشفاعتي

نفسه). أو قلبه،
]6201.[

34.    : العلم -  يقبض كيف باب
مييا حييزم: انظيير بيين بكر أبي إلى العزيز عبد بن عمر وكتب

فيياكتبه، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول حديث من كان
حييديث إل تقبييل ول العلماء، وذهاب العلم دروس خفت فإني
حييتى ولتجلسييوا العلييم، ولتفشوا وسلم، عليه الله صلى النبي
سرا. يكون حتى يهلك ل العلم فإن يعلم، ل من يعلم
مسييلم، بن العزيز عبد قال: حدثنا الجبار عبد بن العلء حدثنا

عبييد بيين عميير حييديث يعنييي دينييار: بييذلك، بيين اللييه عبد عن
العلماء. قوله: ذهاب إلى العزيز،

عيين مالييك، قييال: حييدثني أويييس بيين إسييماعيل  - حييدثنا100



العاص بن عمرو بن الله عبد عن أبيه، عن عروة، بن هشام
قال:

ل الله يقول: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 
العلييم يقبييض ولكيين العبيياد، ميين ينييتزعه انتزاعييا العلم يقبض
رؤوسييا النيياس اتخييذ عالمييا، يبييق لم إذا حتى العلماء، بقبض
وأضلوا). فضلوا علم، بغير فأفتوا فسئلوا، جهال،

عيين جرييير، قتيبة: حدثنا قال: حدثنا عباس الفربري: حدثنا قال
نحوه. هشام

]6877.[

35       : في -  حده على يوم للنساء يجعل هل باب
العلم.

ابيين قييال: حييدثني شييعبة قييال: حييدثنا آدم  - حييدثنا101/102
سيعيد أبي عن ذكوان: يحدث صالح أبا قال: سمعت الصبهاني
الخدري:

عليييك وسييلم: غلبنييا عليييه اللييه صييلى للنييبي النسيياء قييالت 
لقيهيين يومييا فوعييدهن نفسييك، ميين يومييا لنييا فاجعل الرجال،

امرأة منكن لهن: (ما قال فيما فكان وأمرهن، فوعظهن فيه،
النييار). فقييالت ميين حجابييا لهييا كييان إل ولدها، من ثلثة تقدم

فقال: (واثنين). امرأة: واثنين؟
قييال: حييدثنا غنييدر قال: حدثنا بشار بن محمد ) - حدثنا102( 

أبييي عيين ذكييوان، عن الصبهاني، بن الرحمن عبد عن شعبة،
بهذا. وسلم عليه الله صلى النبي عن الخدري، سعيد
عيين حييازم أبييا قال: سييمعت الصبهاني بن الرحمن عبد وعن
قال: هريرة أبي
الحنث). يبلغوا لم (ثلثة 
].1193وانظر:  ،6880 ،1192[

36.       : يعرفه -  حتى فراجعه شيئا سمع من باب
عميير بيين نييافع قييال: أخبرنييا مريم أبي بن سعيد  - حدثنا103

ملكية: أبي ابن قال: حدثني
تسمع ل وسلم: كانت عليه الله صلى النبي زوج عائشة أن 

صييلى النييبي وأن تعرفه، حتى فيه راجعت إل تعرفه، ل شيئا
عائشيية: عييذب). قييالت حوسييب قييال: (ميين وسييلم عليييه اللييه

حسييابا يحاسييب تعييالى: {فسييوف اللييه يقييول فقلييت: أوليييس



نييوقش ولكيين: ميين العييرض، ذلييك يسيرا}. قالت: فقييال: (إنمييا
يهلك). الحساب

]4655، 6171، 6172.[

37.     : الغائب -  الشاهد العلم ليبلغ باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عباس، ابن قاله
قييال: الليييث قييال: حييدثني يوسييف بيين اللييه عبد  - حدثنا104

شريح: أبي عن سعيد، حدثني
- مكيية إلييى البعييوث يبعييث - وهو سعيد بن لعمرو قال أنه 

اللييه صييلى النييبي بييه قييام قييول أحييدثك المير، أيها لي ائذن
قلييبي، ووعيياه أذنيياي سمعته الفتح، يوم من الغد وسلم عليه

قييال: ثييم عليييه وأثنى الله به: حمد تكلم حين عيناي وأبصرته
م الله، حرمها مكة (إن لمرىيء يحيل فل النياس، يحرمهيا ول

فيهييا يعضييد ول دمييا، فيها يسفك أن الخر واليوم بالله يؤمن
علييه الليه صيلى الليه رسيول لقتال ترخص أحد فإن شجرة،
لكيم، ييأذن وليم لرسوله أذن قد الله فقولوا: إن فيها، وسلم
اليييوم حرمتهييا عييادت ثييم نهار، من ساعة فيها لي أذن وإنما

الغائب). الشاهد وليبلغ بالمس، كحرمتها
أبييا يييا منييك أعلييم قال: أنييا عمرو؟ قال شريح: ما لبي فقيل

بخربة. فارا ول بدم فارا ول عاصيا يعيذ ل شريح،
]1735، 4044.[

عيين حميياد، قال: حييدثنا الوهاب عبد بن الله عبد  - حدثنا105
بكرة، أبي عن بكرة، أبي ابن عن محمد، عن أيوب،

دميياءكم قييال: (فييإن وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي ذكيير 
عليكييم - وأعراضييكم، قييال وأحسييبه محمييد - قييال وأمييوالكم

الشيياهد ليبلييغ أل هذا، شهركم في هذا، يومكم كحرمة حرام،
الله صلى الله رسول يقول: صدق محمد الغائب). وكان منكم
بلغت). مرتين. هل ذلك: (أل كان وسلم، عليه
].67[ر: 

38        : عليه -  الله صلى النبي على كذب من إثم باب
وسلم.

منصييور قال: أخبرني شعبة الجعد: أخبرنا بن علي  - حدثنا106
يقول: عليا يقول: سمعت جراش بن ربعي قال: سمعت

ميين فإنه علي، تكذبوا وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال 



النار). فليلج علي كذب
شداد، بن جامع عن شعبة، قال: حدثنا الوليد أبو  - حدثنا107
للزبير: قال: قلت أبيه عن الزبير، بن الله عبد بن عامر عن
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عيين تحييدث أسييمعك ل إني 

ولكن أفارقه، لم إني قال: أما وفلن؟ فلن يحدث كما وسلم
النار). من مقعده فليتبوأ علي كذب يقول: (من سمعته

عبييد عيين الييوراث، عبييد قييال: حييدثنا معميير أبييو  - حييدثنا108
أنس: العزيز: قال

اللييه صييلى النييبي أن كييثيرا حييديثا أحييدثكم أن ليمنعني إنه 
ميين مقعييده فليتبييوأ كييذبا علييي تعمييد قييال: (ميين وسلم عليه

النار).
عبيييد، أبييي بيين يزيد قال: حدثنا إبراهيم بن مكي  - حدثنا109
قال: سلمة عن
علييي يقييل يقول: (ميين وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
النار). من مقعده فليتبوأ أقل لم ما

حصييين، أبييي عيين عوانيية، أبييو قال: حدثنا موسى  - حدثنا110
هريرة، أبي عن صالح، أبي عن
ول باسييمي قييال: (تسييموا وسلم عليه الله صلى النبي عن 

فييإن حقييا، رآنييي فقييد المنييام فييي رآنييي ومن بكنيتي، تكتنوا
متعمييدا علييي كييذب وميين صييورتي، فييي يتمثييل ل الشيييطان

النار). من مقعده فليتبوأ
]5844.[

39.   : العلم -  كتابة باب
سييفيان، عيين وكيييع، قال: أخبرنييا سلم بن محمد  - حدثنا111
قال: جحيفة أبي عن الشعبي، عن مطرف، عن
أو الليه، كتيياب إل قييال: ل، كتيياب؟ عنييدكم لعلي: هييل قلت 

الصحيفة. قال: قلييت: هذه في ما أو مسلم، رجل أعطيه فهم
يقتييل ول السير، وفكاك قال: العقل، الصحيفة؟ هذه في فما

بكافر. مسلم
]2882، 6507، 6517.[

عن شيبان، قال: حدثنا دكين بن الفضل نعيم أبو  - حدثنا112
هريرة: أبي عن سلمة، أبي عن يحيى،

- بقتيييل مكة فتح - عام ليث بني من رجل قتلوا خزاعة أن 
فركييب وسلم، عليه الله صلى النبي بذلك فأخبر قتلوه، منهم



أو القتييل، مكيية عيين حبييس اللييه فقييال: (إن فخطييب، راحلته
صييلى اللييه رسييول عليهييم - وسلط الله عبد أبو - شك الفيل

ولم قبلي، لحد تحل لم وإنها أل والمؤمنين، وسلم عليه الله
وإنهيا أل نهيار، من ساعة لي حلت وإنها أل بعدي، لحد تحل

ول شييجرها، يعضييد ول شييوكها، يختلييى ل حرام، هذه ساعتي
النظرييين: إمييا بخير فهو قتل فمن لمنشد، إل ساقطتها تلتقط

أهييل ميين رجييل القتيييل). فجيياء أهييل يقيياد أن وإما يعقل، أن
لبييي فقييال: (اكتبييوا الليه، رسيول يييا ليي فقييال: اكتييب اليمن

فإنييا اللييه، رسييول يا الذخر قريش: إل من رجل فلن). فقال
وسييلم: عليه الله صلى النبي فقال وقبورنا؟ بيوتنا في نجعله

الذخر). إل الذخر (إل
اللييه: أي عبد لبي فقيل بالقاف، الله: يقال: يقاد عبد أبو قال

الخطبة. هذه له قال: كتب له؟ كتب شيء
]2302، 6486.[

قيال: حيدثنا سيفيان قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا113
قال: أخيه عن منبه، بن وهب قال: أخبرني عمرو

اللييه صييلى النييبي أصييحاب ميين يقول: ما هريرة أبا سمعت 
عبييد ميين كييان مييا إل منييي، عنه حديثا أكثر أحد وسلم عليه
أكتب. ول يكتب كان فإنه عمرو، بن الله

هريرة. أبي عن همام، عن معمر، تابعه
قييال: وهييب ابيين قييال: حييدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا114

اللييه، عبييد بيين الله عبيد عن شهاب، ابن عن يونس، أخبرني
قال: عباس ابن عن
قييال: (اتئييوني وجعييه وسلم عليه الله صلى بالنبي اشتد لما 

عميير: إن بعييده). قييال ميين تضييلوا ل كتابييا لكييم أكتييب بكتاب
اللييه كتيياب وعنييدنا الوجييع، غلبييه وسلم عليه الله صلى النبي

ينبغييي ول عنييي، قييال: (قومييوا اللغييط، وكييثر حسبنا. فيياختلفوا
الرزييية كييل الرزييية يقول: إن عباس ابن التنازع). فخرج عندي

كتابه. وبين وسلم عليه الله صلى الله رسول بين حال ما
]2888، 2997، 4168، 4169، 5345، 6932.[

40.    : بالليل -  والعظة العلم باب
الزهري، عن معمر، عن عيينة، ابن صدقة: أخبرنا  - حدثنا115
عيين سييعيد، بيين ويحيييى وعمييرو سييلمة، أم عيين هنييد، عيين

قالت: سلمة أم عن هند، عن الزهري،



فقييال: ليليية ذات وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي اسييتيقظ 
مين فتيح ومياذا الفتين، مين الليلية أنيزل مياذا الله، (سبحان
الييدنيا فييي كاسييية فييرب الحجيير، صييواحبات أيقظييوا الخزائن،

الخرة). في عارية
]1074، 3404، 5506، 5864، 6658.[

41.    : العلم -  في السمر باب
بيين الرحميين عبييد قييال: حييدثني عفييير بيين سعيد  - حدثنا116
أبيي بين سليمان بكر وأبي سالم، عن شهاب، ابن عن خالد،

قال: عمر بن الله عبد حثمة: أن
آخيير فييي العشيياء وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي بنا صلى 

رأس فييإن هييذه، ليلتكم فقال: (أرأيتكم قام، سلم فلما حياته،
أحد). الرض ظهر على هو ممن يبقى ل منها، سنة مائة

]539، 576.[
عبة قيال: حيدثنا آدم  - حدثنا117 قيال: الحكيم قيال: حيدثنا ش

قال: عباس ابن عن جبير، بن سعيد سمعت
صييلى النييبي زوج الحارث، بنت ميمونة خالتي بيت في بت 

عنييدها وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي وكان وسلم، عليه الله
ثييم العشيياء، وسييلم عليييه اللييه صلى النبي فصلى ليلتها، في
ثييم قييام، ثييم نييام، ثييم ركعييات، أربييع فصلى منزله، إلى جاء

عيين فقمييت قييام، ثييم تشييبهها، كلميية الغليييم). أو قييال: (نييام
صييلى ثييم ركعييات، خمييس فصلى يمينه، عن فجعلني يساره،

خييرج ثييم خطيطيه، أو غطيطييه سمعت حتى نام، ثم ركعتين،
الصلة. إلى

]138، 181، 665 - 667، 693، 695، 821، 947، 1140،
4293 - 4296، 5575، 5861، 5959، 7014.[

42.   : العلم -  حفظ باب
عيين مالييك، قال: حدثني الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا118
قال: هريرة أبي عن العرج، عن شهاب، ابن
كتيياب فييي آيتييان ولييول هريييرة، أبو أكثر يقولون الناس إن 

أنزلنييا مييا يكتمييون الييذين يتلييو: {إن ثم حديثا، حدثت ما الله
المهيياجرين ميين إخواننييا - الرحيم}. إن قوله - إلى البينات من
كييان النصييار ميين إخواننا وإن بالسواق، الصفق يشغلهم كان

رسييول يلزم كان هريرة أبا وإن أموالهم، في العمل يشغلهم



ل مييا ويحضيير بطنييه، بشييبع وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه
يحفظون. ل ما ويحفظ يحضرون،

]1942، 2223، 6921.[
محمييد قال: حييدثنا مصعب أبو بكر أبي بن أحمد  - حدثنا119

المقييبري، سعيد عن ذئب، أبي ابن عن دينار، بن إبراهيم بن
قال: هريرة أبي عن
أنسيياه؟ كييثيرا حييديث منييك أسمع إني الله، رسول قلت: يا 

قييال: ثييم بيييديه، قييال: فغييرف رداءك). فبسييطته، قال: (أبسط
بعده. شيئا نسيت فما (ضمه) فضممته،

أو بهييذا، فييديك أبييي ابيين قال: حدثنا المنذر بن إبراهيم حدثنا
فيه. بيده قال: غرف

]3448.[
ذئييب، أبييي ابيين عن أخي، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا120
قال: هريرة أبي عن المقبري، سعيد عن
وعاءين: فأما وسلم عليه الله صلى الله رسول من حفظت 

البلعوم. هذا قطع بثثته فلو الخر وأما فبثثته، أحدهما

43.   : للعلماء -  النصات باب
بيين علييي قييال: أخييبرني شييعبة قال: حييدثنا حجاج  - حدثنا121

جرير: عن زرعة، أبي عن مدرك،
الييوداع: حجيية فييي له قال وسلم عليه الله صلى النبي أن 

يضييرب كفييارا بعييدي ترجعييوا النيياس). فقييال: (ل (استنصييت
بعض). رقاب بعضكم

]4143، 6475، 6669.[

44  :      : الناس -  أي سئل إذا للعالم يستحب ما باب
. الله     إلى العلم فيكل أعلم؟

قال: حييدثنا سفيان قال: حدثنا محمد بن الله عبد  - حدثنا122
قال: جبير بن سعيد قال: أخبرني عمرو

ليييس موسييى أن يزعييم البكييالي نوفا عباس: إن لبن قلت 
عييدو فقال: كذب آخر؟ موسى هو إنما إسرائيل، بني بموسى

وسييلم: عليييه اللييه صلى النبي عن كعب، بن أبي حدثنا الله،
النيياس فسئل: أي إسرائيل بني في خطيبا النبي موسى (قام

إليه، العلم يرد لم إذ عليه، الله فعتب أعلم، فقال: أنا أعلم؟
هييو البحرييين، بمجمييع عبييادي ميين عبييدا إليييه: إن الله فأوحى



فييي حوتييا له: احمل فقيل به؟ وكيف رب، منك. قال: يا أعلم
بيين يوشييع بفتيياه وانطلق فانطلق ثم، فهو فقدته فإذا مكتل،
وضييعا الصييخرة عنييد كانييا حييتى مكتل، في حوتا وحمل نون،

فييي سييبيله فاتخذ المكتل من الحوت فانسل وناما، رؤوسهما
ليلتهمييا بقييية فانطلقا، عجبا، وفتاه لموسى وكان سربا، البحر

لقينييا لقييد غييداءنا لفتاه: آتنييا موسى قال أصبح فلما ويومهما،
حييتى النصييب من مسا موسى يجد نصبا. ولم هذا سفرنا من

إلييى أوينييا إذ فتاه: أرأيييت له قال به، أمر الذي المكان جاوز
نبغي، كنا ما موسى: ذلك قال الحوت، نسيت فإني الصخرة؟

رجل إذا الصخرة، إلى انتهيا فلما قصصا، آثارهما على فارتدا
فقييال موسييى، فسييلم بثييوبه، تسييجى قييال أو بثييوب، مسجى

فقييال: موسييى موسى، فقال: أنا السلم؟ بأرضك الخضر: وأنى
مما تعلمني أن على أتبعك قال: هل قال: نعم، إسرائيل؟ بني

موسييى، يييا صييبرا، معييي تسييطيع لن قال: إنك رشدا؟ علمت
على وأنت أنت، تعلمه ل علمنيه الله علم من علم على إني
ول صييابرا، اللييه شيياء إن أعلمه. قال: ستجدني ل علمكه علم

ليييس البحيير، سيياحل علييى يمشيييان فانطلقا أمرا، لك أعصي
يحملوهمييا، أن فكلمييوهم سييفينة، بهمييا فمييرت سييفينة، لهمييا

علييى فوقع عصفور فجاء نول، بغير فحملوهما الخضر، فعرف
فقييال البحيير، فييي نقرتييين أو نقييرة فنقيير السييفينة، حييرف

إل الليه علييم ميين وعلمييك علمييي نقص موسى: ما الخضر: يا
ميين لييوح إلييى الخضيير فعمييد البحر، في العصفور هذا كنقرة
نييول، بغييير حملونييا موسييى: قييوم فقال فنزعه، السفينة ألواح

لييك أقل قال: ألم أهلها؟ لتغرق فخرقتها سفينتهم إلى عمدت
- نسيييت بمييا تؤاخييذني قييال: ل صييبرا؟ معي تسطيع لن إنك

يلعيب غلم فيإذا - فانطلقيا، نسييانا موسى من الولى فكانت
بيده، رأسه فاقتلع أعله من برأسه الخضر فأخذ الغلمان، مع

لك أقل قال: ألم نفس؟ بغير زكية نفسا موسى: أقتلت فقال
- أؤكييد عيينيية: وهييذا ابيين - قييال صبرا؟ معي تسطيع لن إنك

أن فييأبوا أهلهييا اسييتطعما قرييية أهييل أتيييا إذا حييتى فانطلقا،
قييال فأقييامه، ينقييض أن يريييد جييدارا فيهييا فوجييد يضيييفوهما،

عليييه لتخييذت شئت موسى: لو له فقال فأقامه، بيده الخضر
عليييه اللييه صلى النبي وبينك). قال بيني فراق قال: هذا أجرا،

علينييا يقييص حييتى صييبر لييو لوددنا موسى، الله وسلم: (يرحم



].74أمرهما). [ر:  من

45.       : جالسا -  عالما قائم، وهو سأل، من باب
أبييي عيين منصييور، عن جرير، قال: أخبرنا عثمان  - حدثنا123
قال: موسى أبي عن وائل
رسييول فقال: يا وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل جاء 

غضييبا، يقاتييل أحييدنا فييإن اللييه؟ سييبيل فييي القتييال مييا الله،
إل رأسييه إليييه رفييع قال: وما رأسه، إليه فرفع حمية، ويقاتل

العليييا، هييي الله كلمة لتكون قاتل فقال: (من قائما، كان أنه
وجل). عز الله سبيل في فهو

]2655، 2958، 7020.[

46.      : الجمار -  رمي عند والفتيا السؤال باب
سييلمة، أبييي بيين العزيز عبد قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا124
عمييرو بيين اللييه عبد عن طلحة، بن عيسى عن الزهري، عن

قال:
يسييأل، وهو الجمرة عند وسلم عليه الله صلى النبي رأيت 

قييال: (ارم أرمييي؟ أن قبييل نحرت الله، رسول رجل: يا فقال
أنحيير؟ أن قبييل حلقييت اللييه، رسييول آخيير: يييا حرج). قال ول

إل أخيير ول قييدم شيييء عيين سئل حرج). فما ول قال: (انحر
].83حرج). [ر:  ول قال: (افعل

47    } :    : إل -  العلم من أوتيتم وما تعالى الله قول باب
قليل}.

قييال: الواحييد عبييد قييال: حييدثنا حفييص بيين قيس  - حدثنا125
عبييد عيين علقميية، عيين إبراهيييم، عن سليمان، العمش حدثنا
فييي وسييلم عليه الله صلى النبي مع أمشي أنا قال: بينا الله

مين بنفير فمير معيه، عسييب عليى يتوكأ وهو المدينة، خرب
بعضييهم: وقييال الروح؟ عن لبعض: سلوه بعضهم فقال اليهود،

بعضييهم: فقييال تكرهييونه، بشيييء فيييه يجيييء ل تسييألوه، ل
الييروح؟ مييا القاسييم، أبييا فقييال: يييا منهم رجل فقام لنسألنه،
عنييه، انجلييى فلمييا فقمييت، إليييه، يييوحى فقلييت: إنييه فسكت،

وميا ربيي أمير مين اليروح قيل اليروح عن فقال: {ويسألونك
قراءتنا. في العمش: هكذا قليل}. قال إل العلم من أوتوا

]4444، 6867، 7018، 7024.[



48       : يقصر -  أن مخافة الختيار، بعض ترك من باب
. منه        أشد في فيقعوا عنه، الناس بعض فهم

ه عبيد  - حدثنا126 أبيي عين إسيرائيل، عين موسيى، بين الل
الزبير: ابن لي قال: قال السود عن إسحاق،

قلت: الكعبة؟ في حدثتك فما كثيرا، إليك تسر عائشة كانت 
لييول عائشيية وسييلم: (يييا عليه الله صلى النبي لي: قال قالت
الكعبة، لنقضت - بكفر، الزبير ابن - قال عهدهم حديث قومك

يخرجيون). ففعليه وبياب النياس ييدخل بابين: بياب لها فجعلت
الزبير. ابن

]1506 - 1509، 3188، 4214، 6816.[

49       : كراهية -  قوم، دون قوما بالعلم خص من باب
. يفهموا   ل أن

علي:  - وقال127
ورسوله. الله يكذب أن أتحبون يعرفون، بما الناس حدثوا 

أبييي عن خربوذ، بن معروف عن موسى، بن الله عبيد حدثنا
علي: بذلك. عن الطفيل،

هشييام بيين معيياذ قييال: حييدثنا إبراهيم بن إسحاق  - حدثنا128
مالك: بن أنس قال: حدثنا قتادة عن أبي، قال: حدثني

الرحييل، على رديفه ومعاذ وسلم، عليه الله صلى النبي أن 
وسييعديك، اللييه رسييول يييا جبل). قال: لبيييك بن معاذ قال: (يا
قييال: ثلثييا، وسعديك، الله رسول يا معاذ). قال: لبيك قال: (يا

الله، رسول محمدا وأن الله إل إله ل أن يشهد أحد من (ما
الله، رسول النار). قال: يا على الله حرمه إل قلبه من صدقا

بهييا يتكلييوا). وأخييبر قال: (إذا فيستبشروا؟ الناس به أخبر أفل
تأثما. موته عند معاذ

].2701 ،129[انظر: 
قييال: أبييي قال: سييمعت معتمر قال: حدثنا مسدد  - حدثنا129

قال: أنسا سمعت
لمعيياذ: (ميين قييال وسييلم عليه الله صلى النبي أن لي ذكر 

أبشيير الجنيية). قييال: أل دخييل شيييئا بييه يشييرك ل اللييه لقييي
يتكلوا). أن أخاف إني قال: (ل، الناس؟
].128[انظر: 



50.    : العلم -  في الحياء باب
مسييتكبر. وقييالت ول مسييتحي العلييم يتعلييم مجاهييد: ل وقييال

أن الحييياء يمنهعيين لييم النصييار، نسيياء النسيياء عائشيية: نعييم
الدين. في يتفقهن

قييال: معاوييية أبييو قييال: أخبرنييا سييلم بيين محمد  - حدثنا130
أم عيين سييلمة، أم بنييت زينييب عيين أبيييه، عيين هشام، حدثنا
قالت: سلمة

وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول إلييى سليم أم جاءت 
فهييل الحييق، ميين يسييتحيي ل اللييه إن الله، رسول فقالت: يا

اللييه صييلى النييبي قييال احتلمييت؟ إذا غسييل من المرأة على
وجههييا، تعنييي سييلمة، أم الماء). فغطت رأت وسلم: (إذا عليه

تربييت قييال: (نعييم، المييرأة؟ وتحتلييم اللييه، رسييول وقييالت: يييا
ولدها). يشبهها فبم يمينك،

]278، 3150، 5740، 5770.[
بيين اللييه عبييد عيين مالييك قال: حييدثني إسماعيل  - حدثنا131
عمر: بن الله عبد عن دينار،

الشييجر من قال: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
هييي). ما حدثوني المسلم، مثل وهي ورقها، يسقط ل شجرة
النخليية، أنهييا نفسييي في ووقع البادية، شجر في الناس فوقع
بهييا، أخبرنييا اللييه، رسييول فقالوا: يا الله: فاستحييت، عبد قال

النخليية). قييال وسييلم: (هييي عليييه الله صلى الله رسول فقال
تكييون فقييال: لن نفسييي، فييي وقع بما أبي الله: فحدثت عبد

وكذا. كذا لي يكون أن من إلي أحب قلتها
].61[ر: 

51.     : بالسؤال -  غيره استحيا من باب
عيين داود، بيين اللييه عبييد قييال: حييدثنا مسييدد  - حييدثنا132

علييي عن الحنفية، بن محمد عن الثوري، منذر عن العمش،
قال:

اللييه صلى النبي يسأل أن المقداد فأمرت مذاء، رجل كنت 
الوضوء). فقال: (فيه فسأله، وسلم عليه

]176، 266.[

52.      : المسجد -  في والفتيا العلم ذكر باب
قال: سعد بن الليث قال: حدثنا سعيد بن قتيبة  - حدثني133



عبييد عيين الخطيياب، بيين عميير بيين الله عبد مولى نافع حدثنا
عمر: بن الله
أييين ميين اللييه، رسييول فقال: يييا المسجد في قام رجل أن 

وسييلم: عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقييال نهل؟ أن تأمرنا
ميين الشييام أهييل ويهييل الحليفيية، ذي ميين المدينيية أهل (يهل

قرن). من نجد أهل ويهل الحجفة،
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن عميير: ويزعمييون ابن وقال

عميير ابين يلمليم). وكييان ميين اليميين أهييل قال: (ويهيل وسلم
وسلم. عليه الله صلى الله رسول من هذه أفقه يقول: لم

]1450، 1453، 1455، 6912.[

53.       : سأله -  مما بأكثر السائل أجاب من باب
ابن عن نافع، عن ذئب، أبي ابن قال: حدثنا آدم  - حدثنا134
عيين الزهييري، وسييلم. وعيين عليييه اللييه صلى النبي عن عمر،

وسلم: عليه الله صلى النبي عن عمر، ابن عن سالم،
القميييص، يلبس فقال: (ل المحرم؟ يلبس ما سأله رجل أن 

الورس مسه ثوبا ول البرنس، ول السراويل، ول العمامة، ول
وليقطعهما الخفين، فليلبس النعلين يجد لم فإن الزعفران، أو

الكعبين). تحت يكونا حتى
]359، 1468، 1741، 1745، 5458، 5466، 5468،

5469، 5509، 5514.[

الوضوء.  - كتاب4
الرحيم. الرحمن الله بسم 



1.     : الوضوء -  في جاء ما باب
وجييوهكم فاغسييلوا الصييلة إلييى قمتييم تعالى: {إذا الله وقول

إلييى وأرجلكييم برؤوسييكم وامسييحوا المرافييق إلييى وأيييديكم
/.6الكعبين}. /المائدة: 

فرض أن وسلم عليه الله صلى النبي الله: وبين عبد أبو قال
وتوضأ مرة، مرة الوضوء

م أهيل وكيره ثلث، عليى ييزد وليم وثلثيا، مرتيين أيضيا العل
وسلم. عليه الله صلى النبي فعل يجاوزوا وأن فيه، السراف

2.      : طهور -  بغير صلة تقبل ل باب
عبييد قييال: أخبرنييا الحنظلييي إبراهيييم بيين إسحاق  - حدثنا135

أبييا سييمع منبييه: أنييه بيين همام عن معمر، قال: أخبرنا الرزاق
يقول: هريرة

ميين صييلة تقبل وسلم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال 
يييا المحييدث حضرموت: ما من رجل يتوضأ). وقال حتى أحدث

].6554ضراط. [ أو قال: فساء هريرة؟ أبا

3      : آثار -  من المحجلون والغر الوضوء، فضل باب
الوضوء.

عيين خالييد، عن الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا136
قال: المجمر نعيم عن هلل، أبي بن سعيد

فقال: إنييي فتوضأ، المسجد ظهر على هريرة أبي مع رقيت 
يييدعون أمييتي يقول: (إن وسلم عليه الله صلى النبي سمعت

اسيتطاع فمين الوضيوء، آثيار مين محجليين غيرا القيامية يوم
فليفعل). غرته يطيل أن منكم

4.       : يستيقن -  حتى الشك من يتوضأ ل باب
عيين الزهييري، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا علي  - حدثنا137
عمه: عن تميم، بن عباد عن المسيب، بن سعيد

وسييلم: الرجييل عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول إلى شكا أنه 
ينفتييل فقال: (ل الصلة؟ في الشيء يجد أنه إليه يخيل الذي

ريحا). يجد أو صوتا يسمع - حتى ينصرف - أو: ل
]175، 1951.[

5.    : الوضوء -  في التخفيف باب
عمييرو عيين سييفيان قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا138



عباس: ابن عن كريب قال: أخبرني
صييلى. ثييم نفييخ، حييتى نام وسلم عليه الله صلى النبي أن 

فصلى. قام ثم نفخ، حتى قال: اضطجع وربما
كريييب، عيين عمييرو، عيين مرة، بعد مرة سفيان، به حدثنا ثم

النييبي فقام ليلة، ميمونة خالتي عند عباس: قال: بت ابن عن
الليييل، بعييض في كان فلما الليل، من وسلم عليه الله صلى
معلييق شيين ميين فتوضييأ وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي قام

فتوضييأت يصييلي، وقييام ويقللييه، عمييرو يخففييه خفيفا، وضوءا
قييال وربمييا يسيياره، عيين فقمييت جئييت ثييم توضييأ، ممييا نحوا

مييا صييلى ثم يمينه، عن فجعلني فحولني شماله، سفيان: عن
فييآذنه المنييادي آتاه ثم نفخ، حتى فنام اضطجع ثم الله، شاء

يتوضييأ. قلنييا ولييم فصييلى الصييلة، إلييى معييه فقييام بالصييلة،
وسلم عليه الله صلى الله رسول يقولون: إن ناسا لعمرو: إن

عمييير بيين عبيييد عمرو: سييمعت قال قلبه؟ ينام ول عينه تنام
أنييي المنييام فييي أرى قييرأ: {إنييي وحي. ثم النبياء يقول: رؤيا

أذبحك}.
].117[ر: 

6.   : الوضوء -  إسباغ باب
النقاء. الوضوء إسباغ عمر ابن وقال
بيين موسى عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا139

زيييد: أنييه بيين أسييامة عن عباس، ابن مولى كريب عن عقبة،
يقول: سمعه

إذا حييتى عرفة، من وسلم عليه الله صلى الله رسول دفع 
فقلييت: الوضييوء، يسبغ ولم توضأ ثم فبال، نزل بالشعب كان

فلمييا أمامييك). فركييب، فقييال: ( الصييلة الله، رسول يا الصلة
الصييلة، أقيمت ثم الوضوء، فاسبغ فتوضأ، نزل المزدلفة جاء

ثييم منزلييه، فييي بعيييره إنسييان كييل أنيياخ ثم المغرب، فصلى
بينهما. يصل ولم فصلى، العشاء أقيمت

]179، 1584، 1586، 1588.[

7 -. واحدة:       غرفة من باليدين الوجه غسل باب
سييلمة أبييو قييال: أخبرنييا الرحيييم عبييد بيين محمد  - حدثنا140

يعنييي بلل، ابيين قييال: أخبرنييا سييلمة بيين منصييور الخزاعييي
ابيين عيين يسييار، بيين عطيياء عن أسلم، بن زيد عن سليمان،



عباس:
فمضييمض ميياء، ميين غرفيية أخذ ثم وجهه، فغسل توضأ أنه 

هكييذا، بهييا فجعييل ميياء، ميين غرفيية أخييذ ثييم واستنشييق، بهييا
غرفيية أخييذ ثييم وجهييه، بهمييا فغسل الخرى، يده إلى أضافها

ميياء ميين غرفيية أخييذ ثييم اليمنييى، يييده بهييا فغسييل ماء، من
ميين غرفيية أخييذ ثم رأسه، مسح ثم اليسرى، يده بها فغسل

غرفيية أخذ ثم غسلها، حتى اليمنى رجله على بها فرش ماء،
رأيييت قييال: هكييذا ثم اليسرى، يعني رجله، بها فغسل أخرى،
يتوضأ. وسلم عليه الله صلى الله رسول

8 -. الوقاع:       وعند حال كل على التسمية باب
منصييور، عن جرير، قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا141
به يبلغ عباس، ابن عن كريب، عن الجعد، أبي بن سالم عن

قال: وسلم، عليه الله صلى النبي
جنبنييا اللهييم اللييه، قييل: بسييم أهلييه أتييى إذا أحدكم أن (لو 

لييم ولييد بينهمييا فقضييي رزقتنا، ما الشيطان وجنب الشيطان،
يضره).

]3098، 3109، 4870، 6025، 6961.[

9.     : الخلء -  عند يقول ما باب
صهيب بن العزيز عبد عن شعبة، قال: حدثنا آدم  - حدثنا142

يقول: أنسا قال: سمعت
قييال: الخلء دخييل إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي كييان 

والخبائث). الخبث من بك أعوذ إني (اللهم
أتييى شييعبة: إذا عيين غنييدر، وعن شعبة عن عرعرة ابن تابعه

زيييد: بن سعيد دخل. وقال حماد: إذا عن موسى، الخلء. وقال
يدخل. أن أراد العزيز: إذا عبد حدثنا

]5963.[

10.     : الخلء -  عند الماء وضع باب
القاسييم بن هاشم قال: حدثنا محمد بن الله عبد  - حدثنا143

ابيين عيين يزيييد، أبييي بيين اللييه عبيييد عيين ورقيياء، قال: حييدثنا
عباس:

لييه فوضييعت الخلء، دخييل وسييلم عليه الله صلى النبي أن 
فييي فقهييه فقييال: (اللهييم هذا). فأخبر، وضع قال: (من وضوءا،
الدين).



].75[ر:

11        : عند -  إل بول، أو بغائط القبلة تستقبل ل باب
. نحوه    أو جدار البناء،

الزهري، قال: حدثنا ذئب أبي ابن قال: حدثنا آدم  - حدثنا144
قال: النصاري أيوب أبي عن الليثي، يزيد بن عطاء عن
أحييدكم أتييى وسييلم: (إذا عليييه اللييه صييلى الله رسول قال 

غربوا). أو شرقوا ظهره، يولها ول القبلة يستقبل فل الغائط،
].386[ر: 

12.    : لبنتين -  تبرزعلى من باب
يحيى عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا145

بيين واسع عمه عن حبان، بن يحيى بن محمد عن سعيد، بن
يقول: كان عمر: أنه بن الله عبد عن حبان،

القبليية تسييتقبل فل حاجتك على قعدت إذا يقولون ناسا إن 
يومييا ارتقيييت عمر: لقييد بن الله عبد فقال المقدس، بيت ول

وسلم عليه الله صلى الله رسول فرأيت لنا، بيت ظهر على
ميين لعليك لحيياجته. وقييال المقييدس بيت مستقبل لبنتين، على

مالييك: والله. قال أدري فقلت: ل أوراكهم؟ على يصلون الذين
لصييق وهييو يسييجد الرض، عيين يرتفييع ول يصلي الذي يعني

بالرض.
]147، 148، 2935.[

13.    : للبراز -  النساء خروج باب
قييال: حييدثنا الليييث قييال: حييدثنا بكييير بيين يحيييى  - حييدثنا146

عائشة: عن عروة، عن شهاب، ابن عن عقيل،
إذا بالليل يخرجن كن وسلم عليه الله صلى النبي أزواج أن 

للنييبي يقول عمر فكان أفيح، صعيد وهو المناصع، إلى تبرزن
اللييه رسييول يكيين فلم نساءك، وسلم: احجب عليه الله صلى
زوج زمعيية، بنت سودة فخرجت يفعل، وسلم عليه الله صلى
وكييانت عشيياء، الليييالي من ليلة وسلم، عليه الله صلى النبي
حرصييا سييودة، يييا عرفنيياك قييد عمر: أل فناداها طويلة، امرأة
الحجاب. آية الله فأنزل الحجاب، ينزل أن على

عن عروة بن هشام عن أسامة أبو قال: حدثنا زكرياء وحدثنا
قييال: (قييد وسييلم عليييه الله صلى النبي عن عائشة، عن أبيه
البراز. هشام: يعني حاجتكن). قال في تخرجن أن أذن



]4157، 4939، 5886.[

14. البيوت -     في التبرز باب
بيين أنييس قييال: حييدثنا المنييذر بيين إبراهيم  - حدثنا148/ 147

عين حبيان، بين يحييى بين محميد عن الله، عبيد عن عياض،
قال: عمر بن الله عبد عن حبان، بن واسع

رسول فرأيت حاجتي، لبعض حفصة بيت ظهر فوق ارتقيت 
القبليية، مسييتدبر حيياجته، يقضييي وسييلم عليييه اللييه صلى الله

الشأم. مستقبل
هييارون بيين يزيد قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب ) - حدثنا148(

عمييه حبييان: أن بيين يحيييى بيين محمييد عن يحيى، قال: أخبرنا
قال: أخبره عمر بن الله عبد أخبره: أن حبان بن واسع

اللييه رسييول فرأيييت بيتنييا، ظهر على يوم ذات ظهرت لقد 
بيييت مسييتقبل لبنييتين، علييى قاعييدا وسييلم عليييه اللييه صييلى

المقدس.
].145[ر: 

15.   : بالماء -  الستنجاء باب
قييال: حييدثنا الملييك عبييد بيين هشييام الوليييد أبييو  - حييدثنا149

قييال: ميمونيية، أبييي بيين عطيياء واسييمه معاذ، أبي عن شعبة،
عليييه اللييه صييلى النييبي يقييول: كييان مالييك بيين أنييس سمعت
ميين إداوة ومعنييا وغلم، أنييا أجيييء لحيياجته، خييرج إذا وسييلم

به. يستنجي يعني ماء،
]150، 151، 214، 478.[

16.      : لطهوره -  معه الماء حمل من باب
والطهييور النعلييين صيياحب فيكييم الييدرداء: أليييس أبييو وقييال

والوساد؟
أبييي عيين شييعبة، قييال: حييدثنا حييرب بن سليمان  - حدثنا150
قال: ميمونة، أبي بن عطاء هو معاذ،

وسييلم عليييه الله صلى الله رسول يقول: كان أنسا سمعت 
ماء. من إداوة معنا منا، وغلم أنا تبعه لحاجته، خرج إذا

].149[ر: 

17.       : الستنجاء -  في الماء مع العنزة حمل باب
قال: جعفر بن محمد قال: حدثنا بشار بن محمد  - حدثنا151



ميمونة: أبي بن عطاء عن شعبة، حدثنا
عليه الله صلى الله رسول يقول: كان مالك بن أنس سمع 

وعنييزة، ميياء ميين إداوة وغلم أنا فأحمل الخلء، يدخل وسلم
بالماء. يستنجي

زج. عليه شعبة. العنزة: عصا عن وشاذان النضر تابعه
].149[ر: 

18.     : باليمين -  الستنجاء عن النهي باب
هيييو هشيييام، قيييال: حيييدثنا فضيييالة بييين معييياذ  - حيييدثنا152

أبييي بيين اللييه عبييد عيين كييثير، أبي بن يحيى عن الدستوائي،
قال: أبيه عن قتادة،

أحييدكم شييرب وسييلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 
بيمينييه، ذكره يمس فل الخلء أتى وإذا الناء، في يتنفس فل
بيمينه). يتمسح ول

]153، 5307.[

19.       : بال -  إذا بيمينه ذكره يمسك ل باب
يحيى عن الوزاعي، قال: حدثنا يوسف بن محمد  - حدثنا153

أبيه، عن قتادة، أبي بن الله عبد عن كثير، أبي بن
فل أحييدكم بييال قييال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي عن 

الناء). في يتنفس ول بيمينه، يستنج ول بيمينه، ذكره يأخذن
].152[ر: 

20.   : بالحجارة -  الستنجاء باب
بيين عمييرو قييال: حييدثنا المكييي محمييد بيين أحمد  - حدثنا154
هرييرة أبيي عين جده، عن المكي، عمرو بن سعيد بن يحيى
قال:

ل فكييان لحيياجته، وخرج وسلم عليه الله صلى النبي اتبعت 
- أو بهييا اسييتنفض حجييارا فقييال: (ابغنييي منييه، فدنوت يلتفت،
بطييرف بأحجييار روث). فييأتيته ول بعظييم، تييأتني - ول نحييوه
اتبعييه قضييى فلمييا عنييه، وأعرضييت جنبه، إلى فوضعتها ثيابي،
بهن.

]3647.[
قييال: إسحاق أبي عن زهير، قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا155
عيين السييود، بيين الرحميين عبييد ولكيين ذكره، عبيدة أبو ليس

يقول: الله عبد سمع أبيه: أنه



آتيييه أن فييأمرني الغييائط، وسيلم عليه الله صلى النبي أتى 
أجييده، فلييم الثييالث والتمسييت حجرييين، فوجدت أحجار، بثلثة

وقييال: الروثيية، وألقى الحجرين فأخذ بها، فأتيته روثة فأخذت
ركس). (هذا

21.    : مرة -  مرة الوضوء باب
بن زيد عن سفيان، قال: حدثنا يوسف بن محمد  - حدثنا156

قال: عباس ابن عن يسار، بن عطاء عن أسلم،
مرة. مرة وسلم عليه الله صلى النبي توضأ 

22.    : مرتين -  مرتين الوضوء باب
محمييد بيين يييونس قييال: حييدثنا عيسى بن حسين  - حدثنا157

بيين بكيير أبييي بيين الله عبد عن سليمان، بن فليح قال: حدثنا
زيد: بن الله عبد عن تميم، بن عباد عن حزم، بن عمرو

مرتين. مرتين توضأ وسلم عليه الله صلى النبي أن 

23.    : ثلثا -  ثلثا الوضوء باب
ه عبيد بين العزييز عبد  - حدثنا158 قيل: حيدثني الويسيي الل

أخييبره: يزيييد بيين عطاء شهاب: أن ابن عن سعد، بن إبراهيم
أخبره: عثمان مولى حمران أن
ثلث كفيييه علييى فأفرغ بإناء عفان: دعا بن عثمان رأى أنه 

فمضييمض النيياء، فييي يمينييه أدخييل ثييم فغسييلهما، مييرار
ثلث المرفقييين إلييى ويييديه ثلثييا، وجهييه غسل ثم واستنشق،

إلييى مييرار  ثلث رجليييه غسييل ثييم برأسييه، مسييح ثم مرار،
وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول قال: قال ثم الكعبين،

فيهمييا يحييدث ل ركعييتين صييلى ثييم هييذا، وضييوئي نحييو توضأ
ذنبه). من تقدم ما له غفر نفسه،

شييهاب: ابيين كيسييان: قييال بيين صييالح قال: قال إبراهيم وعن
أحييدثكم قييال: أل توضييأ حمييران: فلمييا عن يحدث عروة ولكن
عليييه اللييه صييلى النييبي سييمعت حدثتكموه، ما آية لول حديثا
الصييلة، ويصييلي وضييوءه، يحسن رجل يتوضأ يقول: (ل وسلم

عييروة: يصييليها). قييال حييتى الصييلة وبييين بينييه ما له غفر إل
البينات}. من أنزلنا ما يكتمون الذين الية: {إن

]162، 1832، 6096.[



24.   : الوضوء -  الستنثارفي باب
عبيياس ]. وابن183 ،158زيد. [ر:  بن الله وعبد عثمان ذكره
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عنهم، الله رضي
يييونس، قييال: أخبرنييا اللييه عبد قال: أخبرنا عبدان  - حدثنا159
إدريس: أبو قال: أخبرني الزهري عن
أنيه وسيلم عليييه اللييه صلى النبي عن هريرة، أبا سمع أنه 

فليوتر). استجمر ومن فليستنثر، توضأ قال: (من
]160.[

25.   : وترا -  الستجمار باب
أبييي عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا160

هريرة: أبي عن العرج، عن الزناد،
أحدكم توضأ قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

استيقظ وإذا فليوتر، استجمر ومن لينثر، ثم أنفه في فليجعل
وضييوئه، فييي يييدخلها أن قبييل يييده فليغسل نومه من أحدكم

يده). باتت أين يدري ل أحدكم فإن
].159[ر: 

26.       : القدمين -  على يمسح ول الرجلين، غسل باب
عيين بشر، أبي عن عوانة، أبو قال: حدثنا موسى  - حدثنا161

قال: عمرو بن الله عبد عن ماهك، بن يوسف
سافرناها، سفرة في عنا وسلم عليه الله صلى النبي تخلف 

أرجلنييا، على ونمسح نتوضأ فجعلنا العصر، أرهقنا وقد فأدركنا
ثلثا. أو النار). مرتين من للعقاب صوته: (ويل بأعلى فنادى

].60[ر: 

27.    : الوضوء -  في المضمضة باب
عيين عنهييم، الليه رضييي زيييد بيين اللييه وعبييد عباس ابن قاله

وسلم. عليه الله صلى النبي
].183 ،140[ر: 

قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا162
عفييان: بيين عثمييان مولى حمران عن يزيد، بن عطاء أخبرني

إنييائه ميين يييديه علييى فييأفرغ بوضييوء، دعييا عثمييان رأى أنييه
ثييم الوضييوء، فييي يمينييه أدخييل ثييم مييرات، ثلث فغسييلهما



إلييى ويييديه ثلثييا وجهه غسل ثم واستنثر، واستنشق تمضمض
ثييم ثلثا، رجل كل غسل ثم برأسه، مسح ثم ثلثا، المرفقين

وضييوئي نحييو يتوضييأ وسييلم عليييه الله صلى النبي قال: رأيت
ل ركعييتين صييلى ثييم هذا، وضوئي نحو توضأ وقال: (من هذا،

ذنبه). من تقدم ما له الله غفر نفسه، فيهما يحدث
].158[ر: 

28.   : العقاب -  غسل باب
توضأ. إذا الخاتم موضع يغسل سيرين ابن وكان
قييال: حييدثنا شييعبة قال: حييدثنا إياس أبي بن آدم  - حدثنا163

قال: زياد بن محمد
ميين يتوضييؤون والنيياس بنييا يميير وكييان هريييرة، أبييا سمعت 

اللييه صييلى القاسييم أبييا فييإن الوضييوء، قال: اسبغوا المطهرة،
النار). من للعقاب قال: (ويل وسلم عليه

29      : يمسح -  ول النعلين، في الرجلين غسل باب
. النعلين  على

سعيد عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا164
عميير: يييا بيين اللييه لعبد قال جريج: أنه بن عبيد عن المقبري،

أصييحابك ميين أحييدا أر لم أربعا تصنع رأيتك الرحمن، عبد أبا
ميين تمس ل قال: رأيتك جريج؟ ابن يا هي قال: وما يصنعها؟
ورأيتييك السييبتية، النعييال تلبييس ورأيتييك اليمييانيين، إل الركان

رأوا إذا النيياس أهييل بمكيية كنييت إذا ورأيتييك بالصييفرة، تصبغ
الله: أمييا عبد التروية. قال يوم كان حتى أنت تهل ولم الهلل

يمييس وسلم عليه الله صلى الله رسول أر لم الركان: فإني
اللييه رسييول رأيييت السييبتية: فييإني النعييال وأمييا اليمييانيين، إل

شييعر فيهييا ليييس الييتي النعييل يلبييس وسييلم عليييه الله صلى
رأيييت الصييفرة: فييإني وأما ألبسها، أن أحب فأنا فيها، ويتوضأ
أن أحييب فأنييا بهييا، يصييبغ وسييلم عليه الله صلى الله رسول
اللييه صييلى اللييه رسييول أر لييم الهلل: فييإني وأما بها، أصبغ
راحلته. به تنبعث حتى يهل وسلم عليه

].1529 ،1443وانظر:  ،5513[

30.     : والغسل -  الوضوء في التيمن باب
عيين خالد، قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مسدد  - حدثنا165

الله صلى النبي قالت: قال عطية أم عن سيرين، بنت حفصة



ومواضييع بميامنهيا ابنتيه: (ابيدأن غسييل فيي لهيين وسيلم عليه
منها). الوضوء

]1195 - 1204.[
قييال: أخييبرني شييعبة قييال: حييدثنا عمر بن حفص  - حدثنا166

عائشيية عن مسروق، عن أبي، قال: سمعت سليم بن أشعث
قالت:

تنعلييه فييي الييتيمن يعجبييه وسلم عليه الله صلى النبي كان 
كله. شأنه وفي وطهوره، وترجله

]416، 5065، 5516، 5582.[

31.      : الصلة -  حانت إذا الوضوء التماس باب
فنزل يوجد، فلم الماء فالتمس الصبح، عائشة: حضرت وقالت
التيمم.

].327[ر: 
عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا167

أنييه مالييك بيين أنس عن طلحة، أبي بن الله عبد بن إسحاق
قال:

صييلة وحييانت وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول رأيت 
اللييه رسول فأتي يجدوه، فلم الوضوء الناس فالتمس العصر،

اللييه صييلى اللييه رسول فوضع بوضوء، وسلم عليه الله صلى
منه، يتوضؤوا أن الناس وأمر يده، الناء ذلك في وسلم عليه

ميين توضييؤوا حييتى أصييابعه، تحييت من ينبع الماء قال: فرأيت
آخرهم. عند

]192، 197، 3379 - 3382.[

32.       : النسان -  شعر به يغسل الذي الماء باب
والحبييال. الخيييوط منهييا يتخذ بأسا: أن به يرى ل عطاء وكان

وليغ الزهيري: إذا وقيال المسيجد، فيي وممرهيا الكلب وسؤر
سييفيان: هييذا بييه. وقييال يتوضييأ غيييره وضوء له ليس إناء في

فييتيمموا} ميياء تجييدوا تعييالى: {فلييم اللييه يقييول بعينييه، الفقه
بيه يتوضيأ شييء، منيه النفيس وفيي مياء، /. وهيذا6/المائدة: 

ويتيمم.
عيين إسييرائيل، قييال: حييدثنا إسييماعيل بيين مالييك  - حييدثنا168

قال: سيرين ابن عن عاصم،
وسييلم، عليييه اللييه صلى النبي شعر من لعبيدة: عندنا قلت 



تكون أنس. فقال: لن أهل قبل من أو أنس، قبل من أصبناه
فيها. وما الدنيا من إلي أحب منه شعرة عندي
بيين سييعيد قييال: أخبرنييا الرحيييم عبييد بيين محمييد  - حدثنا169

عن سيرين، ابن عن عون، ابن عن عباد، قال: حدثنا سليمان
أنس:

كييان رأسه، حلق لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
شعره. من أخذ من أول طلحة أبو

الزنيياد، أبييي عن مالك، عن يوسف، بن الله عبد  - حدثنا170
قال: هريرة أبي عن العرج، عن
شييرب قييال: (إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول إن 

سبعا). فليغسله أحدكم إناء في الكلب
بن الرحمن عبد الصمد: حدثنا عبد إسحاق: أخبرنا  - حدثنا171
أبييي عيين صييالح، أبييي عيين أبييي، دينييار: سييمعت بن الله عبد

وسلم: عليه الله صلى النبي عن هريرة،
الرجييل فأخييذ العطييش، من الثرى يأكل كلبا رأى رجل (أن 

فييأدخله لييه الله فشكر أرواه، حتى به له يغرف فجعل خفه،
الجنة).

]2234، 2334، 5663.[
ابيين عن يونس، عن أبي، شبيب: حدثنا بن أحمد  - وقال172

قال: أبيه عن الله، عبد بن حمزة قال: حدثني شهاب
زمييان فييي المسييجد، فييي وتييدبر وتقبل تبول، الكلب كانت 

شيييئا يرشييون يكونييوا فلم وسلم، عليه الله صلى الله رسول
ذلك. من

أبيي ابيين عيين شيعبة، قال: حدثنا عمر بن حفص  - حدثنا173
قال: حاتم بن عدي عن الشعبي، عن السفر،

كلبك أرسلت فقال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي سألت 
علييى أمسييكه فإنمييا تأكييل، فل أكييل وإذا فكييل، فقتل المعلم

تأكل قال: (فل آخر؟ كلبا معه فأجد كلبي نفسه). قلت: أرسل
آخر). كلب على تسم ولم كلبك على سميت فإنما

]1949، 5158 - 5160، 5166 - 5169، 6962.[

33 :        : من -  المخرجين من إل الوضوء ير لم من باب
. والدبر  القبل

الغيائط} /المائيدة: مين منكيم أحيد جاء تعالى: {أو الله وقول
6./



نحييو ذكييره من أو الدود، دبره من يخرج - فيمن عطاء وقال
فييي ضييحك الله: إذا عبد بن جابر الوضوء. وقال - يعيد القملة
أخييذ الحسيين: إن الوضييوء. وقييال يعييد ولم الصلة أعاد الصلة

أبييو عليييه. وقييال وضوء فل خفيه خلع أو وأظفاره، شعره من
حدث. من إل وضوء هريرة: ل

فييي كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي جابر: أن عن ويذكر
فركييع الييدم، فنزفييه بسييهم رجييل فرمييي الرقيياع، ذات غييزوة
المسييلمون زال الحسيين: مييا صييلته. وقييال في ومضى وسجد

علييي، بيين ومحمييد طيياووس، جراحيياتهم. وقييال فييي يصييلون
عميير ابيين وضوء. وعصر الدم في الحجاز: ليس وأهل وعطاء،

دمييا أوفييى أبييي ابيين يتوضأ. وبزق ولم الدم منها فخرج بثرة،
يحتجييم: فيميين والحسيين عميير، ابيين صلته. وقييال في فمضى

محاجمه. غسل إل عليه ليس
عيين ذئب، أبي ابن قال: حدثنا إياس أبي بن آدم  - حدثنا174
قال: هريرة أبي عن المقبري، سعيد

الصلة، في العبد يزال وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال 
رجل يحدث). فقال لم ما الصلة، ينتظر المسجد في كان ما

الضرطة. يعني قال: الصوت، هريرة؟ أبا يا الحدث أعجمي: ما
الزهييري، عيين عيينية، ابيين قييال: حييدثنا الوليد أبو  - حدثنا175
عليييه اللييه صييلى النييبي عيين عمييه، عيين تميييم، بن عباد عن

قال: وسلم
ريحا). يجد أو صوتا يسمع حتى ينصرف (ل 

].137[ر: 
العمييش، عيين جرييير، قال: حدثنا سعيد بن قتيبة  - حدثنا176
قال: الحنفية ابن محمد عن الثوري، يعلى أبي منذر عن
الله رسول أسأل أن فاستحييت مذاء، رجل علي: كنت قال 

فسييأله، السييود بيين المقييداد فييأمرت وسييلم، عليه الله صلى
الوضوء). فقال: (فيه

العمش. عن شعبة ورواه
].132[ر: 

عيين يحيييى، عيين شيييبان، حفييص: حييدثنا بن سعد  - حدثنا177
أخبره: خالد بن زيد أخبره: أن يسار بن عطاء سلمة: أن أبي
إذا قلييت: أرأييت عنييه الله رضي عفان بن عثمان سأله أنه 

للصييلة، يتوضييأ كمييا عثمييان: يتوضييأ قييال يميين؟ فلييم جييامع



اللييه صييلى الله رسول من عثمان: سمعته ذكره. قال ويغسل
أبي وابن وطلحة، والزبير، عليا، ذلك عن وسلم. فسألت عليه

بذلك. فأمروه عنهم، الله رضي كعب،
].289وانظر:  ،288[

عن شعبة، قال: أخبرنا النضر قال: أخبرنا إسحاق  - حدثنا178
الخدري: سعيد أبي عن صالح، أبي ذكوان عن الحكم،

ميين رجل إلى أرسل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال يقطيير، ورأسييه فجيياء النصار،

صييلى اللييه رسييول فقييال أعجلناك). فقييال: نعييم، وسلم: (لعلنا
الوضوء). فعليك قحطت أو أعجلت وسلم: (إذا عليه الله

يقييل اللييه: ولييم عبييد أبييو قييال شييعبة، قال: حدثنا وهب تابعه
شعبة: (الوضوء). عن ويحيى غندر

34.    : صاحبه -  يوضيء الرجل باب
هييارون، بيين يزيييد قييال: أخبرنييا سلم بن محمد  - حدثني179
ابيين مييولى كريييب عيين عقبيية، بيين موسييى عيين يحيييى، عيين

زيد: بن أسامة عن عباس،
عرفة، من أفاض وسلم: لما عليه الله صلى الله رسول أن 

زيد: فجعلت بن أسامة قال حاجته، فقضى الشعب، إلى عدل
فقييال: أتصييلي؟ اللييه، رسييول فقلييت: يييا ويتوضييأ، عليه أصب

أمامك). (المصلى
].139[ر: 

قييال: الوهيياب عبييد قييال: حييدثنا علييي بيين عمرو  - حدثنا180
إبراهيييم: أن بيين سييعد قييال: أخييبرني سييعيد بن يحيى سمعت

أخبره: مطعم بن جبير بن نافع
المغيييرة عيين يحييدث شييعبة بن المغيرة بن عروة سمع أنه 

فييي وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كان شعبة: أنه بن
الميياء يصييب جعييل مغيييرة وأن لييه، لحاجيية ذهييب وأنه سفر،
ومسييح رأسييه، ومسييح ويييديه، وجهه فغسل يتوضأ، وهو عليه
الخفين. على

]200، 203، 356، 381، 2761، 4159، 5462، 5463.[

35.      : وغيره -  الحدث بعد القرآن قراءة باب
الحمييام، فييي بييالقراءة بييأس إبراهيييم: ل عيين منصييور وقييال
إبراهيييم: إن عيين حميياد وضوء. وقال غير على الرسالة وبكتب



تسلم. فل وإل فسلم، إزار عليهم كان
بيين مخرميية عيين مالييك، قييال: حييدثني إسييماعيل  - حدثنا181

عبيياس بن الله عبد عباس: أن ابن مولى كريب عن سليمان،
أخبره:

وسلم، عليه الله صلى النبي زوج ميمونة عند ليلة بات أنه 
رسييول واضطجع الوسادة، عرض في فاضطجعت خالته، وهي
رسييول فنييام طولهييا، فييي وأهلييه وسييلم عليه الله صلى الله
قبلييه أو الليييل، انتصييف إذا حييتى وسلم، عليه الله صلى الله

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول استيقظ بقليل، بعده أو بقليل
العشيير قييرأ ثييم بيييده، وجهه عن النوم يمسح فجلس وسلم،
شيين إلييى قييام ثييم عمييران، آل سييورة ميين الخييواتم اليييات
ابيين يصلي. قييال قام ثم وضوءه، فأحسن منها فتوضأ معلقة،

فقمييت إلييى ذهبييت ثييم صيينع، ما مثل فصنعت عباس: فقمت
اليمنييى بأذني وأخذ رأسي، على اليمنى يده فوضع جنبه، إلى

ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، فصلى يفتلها،
المييؤذن، أتيياه حييتى اضطجع ثم أوتر، ثم ركعتين، ثم ركعتين،

الصبح. فصلى خرج ثم خفيفتين، ركعتين فصلى فقام
].117[ر: 

36.        : المثقل -  الغشي من إل يتوضأ لم من باب
بيين هشييام عيين مالييك، قييال: حييدثني إسييماعيل  - حييدثنا182

بكيير أبييي بنييت أسييماء جييدتها عن فاطمة، امرأته عن عروة،
قالت: أنها
خسفت حين وسلم عليه الله صلى النبي زوج عائشة أتيت 

تصييلي، قائميية هييي وإذا يصييلون، قيييام النيياس فإذا الشمس،
وقالت: سييبحان السماء، نحو بيدها فأشارت للناس؟ فقلت: ما

تجلنييي حييتى فقمييت نعييم، فأشييارت: أي فقلييت: آييية؟ اللييه،
رسييول انصييرف فلما ماء، رأسي فوق أصب وجعلت الغشي،

قييال: ثييم عليييه، وأثنييى اللييه حمد وسلم عليه الله صلى الله
هييذا، مقيامي فييي رأيتيه قيد إل أره ليم كنييت شيء من (ما

القبييور فييي تفتنييون أنكييم إلييي أوحي ولقد والنار، الجنة حتى
قييالت ذلييك أي أدري - ل الييدجال - فتنيية ميين قريبا - أو مثل

فأمييا الرجييل؟ بهييذا علمييك فيقييال: مييا أحييدكم - يييؤتى أسماء
- فيقييول: أسييماء قالت ذلك أي أدري - ل الموقن أو المؤمن

وآمنييا فأجبنييا والهييدى، بالبينييات جاءنييا اللييه، رسول محمد هو



وأمييا لمؤمنييا، كنييت إن علمنييا فقييد صالحا، فيقال: نم واتبعنا،
- فيقييول: أسماء قالت ذلك أي أدري - ل المرتاب أو المنافق

فقلته). شيئا يقولون الناس سمعت أدري، ل
].86[ر: 

37.    : كله -  الرأس مسح باب
/.6برؤوسكم} /المائدة:  تعالى: {وامسحوا الله لقول
رأسييها، على تمسح الرجل، بمنزلة المسيب: المرأة ابن وقال

بحييديث فاحتييج الييرأس؟ بعض يمسح أن مالك: أيجزىء وسئل
زيد. بن الله عبد

عمرو عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا183
أبيه: عن المازني يحيى بن
يحيييى: بيين عمييرو جد وهو زيد، بن الله لعبد قال رجل أن 

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول كييان كيييف تريني أن أتستطيع
فييأفرغ بماء، فدعا زيد: نعم، بن الله عبد فقال يتوضأ؟ وسلم
غسييل ثم ثلثا، واستنثر مضمض ثم مرتين، فغسل يديه على

ثييم المرفقييين، إلييى مرتييين مرتين يديه غسل ثم ثلثا، وجهه
حييتى رأسييه بمقييدم بدأ وأدبر، بهما فأقبل بيديه، رأسه مسح
منييه، بييدأ الييذي المكييان إلييى ردهما ثم قفاه، إلى بهما ذهب

رجليه. غسل ثم
]184، 188، 189، 194، 196.[

38.     : الكعبين -  إلى الرجلين غسل باب
أبيه: عن عمرو، عن وهيب، قال: حدثنا موسى  - حدثنا184

عيين زيييد، بيين اللييه عبد حسن: سأل أبي بن عمرو شهدت 
ميياء، ميين بتييور فييدعا وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي وضوء
لم علييه الليه صيلى النبي وضوء لهم فتوضأ عليى فأكفيأ وس

التييور، فييي يييده أدخييل ثييم ثلثييا، يديه فغسل التور، من يده
يييده أدخييل ثييم غرفييات، ثلث واسييتنثر، واستنشييق فمضييمض

ثييم المرفقييين، إلييى مرتييين يديه غسل ثم ثلثا، وجهه فغسل
ثييم واحييدة، مييرة وأدبيير بهمييا فأقبل رأسه، فمسح يده أدخل
الكعبين. إلى رجليه غسل

].183[ر: 

39.     : الناس -  وضوء فضل استعمال باب
سواكه. بفضل يتوضؤوا أن أهله الله عبد بن جرير وأمر



عبة قيال: حيدثنا آدم  - حدثنا185 قيال: الحكيم قيال: حيدثنا ش
يقول: جحيفة أبا سمعت

بالهيياجرة، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول علينا خرج 
وضيوئه فضيل مين يأخذون الناس فجعل فتوضأ، بوضوء فأتي

الظهيير وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فصلى به، فيتمسحون
عنزة. يديه وبين ركعتين، والعصر ركعتين،

فيييه بقييدح وسلم عليه الله صلى النبي موسى: دعا أبو وقال
لهمييا: (اشيربا قال ثم فيه، ومج فيه، ووجهه يديه فغسل ماء،
ونحوركما). وجوهكما على وأفرغا منه،

]369، 473، 477، 479، 607، 3360، 3373، 5449،
].608 ،193وانظر:  ،5521
إبراهيييم بن يعقوب قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا186

قييال: شييهاب ابيين عيين صييالح، عن أبي، قال: حدثنا سعد بن
اللييه رسييول مييج الييذي قييال: وهييو الربيييع بن محمود أخبرني

بئرهييم. وقييال ميين غلم وهو وجهه في وسلم عليه الله صلى
صاحبه: منهما واحد كل يصدق وغيره، المسور عن عروة،

علييى يقتتلييون كادوا وسلم عليه الله صلى النبي توضأ وإذا 
وضوئه.

].2581 ،77[ر: 
بيين حيياتم قييال: حييدثنا يييونس بيين الرحميين عبييد  - حدثنا187

يقول: يزيد بن السائب قال: سمعت الجعد عن إسماعيل،
فقالت: يا وسلم عليه الله صلى النبي إلى خالتي بي ذهبت 

لييي ودعييا رأسييي فمسييح وجييع، أخييتي ابيين إن اللييه، رسييول
خلييف قمييت ثييم وضييوئه، ميين فشييربت توضييأ، ثييم بالبركيية،

الحجلة. زر مثل كتفيه، بين النبوة خاتم إلى فنظرت ظهره،
]3347، 3348، 5346، 5991.[

40.       : واحدة -  غرفة من واستنشق مضمض من باب
قيال: حيدثنا الليه عبييد بن خالد قال: حدثنا مسدد  - حدثنا188
زيد: بن الله عبد عن أبيه، عن يحيى، بن عمرو

- أو غسييل ثييم فغسييلهما، يييديه علييى النيياء ميين أفييرغ أنه 
فغسييل ثلثا، ذلك ففعل واحدة، كف - من واستنشق مضمض

وما أقبل ما برأسه، ومسح مرتين، مرتين المرفقين إلى يديه
رسييول وضوء قال: هكذا ثم الكعبين، إلى رجليه وغسل أدبر،
وسلم. عليه الله صلى الله



].183[ر: 

41.    : مرة -  الرأس مسح باب
قييال: حييدثنا وهيييب قال: حييدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا189
قال: أبيه عن يحيى، بن عمرو

عيين زيييد بيين اللييه عبد سأل حسن، أبي بن عمرو شهدت 
فتوضأ ماء من بتور وسلم: فدعا عليه الله صلى النبي وضوء
النيياء، في يده أدخل ثم ثلثا، فغسلهما يديه على فكفأ لهم،

ثييم ميياء، من غرفات بثلث ثلثا، واستنثر واستنشق فمضمض
فييي يييده أدخييل ثييم ثلثييا، وجهه فغسل الناء، في يده أدخل
يده أدخل ثم مرتين، مرتين المرفقين إلى يديه فغسل الناء،

أدخيل ثييم بهميا، وأدبير بييديه فأقبل برأسه، فمسح الناء في
رجليه. فغسل الناء في يده

مرة. رأسه قال: مسح وهيب قال: حدثنا موسى وحدثنا
].183[ر: 

42      : وضوء -  وفضل امرأته، مع الرجل وضوء باب
المرأة.

نصرانية. بيت ومن بالحميم، عمر وتوضأ
نييافع، عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا190
قال: أنه عمر بن الله عبد عن
صييلى اللييه رسول زمان في يتوضؤون والنساء الرجال كان 

جميعا. وسلم عليه الله

43       : وضوءه -  وسلم عليه الله صلى النبي صب باب
. عليه   المغمى على

بيين محمييد عيين شييعبة، قييال: حييدثنا الوليييد أبييو  - حييدثنا191
يقول: جابرا قال: سمعت المنكدر

مريييض وأنا يعودني، وسلم عليه الله صلى الله رسول جاء 
فقليت: ييا فعقلييت، وضيوئه، مين علي وصب فتوضأ أعقل، ل

آييية فنزلييت كلليية، يرثنييي إنمييا الميييراث؟ لميين اللييه رسييول
الفرائض.

]4301، 5327، 5340، 5352، 6344، 6362، 6879.[



44     : والقدح -  المخضب في والوضوء الغسل باب
. والحجارة  والخشب

قييال: بكيير بن الله عبد سمع منير، بن الله عبد  - حدثنا192
قال: أنس حميد: عن حدثنا

وبقي أهله، إلى الدار قريب كان من فقام الصلة، حضرت 
ميين بمخضييب وسييلم عليييه الله صلى الله رسول فأتي قوم،

فتوضييأ كفييه، فيه يبسط أن المخضب فصغر ماء، فيه حجارة
وزيادة. قال: ثمانين كنتم؟ قلنا: كم كلهم، القوم

].167[ر: 
بريد، عن أسامة، أبو قال: حدثنا العلء بن محمد  - حدثنا193
موسى: أبي عن بردة، أبي عن
فغسييل ماء، فيه بقدح دعا وسلم عليه الله صلى النبي أن 

فيه. ومج فيه، ووجهه يديه
].185وانظر:  ،4073[

أبييي بيين العزيييز عبد قال: حدثنا يونس بن أحمد  - حدثنا194
عبييد عيين أبيييه، عيين يحيييى، أبييي بن عمرو قال: حدثنا سلمة

قال: زيد بن الله
في ماء له فأخرجنا وسلم، عليه الله صلى الله رسول أتى 

مرتين، مرتين ويديه ثلثا، وجهه فغسل فتوضأ، صفر، من تور
رجليه. وغسل وأدبر، به فأقبل برأسه، ومسح

].183[ر: 
قال: الزهري، عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا195

عتبة: بن الله عبد بن الله عبيد أخبرني
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي ثقييل قييالت: لمييا عائشة أن 

بيييتي، فييي يمييرض أن فييي أزواجييه اسييتأذن وجعه، به واشتد
رجلييين، بييين وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فخرج له، فأذن
عبيييد آخيير. قييال ورجييل عبيياس بييين الرض، فييي رجله تخط

الرجييل ميين فقييال: أتييدري عبيياس بيين الليه عبد الله: فأخبرت
عنهييا اللييه رضييي عائشة علي. وكانت قلت: ل. قال: هو الخر؟

بيته دخل ما بعد قال وسلم عليه الله صلى النبي تحدث: أن
أوكيتهيين، تحلل لم قرب، سبع من علي وجعه: (هريقوا واشتد
زوج لحفصية، مخضييب فيي النياس). وأجليس إلييى أعهد لعلي
حتى تلك، عليه نصب طفقنا ثم وسلم، عليه الله صلى النبي
الناس. إلى خرج فعلتن). ثم قد إلينا: (أن يشير طفق



]633، 634، 647، 650، 651، 655، 680، 681، 684،
2448، 2932، 3204، 4178، 4180، 5384، 6873.[

45.    : التور -  من الوضوء باب
قييال: حييدثني سييليمان قال: حييدثنا مخلد بن خالد  - حدثنا196
قال: أبيه عن يحيى، بن عمرو

زيد: أخييبرني بن الله لعبد قال الوضوء، من يكثر عمي كان 
بتييور فييدعا يتوضييأ؟ وسييلم عليييه الله صلى النبي رأيت كيف
يييده أدخل ثم مرار، ثلث فغسلهما يديه، على فكفأ ماء، من
واحييدة، غرفيية ميين مييرات ثلث واستنثر فمضمض التور، في
ثييم مييرات، ثلث وجهييه فغسييل بهييا، فيياغترف يييده أدخل ثم

ميياء بيييده أخييذ ثييم مرتييين، مرتييين المرفقين إلى يديه غسل
فقييال: هكييذا رجليييه، غسل ثم وأقبل، به فأدبر رأسه، فمسح
يتوضأ. وسلم عليه الله صلى النبي رأيت
].183[ر: 

أنس: عن ثابت، عن حماد، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا197
فيأتي ميياء، ميين بإنيياء دعييا وسلم عليه الله صلى النبي أن 

قييال فيييه، أصييابعه فوضييع ميياء، ميين شيء فيه رحراح، بقدح
قيال أصيابعه، بييين ميين ينبييع الميياء إليى أنظيير أنس: فجعليت
الثمانين. إلى السبعين بين ما توضأ، من أنس: فحزرت

].167[ر: 

46.   : بالمد -  الوضوء باب
جييبر ابيين قال: حدثني مسعر قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا198
قال:

يغسل، وسلم عليه الله صلى النبي يقول: كان أنسا سمعت 
بالمد. ويتوضأ أمداد، خمسة إلى بالصاع يغتسل، كان أو

47.    : الخفين -  على المسح باب
قييال: وهييب ابيين عيين المصييري، الفرج بن أصبغ  - حدثنا199

عبييد بيين سييلمة أبييي عيين النصيير، أبييو عمييرو: حييدثني حدثني
وقيياص، أبييي بيين سييعيد عن عمر، بن الله عبد عن الرحمن،

وسلم: عليه الله صلى النبي عن
الخفين. على مسح أنه 

إذا فقييال: نعييم، ذلييك عيين عميير عمر: سأل بن الله عبد وأن
تسأل فل وسلم، عليه الله صلى النبي عن سعد، شيئا حدثك



غيره. عنه
سييلمة أبييا النضيير: أن أبييو عقبيية: أخييبرني بيين موسييى وقييال

الله: نحوه. لعبد عمر فقال سعدا، أخبره: أن
عيين الليييث، قييال: حييدثنا الحراني خالد بن عمرو  - حدثنا200
جييبير، بيين نييافع عيين إبراهيييم، بن سعد عن سعيد، بن يحيى

عيين شييعبة، بيين المغيييرة أبيييه عيين المغيييرة، بيين عييروة عن
وسلم: عليه الله صلى الله رسول

فصييب ميياء، فيهييا بييإداوة المغيييرة فييأتبعه لحاجته، خرج أنه 
الخفين. على ومسح فتوضأ حاجته، من فرغ حين عليه
].180[ر: 

أبييي عيين يحيى، عن شيبان، قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا201
الضمري: أمية بن عمرو بن جعفر عن سلمة،

يمسييح وسلم عليه الله صلى النبي رأى أخبره: أنه أباه أن 
الخفين. على

يحيى. عن وأبان، شداد، بن حرب وتابعه
الوزاعي، قال: أخبرنا الله عبد قال: أخبرنا عبدان  - حدثنا202
أبيييه عيين عمييرو، بيين جعفيير عيين سلمة، أبي عن يحيى، عن

عمامته. على يمسح وسلم عليه الله صلى النبي قال: رأيت
قييال: عمييرو عيين سييلمة، أبييي عيين يحيى، عن معمر، وتابعه
وسلم. عليه الله صلى النبي رأيت

48.      : طاهرتان -  وهما رجليه أدخل إذا باب
عيين عييامر، عيين زكرييياء، قييال: حييدثنا نعيييم أبييو  - حييدثنا203
قال: أبيه عن المغيرة، بن عروة

فييأهويت سييفر، فييي وسييلم عليه الله صلى النبي مع كنت 
طيياهرتين). فمسييح أدخلتهمييا فييإني فقال: (دعهما، خفيه، لنزع

عليهما.
].180[ر: 

49.        : والسويق -  الشاة لحم من يتوضأ لم من باب
يتوضؤوا. فلم عنهم، الله رضي وعثمان، وعمر بكر أبو وأكل
زيييد عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا204

عباس: بن الله عبد عن يسار، بن عطاء عن أسلم، بن
ثييم شيياة، كتييف أكل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

يتوضأ. فلم صلى



]5089.[
عيين عقيل، عن الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا205
أمية: بن عمرو بن جعفر قال: أخبرني شهاب ابن
وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول رأى أخبره: أنه أباه أن 

السييكين، فييألقى الصييلة، إلييى فييدعي شيياة، كتييف ميين يحتز
يتوضأ. ولم فصلى

]643، 2765، 5092، 5106، 5146.[

50.       : يتوضأ -  ولم السويق من مضمض من باب
يحيى عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا206

بن سويد حارثة: أن بني مولى يسار بن بشير عن سعيد، بن
أخبره: النعمان

خيييبر، عييام وسلم عليه الله صلى الله رسول مع خرج أنه 
ثييم العصيير، فصييلى خيبر، أدنى وهي بالصهباء، كانوا إذا حتى
فأكييل فييثري، بييه فييأمر بالسييويق، إل يييؤت فلم بالزواد، دعا

إلييى قييام ثييم وأكلنييا، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول
يتوضأ. ولم صلى ثم ومضمضنا، فمضمض المغرب،

]212، 2819، 3941، 3959، 5069، 5075، 5139.[
عمييرو، قييال: أخييبرني وهب ابن قال: أخبرنا أصبغ  - حدثنا207
ميمونة: عن كريب، عن بكير، عن
صييلى ثييم كتفا، عندها أكل وسلم عليه الله صلى النبي أن 

يتوضأ. ولم

51.     : اللبن -  من يمضمض هل باب
عيين الليييث، قييال: حييدثنا وقتيبيية بكييير، بيين يحيى  - حدثنا208

عتبيية، بيين الله عبد بن الله عبيد عن شهاب، ابن عن عقيل،
عباس: ابن عن
فمضييمض لبنا، شرب وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

دسما). له وقال: (إن
].5286الزهري. [ عن كيسان، بن وصالح يونس، تابعه

 52-         : من  ير لم ومن النوم، من الوضوء باب
. وضوءا     الخفقة أو والنعستين، النعسة

عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا209
عائشة: عن أبيه، عن هشام،

أحدكم نعس قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 



إذا أحييدكم فييإن النييوم، عنييه يييذهب حتى قليرقد، يصلي وهو
نفسه). فيسب يستغفر لعله يدري ل ناعس، وهو صلى
أيييوب، الييوارث: حييدثنا عبييد قال: حييدثنا معمر أبو  - حدثنا210
أنس، عن قلبة، أبي عن
في أحدكم نعس قال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي عن 

يقرأ). ما يعلم حتى فلينم، الصلة
حدث. غير من  باب: الوضوء-53 

عمييرو عيين سفيان، قال: حدثنا يوسف بن محمد  - حدثنا211
قال: حدثنا مسدد (ح). قال: وحدثنا أنسا قال: سمعت عامر بن

أنيس عين عيامر، بين عميرو قيال: حيدثني سفيان عن يحيى،
قال:

صلة. قلت: كل عند يتوضأ وسلم عليه الله صلى النبي كان 
يحدث. لم ما الوضوء أحدنا قال: يجزىء تصنعون؟ كنتم كيف
قييال: حييدثني سييليمان قال: حييدثنا مخلد بن خالد  - حدثنا212
قييال: أخييبرني يسييار بيين بشييير قييال: أخييبرني سعيد بن يحيى
قال: النعمان بن سويد

خييبير، عييام وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول مع خرجنا 
عليييه اللييه صييلى الله رسول لنا صلى بالصهباء، كنا إذا حتى

إل يييؤت فلييم بالطعميية، دعييا صييلى فلمييا العصيير، وسييلم
وسييلم عليه الله صلى النبي قام ثم وشربنا، فأكلنا بالسويق،

يتوضأ. ولم المغرب لنا صلى ثم فمضمض، المغرب، إلى
].206[ر: 

54.        : بوله -  من يستتر ل أن الكبائر من باب
مجاهد، عن منصور، عن جرير، قال: حدثنا عثمان  - حدثنا213
قال: عباس ابن عن
المدينة، حيطان من بحائط وسلم عليه الله صلى النبي مر 
فقييال قبورهمييا، فييي يعييذبان إنسييانين صييوت فسمع مكة، أو

كيبير). فيي يعيذبان وميا وسلم: (يعذبان عليه الله صلى النبي
الخيير وكييان بييوله، ميين يسييتتر ل أحدهما كان قال: (بلى، ثم

فوضييع كسييرتين، فكسييرها بجريييدة، دعييا بالنميمة). ثم يمشي
ا فقييل كسيرة، منهميا قيبر كل على ه، رسيول ليه: ي ليم الل

تيبسا. أو: إلييى لم ما عنهما يخفف أن قال: (لعله هذا؟ فعلت
ييبسا). أن
]215، 1295، 1312، 5705، 5708.[



55.      : البول -  غسل في جاء ما باب
ل القييبر: (كييان لصيياحب وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي وقال

الناس. بول سوى يذكر بوله). ولم من يستتر
بيين إسييماعيل قييال: حييدثنا إبراهيييم بيين يعقييوب  - حييدثنا214

بين عطياء قيال: حيدثني القاسيم بن روح قال: حدثني إبراهيم
قال: مالك بن أنس عن ميمونة، أبي
بماء أتيته لحاجته، تبرز إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

به. فيغسل
].149[ر: 

خييازم بيين محمييد قييال: حييدثنا المثنييى بيين محمد  - حدثنا215
عبيياس ابن عن طاوس، عن مجاهد، عن العمش، قال: حدثنا

قال:
فقييال: (إنهمييا بقييبرين، وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي ميير 

من يستتر ل فكان أحدهما أما كبير، في يعذبان وما ليعذبان،
جريييدة أخييذ بالنميميية). ثييم يمشييي فكييان الخيير وأمييا البييول،
واحييدة. قييالوا: يييا قييبر كييل فييي فغييرز نصييفين، فشقها رطبة،
لييم مييا عنهمييا يخفييف قال: (لعله هذا؟ فعلت لم الله، رسول
ييبسا).

قال: سمعت العمش قال: حدثنا وكيع المثنى: وحدثنا ابن قال
بوله). من مجاهدا: مثله: (يستتر

].213[ر: 

56       : والناس -  وسلم عليه الله صلى النبي ترك باب
. المسجد       في بوله من فرغ حتى العرابي

همييام: أخبرنييا قييال: حييدثنا إسييماعيل بيين موسييى  - حدثنا216
مالك: بن أنس عن إسحق،

فييي يبييول أعرابيييا رأى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 
عليه. فصبه بماء دعا فرغ، إذا فقال: (دعوه). حتى المسجد،

].218 ،217وانظر:  ،5679 ،219[

57.       : المسجد -  في البول على الماء صب باب
قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا217

مسعود: بن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد أخبرني
فتنيياوله المسييجد، فييي فبال أعرابي قال: قام هريرة أبا أن 

وسييلم: (دعييوه عليييه اللييه صييلى النييبي لهييم فقييال النيياس،



فإنميا مياء، مين ذنوبيا أو مياء، مين سجل بوله على وهريقوا
معسرين). تبعثوا ولم ميسرين، بعثتم

].216وانظر:  ،5777[
بن يحيى قال: أخبرنا الله عبد قال: أخبرنا عبدان  - حدثنا218
عليييه الله صلى النبي عن مالك، بن أنس قال: سمعت سعيد

وسلم.
].217 ،216[ر: 

58.     : البول -  على الماء يهرق باب
سيعيد بيين يحيييى عيين سليمان، قال: وحدثنا خالد  - حدثنا219

قال: مالك بن أنس قال: سمعت
النيياس، فزجييره المسييجد، طائفيية فييي فبييال أعرابييي، جيياء 

أميير بييوله، قضييى فلمييا وسييلم، عليه الله صلى النبي فنهاهم
عليه. فأهريق ماء، من بذنوب وسلم عليه الله صلى النبي
].216[ر: 

59.   : الصبيان -  بول باب
عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا220

أنهيا المييؤمنين أم عائشية عين أبيييه، عيين عيروة، بيين هشييام
قالت:

علييى فبييال بصييبي، وسييلم عليه الله صلى الله رسول أتي 
إياه. فأتبعه بماء فدعا ثوبه،

]5151، 5656، 5994.[
ابيين عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا221

قيييس أم عيين عتبيية، بيين الله عبد بن الله عبيد عن شهاب،
إلييى الطعييام، يأكييل لم صغير، لها بابن أتت محصن: أنها بنت

صيلى الله رسول فأجلسه وسلم، عليه الله صلى الله رسول
بميياء، فييدعا ثييوبه، علييى فبييال حجييره، فييي وسييلم عليه الله

يغسله. ولم فنضحه

60.    : وقاعدا -  قائما البول باب
أبييي عيين العمييش، عيين شييعبة، قال: حييدثنا آدم  - حدثنا222
قال: حذيفة عن وائل،

قائمييا، فبييال قوم، سباطة وسلم عليه الله صلى النبي أتى 
فتوضأ. بماء فجئته بماء، دعا ثم
]223، 224، 2339.[



61.      : بالحائط -  والتستر صاحبه، عند البول باب
عيين جرييير، قييال: حييدثنا شيييبة أبييي بيين عثمييان  - حييدثنا223

قال: حذيفة عن وائل، أبي عن منصور،
فييأتى نتماشييى، وسييلم عليييه اللييه صييلى والنييبي أنا رأيتني 

فبييال، أحييدكم، يقييوم كمييا فقييام حييائط، خلييف قييوم سييباطة
فرغ. حتى عقبه عند فقمت فجئته، إلي فأشار منه، فانتبذت

].222[ر: 

62.     : قوم -  سباطة عند البول باب
منصييور، عن شعبة، قال: حدثنا عرعرة بن محمد  - حدثنا224
قال: وائل أبي عن
بنييي ويقييول: إن البول، في يشدد الشعري موسى أبو كان 

حذيفيية: فقييال قرضييه، أحييدهم ثييوب أصاب إذا كان إسرائيل،
سييباطة وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أتى أمسك، ليته

قائما. فبال قوم،
].222[ر: 

63.   : الدم -  غسل باب
هشييام عيين يحيييى، قال: حييدثنا المثنى بن محمد  - حدثنا225
قال:

صييلى النييبي امرأة قالت: جاءت أسماء عن فاطمة، حدثتني 
كيييف الثوب، في تحيض إحدانا فقالت: أرأيت وسلم عليه الله

فيه). وتصلي وتنضحه، بالماء، تقرصه ثم قال: (تحته، تصنع؟
]301.[

بيين هشييام معاوييية: حييدثنا أبييو قال: حييدثنا محمد  - حدثنا226
قالت: عائشة عن أبيه، عن عروة،

عليييه اللييه صييلى النييبي إلى حبيش أبي بنت فاطمة جاءت 
أطهيير، فل أسييتحاض اميرأة إني الله، رسول فقالت: يا وسلم
وسييلم: (ل، عليييه اللييه صييلى الله رسول فقال الصلة؟ أفأدع

فييدعي حيضييتك أقبلييت فييإذا بحيييض، وليييس عييرق، ذلك إنما
صلي). قييال: وقييال ثم الدم عنك فاغسلي أدبرت وإذا الصلة،

الوقت). ذلك يجيء حتى صلة، لكل توضئي أبي: (ثم
]300، 314، 319، 324.[



64      : يصيب -  ما وغسل وفركه، المني غسل باب
. المرأة  من

قييال: أخبرنييا اللييه عبييد قييال: أخبرنييا عبييدان  - حدثنا227/228
عائشيية عن يسار، بن سليمان عن الجزري، ميمون بن عمرو
قالت:

وسييلم، عليييه الله صلى النبي ثوب من الجنابة أغسل كنت 
ثوبه. في الماء بقع وإن الصلة، إلى فيخرج

عيين عمييرو، قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا قتيبة ) - حدثنا228( 
(ح). عائشة قال: سمعت سليمان
بيين عميرو قييال: حييدثنا الواحييد عبييد قال: حيدثنا مسدد وحدثنا

قال: يسار بن سليمان عن ميمون،
أغسييله فقالت: كنييت الثوب يصيب المني عن عائشة سألت 

إلييى فيخييرج وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول ثييوب من
].230 ،229الماء. [ ثوبه: بقع في الغسل وأثر الصلة،

65       : يذهب -  ولم غيرها أو الجنابة غسل إذا باب
أثره.

قييال: حييدثنا الواحييد عبييد قال: حييدثنا موسى  - حدثنا229/230
قال: ميمون بن عمرو

قييال: الجنابيية، تصيييبه الثييوب يسار: فييي بن سليمان سألت 
الليه صيلى اللييه رسييول ثييوب ميين أغسله عائشة: كنت قالت
فيييه: بقييع الغسييل وأثيير الصييلة، إلييى يخييرج ثييم وسلم، عليه

الماء.
قييال: حييدثنا زهييير قييال: حييدثنا خالييد بيين عمرو ) - حدثنا230(

عيين يسييار، بيين سييليمان عيين مهييران، بيين ميمييون بن عمرو
عائشة:

عليييه اللييه صييلى النييبي ثييوب ميين المنييي تغسل كانت أنها 
بقعا. أو بقعة فيه أراه ثم وسلم،

].227[ر: 

66.      : ومرابضها -  والغنم والدواب البل أبوال باب
إلييى والبرييية والسييرقين، البريييد دار فييي موسييى أبييو وصيلى

سواء. وثم فقال: ههنا جنبه،
عيين زيييد، بن حماد قال: حدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا231

قال: أنس عن قلبة، أبي عن أيوب،



فييأمرهم المدينيية، فيياجتووا عرينيية، أو عكييل من أناس قدم 
أبوالهييا ميين يشييربوا وأن بلقيياح، وسلم عليه الله صلى النبي

اللييه صييلى النييبي راعييي قتلوا صحوا، فلما فانطلقوا، وألبانها،
النهييار، أول فييي الخييبر فجيياء النعييم، واسييتاقوا وسييلم، عليييه
فقطييع فييأمر بهييم، جيييء النهار ارتفع فلما آثارهم، في فبعث

الحيييرة، فيييي وألقيييوا أعينهيييم، وسيييمرت وأرجلهيييم، أييييديهم
وقتلييوا، سييرقوا قلبيية: فهييؤلء أبو يسقون. قال فل يستسقون

ورسوله. الله وحاربوا إيمانهم، بعد وكفروا
]1430، 2855، 3956، 3957، 4334، 5361، 5362،

5395، 6417 - 6420، 6503.[
يزيييد التييياح أبو قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا آدم  - حدثنا232

قال: أنس عن حميد، بن
يبنييى أن قبييل يصييلي، وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي كان 

الغنم. مرابض في المسجد،
].418وانظر:  ،419[

67.        : والماء -  السمن في النجاسات من يقع ما باب
أو ريييح أو طعييم يغيييره لييم ما بالماء، بأس الزهري: ل وقال

الزهييري: فييي الميتيية. وقييال بريييش بييأس حميياد: ل لون. وقال
سييلف ميين ناسييا وغيييره: أدركييت الفيييل نحييو المييوتى، عظام

بأسييا. بييه يييرون ول فيهييا، ويييدهنون بهييا، يمتشييطون العلماء،
العاج. بتجارة بأس وإبراهيم: ول سيرين ابن وقال
ابيين عيين مالييك، قييال: حييدثني إسييماعيل  - حييدثنا234/ 233

ه، عبيد بين الليه عبيد عن شهاب، عين عبياس، ابين عين الل
ميمونة:

فييأرة عيين سييئل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 
وكلييوا فاطرحوه، حولها وما فقال: (ألقوها سمن، في سقطت

سمنكم).
قييال: حييدثنا معيين قال: حدثنا الله عبد بن علي ) - حدثنا234(

عتبيية بيين اللييه عبد بن الله عبيد عن شهاب، ابن عن مالك،
ميمونة: عن عباس، ابن عن مسعود، بن
في سقطت فأرة عن سئل وسلم عليه الله صلى النبي أن 

فاطرحوه). حولها وما فقال: (خذوها سمن،
عبيياس، ابيين يقييول: عيين أحصيييه، ل ما مالك معن: حدثنا قال
ميمونة. عن



]5218 - 5220.[
قال: أخبرنييا الله عبد قال: أخبرنا محمد بن أحمد  - حدثنا235

صييلى النييبي عيين هريرة، أبي عن منبه، بن همام عن معمر،
قال: وسلم عليه الله
القياميية يوم يكون الله، سبيل في المسلم يكلمه كلم (كل 

عييرف والعييرف دم، لييون اللون دما، تفجر طعنت إذ كهيئتها،
مسك).

].36وانظر:  ،5213 ،2649[

68.     : الدائم -  الماء في البول باب
أبييو قييال: أخبرنييا شييعيب قييال: أخبرنييا اليمان أبو  - حدثنا236

حدثه: العرج هرمز بن الرحمن عبد الزناد: أن
علييه الليه صيلى الليه رسول سمع هريرة: أنه أبا سمع أنه 

قييال: (ل السييابقون). وبإسييناده الخييرون يقييول: (نحيين وسييلم
يغتسيل ثيم يجيري، ل اليذي اليدائم المياء فيي أحيدكم يبولن
فيه).

]836، 2797، 6250، 6493.[

69       : أو -  قذر المصلي ظهر على ألقي إذا باب
. صلته     عليه تفسد لم جيفة،

وضيعه يصيلي، وهييو دمييا، ثييوبه فيي رأى عميير: إذا ابن وكان
عبي: إذا المسييب ابين وقيال صيلته، فيي ومضى لى والش ص

ثييم فصييلى، تيمييم أو القبليية، لغير أو جنابة، أو دم ثوبه وفي
يعيد. ل وقته، في الماء أدرك
أبييي عيين شييعبة، عيين أبييي، قال: أخييبرني عبدان  - حدثنا237

قال: الله عبد عن ميمون، بن عمرو عن إسحق،
(ح). ساجد وسلم عليه الله صلى الله رسول بينا 

مسييلمة بيين شييريح قال: حييدثنا عثمان بن أحمد قال: وحدثني
قييال: إسحق أبي عن أبيه، عن يوسف بن إبراهيم قال: حدثنا

حدثه: مسعود بن الله عبد ميمون: أن بن عمرو حدثني
وأبو البيت، عند يصلي كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

يجيييء لبعض: أيكم بعضهم قال إذا جلوس، له وأصحاب جهل
سييجد؟ إذا محمييد ظهيير علييى فيضعه فلن، بني جزور بسلى

لى النيبي سيجد حتى فنظر به، فجاء القوم أشقى فانبعث ص



ل أنظيير وأنا كتفيه، بين ظهره على ووضعه وسلم، عليه الله
ويحيييل يضييحكون قييال: فجعلييوا منعيية، لي كان لو شيئا، أغير

ساجد وسلم عليه الله صلى الله ورسول بعض، على بعضهم
فرفع ظهره، عن فطرحت فاطمة، جاءته حتى رأسه، يرفع ل

عليهم فشق مرات، بقريش) ثلث عليك قال: (اللهم ثم رأسه
البلييد ذلييك فييي الييدعوة أن يييرون قال: وكانوا عليهم، دعا إذ

بيين بعتبة وعليك جهل، بأبي عليك سمى: (اللهم ثم مستجابة،
خليف، بين وأميية عتبية، بين والولييد ربيعة، بن وشيبة ربيعة،
قييال: فوالييذي نحفظه، فلم السابع معيط). وعد أبي بن وعقبة
عليييه الله صلى الله رسول عد الذين رأيت لقد بيده، نفسي
بدر. قليب القليب في صرعى، وسلم

]498، 2776، 3014، 3641، 3743.[

70.      : الثوب -  في ونحوه والمخاط البزاق باب
عليييه اللييه صلى النبي ومروان: خرج المسور عن عروة، قال

صييلى النييبي تنخييم الحييديث: ومييا فييذكر الحديبية، زمن وسلم
فدلك منهم، رجل كف في وقعت إل نخامة، وسلم عليه الله
وجلده. وجهه بها

].1608[ر: 
حميييد، عيين سفيان، قال: حدثنا يوسف بن محمد  - حدثنا238
قال: أنس عن
أبيي ابين ثوبه. طيوله في وسلم عليه الله صلى النبي بزق 

قييال: سييمعت: حميييد أيوب: حدثني بن يحيى قال: أخبرنا مريم
وسلم. عليه الله صلى النبي عن أنسا،
].397[ر: 

71.       : المسكر -  ول بالنبيذ، الوضوء يجوز ل باب
من إلي أحب عطاء: التيمم وقال العالية، وأبو الحسن وكرهه

واللبن. بالنبيذ الوضوء
قيال: حيدثنا سيفيان قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا239

اللييه صييلى النييبي عيين عائشيية، عن سلمة، أبي عن الزهري،
قال: وسلم عليه
حرام). فهو أسكر شراب (كل 
]5263، 5264.[



72.       : وجهه -  عن الدم أباها المرأة غسل باب
مريضة. فإنها رجلي، على العالية: امسحوا أبو وقال
أبييي عيين عيينيية، بيين سييفيان قال: أخبرنييا محمد  - حدثنا240

حازم،
بينييي ومييا النيياس، وسييأله السيياعدي، سييعد بن سهل سمع 

عليييه اللييه صييلى النييبي جييرح دووي شيييء أحييد: بييأي وبينييه
يجييء علييي كيان منيي، بيه أعلييم أحد بقي فقال: ما وسلم؟
حصييير فأخذ الدم، وجهه عن تغسل وفاطمة ماء، فيه بترسه

جرحه. به فحشي فأحرق،
]2747، 2754،2872، 3847، 4950، 5390.[

73.  : السواك -  باب
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عنييد عبيياس: بييت ابيين وقييال

فاستن.
].117[ر: 

غيلن عيين زيييد، بن حماد قال: حدثنا النعمان أبو  - حدثنا241
قال: أبيه عن بردة، أبي عن جرير، بن
بسييواك يسييتن فوجييدته وسييلم عليييه الله صلى النبي أتيت 

يتهوع. كأنه فيه في والسواك أع، يقول: أع بيده،
أبييي عيين منصييور، عيين جرييير قال: حييدثنا عثمان  - حدثنا242
قال: حذيفة عن وائل،

الليييل، ميين قييام إذا وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي كييان 
بالسواك. فاه يشوص

]849، 1085.[

74.     : الكبر -  إلى السواك دفع باب
ابن عن نافع، عن جويرية، بن صخر عفان: حدثنا  - وقال243
عمر:

بسواك، أتسوك قال: (أراني وسلم عليه الله صلى النبي أن 
السييواك فنيياولت الخيير، ميين أكييبر أحييدهما رجلن، فجيياءني

منهما). الكبر إلى فدفعته لي: كبر، فقيل منهما، الصغر
عيين المبييارك، ابيين عيين نعيييم، اللييه: اختصييره عبييد أبييو قييال

عمر. ابن عن نافع، عن أسامة،



75.      : الوضوء -  على بات من فضل باب
قال: أخبرنا الله عبد قال: أخبرنا مقاتل بن محمد  - حدثنا244

بيين الييبراء عيين عبيييدة، بيين سييعد عيين منصييور، عن سفيان،
قال: عازب

فتوضأ مضجعك، أتيت وسلم: (إذا عليه الله صلى النبي قال 
قل: اللهم ثم اليمن، شقك على اضطجع ثم للصلة، وضوءك
ظهيري وألجيأت إلييك، أميري وفوضيت إلييك، وجهيي أسلمت

إليييك، إل منييك منجييى ول ملجييأ ل إليييك، ورهبيية رغبيية إليك،
فييإن أرسييلت، الييذي وبنبيييك أنزلييت، الذي بكتابك آمنت اللهم
تتكلييم مييا آخيير واجعلهيين الفطرة، على فأنت ليلتك، من مت

فلمييا وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي علييى به) قال: فرددتهييا
قييال: قلييت: ورسييولك، أنزلت، الذي بكتابك آمنت بلغت: اللهم

أرسلت). الذي ونبيك (ل،
]5952، 5954، 5956، 7050.[

الغسل.  - كتاب5
الرحيم. الرحمن الله بسم 

مرضييى كنتييم وإن فاطهروا جنبا كنتم تعالى: {وإن الله وقول
النساء لمستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو

بوجييوهكم فامسييحوا طيبييا صييعيدا فييتيمموا ميياء تجييدوا فلييم
يريييد ولكيين حرج من عليكم ليجعل الله يريد ما منه وأيديكم



/.6تشكرون} /المائدة:  لعلكم عليكم نعمته وليتم ليطهركم
وأنتييم الصييلة تقربوا ل آمنوا الذين أيها ذكره: {يا جل وقوله

حتى سبيل عابري إل جنبا ول تقولون ما تعلموا حتى سكارى
منكييم أحييد جيياء أو سييفر علييى أو مرضى كنتم وإن تغتسلوا

صييعيدا فييتيموا ميياء تجييدوا فلييم النساء لمستم أو الغائط من
غفييورا} عفييوا كييان الله إن وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طيبا

/.43/النساء: 

1. الغسل -     قبل الوضوء باب
عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا245

عليييه اللييه صييلى النييبي زوج عائشيية عيين أبيييه، عيين هشييام،
وسلم:

الجنابة، من اغتسل إذا وسلم: كان عليه الله صلى النبي أن 
يييدخل ثييم للصييلة، يتوضييأ كمييا يتوضييأ ثييم يييديه، فغسييل بدأ

علييى يصييب ثييم شييعره، أصييول بها فيخلل الماء، في أصابعه
كله. جلده على الماء يفيض ثم بيديه، غرف ثلث رأسه

]259، 269.[
عيين سييفيان، قييال: حييدثنا يوسييف بيين محمييد  - حييدثنا246

ابين عين كرييب، عين الجعيد، أبيي بين سيالم عين العمش،
قالت: وسلم عليه الله صلى النبي زوج ميمونة عن عباس،

غير للصلة، وضوءه وسلم عليه الله صلى الله رسول توضأ 
عليييه أفيياض ثييم الذى، ميين أصييابه وما فرجه وغسل رجليه،
الجنابة. من غسله هذه فغسلهما، رجليه، نحى ثم الماء،

]254، 256، 257، 262، 263، 270، 272، 277.[

2.     : امرأته -  مع الرجل غسل باب
عيين ذئب، أبي ابن قال: حدثنا إياس أبي بن آدم  - حدثنا247

قالت: عائشة عن عروة، عن الزهري،
إنيياء ميين وسييلم عليييه الليه صيلى والنييبي أنييا أغتسل كنت 

الفرق. له يقال قدح من واحد،
].258وانظر:  ،6908[

3.    : ونحوه -  بالصاع الغسل باب
قييال: الصييمد عبييد قال: حدثني محمد بن الله  - حدثناعبد248

أبييا قال: سييمعت حفص بن بكر أبو قال: حدثني شعبة حدثني
يقول: سلمة



عيين أخوهييا فسييألها عائشيية، علييى عائشيية وأخييو أنا دخلت 
لم، علييه الليه صلى النبي غسل مين نحيوا بإنياء فيدعت وس
حجاب. وبينها وبيننا رأسها، على وأفاضت فاغتسلت، صاع،
عيين والجييدي، وبهييز، هييارون، بن يزيد الله: قال عبد أبو قال

صاع. شعبة: قدر
آدم بيين يحيييى قييال: حييدثنا محمييد بيين اللييه عبد  - حدثنا249

جعفر: أبو قال: حدثنا إسحق أبي عن زهير، قال: حدثنا
قييوم، وعنييده وأبييوه، هييو اللييه، عبييد بن جابر عند كان أنه 

رجييل: مييا فقييال صيياع، فقييال: يكفيييك الغسييل، عيين فسييألوه
شييعرا منييك أوفييى هييو ميين يكفييي جييابر: كييان فقال يكفيني،

ثوب. في أمنا ثم منك، وخير
]252، 253.[

عيين عمييرو، عيين عيينة، ابن قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا250
عباس: ابن عن زيد، بن جابر
ميين يغتسلن كانا وميمونة، وسلم عليه الله صلى النبي أن 

واحد. إناء
صاع. شعبة: قدر عن والجدي، وبهز، هارون، بن يزيد وقال

4.      : ثلثا -  رأسه على أفاض من باب
قييال: إسييحق أبي عن زهير، قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا251

قال: مطعم بن جبير قال: حدثني صرد بن سليمان حدثني
على فأفيض أنا وسلم: (أما عليه الله صلى الله رسول قال 

كلتيهما. بيديه ثلثا) وأشار رأسي
قال: حييدثنا غندر قال: حدثنا بشار بن محمد  - حدثنا252/253

جييابر عيين علييي، بن محمد عن راشد، بن مخول عن شعبة،
قال: الله عبد بن
ثلثا. رأسه على يفرغ وسلم عليه الله صلى النبي كان 
ام: بين يحييى بن معمر قال: حدثنا نعيم أبو ) - حدثنا253( س

قال: جعفر أبو حدثني
محمييد بيين بالحسن يعرض عمك، ابن جابر: وأتاني لي قال 

النييبي فقلت: كان الجنابة؟ من الغسل قال: كيف الحنفية، ابن
رأسييه، علييى ويفيضها أكف، ثلثة يأخذ وسلم عليه الله صلى

رجييل الحسيين: إنييي لييي فقييال جسييده، سييائر على يفيض ثم
أكييثر وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي فقلت: كان الشعر؟ كثير
شعرا. منك



].249[ر: 

5.    : واحدة -  مرة الغسل باب
عن العمش، عن الواحد، عبد قال: حدثنا موسى  - حدثنا254
قييال: قييالت عبيياس ابن عن كريب، عن الجعد، أبي بن سالم

ميمونة:
فغسييل للغسييل، ميياء وسييلم عليييه الله صلى للنبي وضعت 

مييذاكيره، فغسييل شييماله، على أفرغ ثم ثلثا، أو مرتين يديه
وجهييه وغسييل واستنشييق، مضييمض ثم بالرض، يده مسح ثم

فغسييل مكييانه ميين تحييول ثييم جسييده، على أفاض ثم ويديه،
قدميه.

].246[ر: 

6.        : الغسل -  عند الطيب أو بالحلب بدأ من باب
عين عاصيم، أبيو قيال: حيدثنا المثنيى بين محميد  - حدثنا255

قالت: عائشة عن القاسم، عن حنظلة،
الجنابيية، ميين اغتسييل إذا وسييلم عليه الله صلى النبي كان 

رأسييه بشييق فبييدأ بكفييه، فأخييذ الحلب، نحييو بشيييء ودعييا
رأسه. على بهما فقال اليسر، ثم اليمن،

7.     : الجنابة -  في والستنشاق المضمضة باب
أبييي: حييدثنا قال: حييدثنا غياث بن حفص بن عمر  - حدثنا256

قييال: عبيياس ابيين عن كريب، عن سالم قال: حدثني العمش
قالت: ميمونة حدثتنا

بيمينييه فييأفرغ غسييل، وسييلم عليييه اللييه صلى للنبي صببت 
الرض بيييده قييال ثييم فرجه، غسل ثم فغسلهما، يساره على

ثييم واستنشييق، تمضييمض ثييم غسييلها، ثييم بييالتراب، فمسييحها
ثم قدميه، فغسل تنحى، ثم رأسه، على وأفاض وجهه، غسل

بها. ينفض فلم بمنديل، أتي
].246[ر: 

8.      : أنقى -  ليكون بالتراب اليد مسح باب
العمييش، قال: حييدثنا سفيان قال: حدثنا الحميدي  - حدثنا257
عيين عبيياس، ابيين عيين كريييب، عن الجعد، أبي بن سالم عن

ميمونة:
فغسل الجنابة، من اغتسل وسلم عليه الله صلى النبي أن 



وضييوءه توضأ ثم غسلها، ثم الحائط، بها دلك ثم بيده، فرجه
رجليه. غسل غسله من فرغ فلما للصلة،

].246[ر: 

9        : أن -  قبل الناء في يده الجنب يدخل هل باب
. الجنابة         غير قذر يده على يكن لم إذا يغسلها،

ولييم الطهييور فييي يييده عييازب، بيين والييبراء عميير ابن وأدخل
بمييا بأسييا عبيياس وابيين عمر، ابن ير توضأ. ولم ثم يغسلهما،

الجنابة. غسل من ينتضح
القاسييم، عيين أفلييح، مسلمة: أخبرنييا بن الله عبد  - حدثنا258
قالت: عائشة عن
إنيياء ميين وسييلم عليييه الليه صيلى والنييبي أنييا أغتسل كنت 

فيه. أيدينا تختلف واحد،
].247وانظر:  ،260[

أبيييه، عيين هشييام، عيين حميياد، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا259
قالت: عائشة عن
لى الليه رسيول كان  ه ص مين اغتسيل إذا وسيلم علييه الل

يده. غسل الجنابة
].245[ر: 

بيين بكيير أبييي عيين شييعبة، قال: حييدثنا الوليد أبو  - حدثنا260
قالت: عائشة عن عروة، عن حفص،

واحد إناء من وسلم عليه الله صلى والنبي أنا أغتسل كنت 
جنابة. من

عائشة: مثله. عن أبيه، عن القاسم، بن الرحمن عبد وعن
].258[ر: 

بين الليه عبييد عيين شيعبة، قال: حيدثنا الوليد أبو  - حدثنا261
قال: جبر بن الله عبد
عليييه اللييه صييلى النييبي يقييول: كييان مالك بن أنس سمعت 

مسييلم واحييد. زاد إناء من يغتسلن نسائه، من والمرأة وسلم
الجنابة. شعبة: من عن ووهب،

10.    : والوضوء -  الغسل تفريق باب
وضوءه. جف بعدما قدميه غسل عمر: أنه ابن عن ويذكر
قييال: الواحييد عبييد قال: حييدثنا محبوب بن محمد  - حدثنا262
ابن مولى كريب الجعد،عن أبي بن سالم عن العمش، حدثنا



ميمونة: قال: قالت عباس ابن عن عباس،
ه، يغتسيل ماء وسلم عليه الله صلى الله لرسول وضعت  ب

بيمينييه أفييرغ ثييم ثلثييا، أو مرتييين فغسلهما يديه، على فأفرغ
ثييم بييالرض، يييده دلييك ثييم مييذاكيره، فغسييل شييماله، علييى

ثلثييا، رأسه وغسل ويديه، وجهه غسل ثم واستنشق، مضمض
قدميه. فغسل مقامه، من تنحى ثم جسده، على أفرغ ثم

].246[ر: 

11.        : الغسل -  في شماله على بيمينه أفرغ من باب
عوانيية: حييدثنا أبو قال: حدثنا إسماعيل بن موسى  - حدثنا263

ابيين مييولى كريييب عيين الجعييد، أبييي بيين سالم عن العمش،
قالت: الحارث بنت ميمونة عن عباس، ابن عن عباس،

وسييترته، غسييل وسييلم عليه الله صلى الله لرسول وضعت 
سييليمان: ل - قييال مرتييين أو مييرة فغسلهما يده، على فصب
شييماله، علييى بيمينييه أفييرغ - ثييم ل أم الثالثيية أذكيير أدري،
تمضييمض ثييم بالحييائط، أو بالرض يده دلك ثم فرجه، فغسل

علييى صيب ثييم رأسه، وغسل ويديه، وجهه وغسل واستنشق،
بيييده فقييال خرقيية، فنيياولته قييديمه، فغسييل تنحى ثم جسده،

يردها. ولم هكذا،
].246[ر: 

12        : نسائه -  على دار ومن عاد، ثم جامع إذا باب
. واحد   غسل في

ويحيى عدي، أبي ابن قال: حدثنا بشار بن محمد  - حدثنا264
المنتشيير، بيين محمييد بيين إبراهيييم عيين شعبة، عن سعيد، بن
فقالت: لعائشة قال: ذكرته أبيه عن
صييلى اللييه رسييول أطيب كنت الرحمن، عبد أبا الله يرحم 

ينضخ محرما يصبح ثم نسائه، على فيطوف وسلم، عليه الله
طيبا.

].268وانظر:  ،267[
قييال: هشام بن معاذ قال: حدثنا بشار بن محمد  - حدثنا265

قال: مالك بن أنس قال: حدثنا قتادة عن أبي، حدثني
فييي نسييائه علييى يييدور وسييلم عليييه اللييه صلى النبي كان 

عشييرة. قييال: إحييدى وهن والنهار، الليل من الواحدة، الساعة
قييوة أعطييي أنييه نتحدث قال: كنا يطيقه؟ كان لنس: أو قلت



ثلثين.
نسوة. حدثهم: تسع أنسا قتادة: إن عن سعيد، وقال

]280، 4781، 4917.[

13.     : منه -  والوضوء المذي غسل باب
عن حصين، أبي عن زائدة، قال: حدثنا الوليد أبو  - حدثنا266
قال: علي عن الرحمن، عبد أبي
اللييه صييلى النييبي يسييأل أن رجل فييأمرت مذاء، رجل كنت 

ذكرك). واغسل فقال: (توضأ فسأل ابنته، لمكان وسلم، عليه
].132[ر: 

14.        : الطيب -  أثر وبقي اغتسل ثم تطيب من باب
إبراهيييم عيين عوانيية، أبييو قال: حييدثنا النعمان أبو  - حدثنا267

قال: أبيه عن المنتشر، بن محمد بن
أصبح أن أحب عمر: ما ابن قول لها فذكرت عائشة، سألت 

صلى الله رسول طيبت عائشة: أنا فقالت طيبا، أنضخ محرما
محرما. أصبح ثم نسائه، في طاف ثم وسلم، عليه الله
].264[ر: 

عيين الحكييم، قييال: حييدثنا شييعبة قييال: حييدثنا آدم  - حدثنا268
قالت: عائشة عن السود، عن إبراهيم،

اللييه صييلى النبي مفرق في الطيب، وبيص إلى أنظر كأني 
محرم. وهو وسلم عليه

].264وانظر:  ،5579 ،5574 ،1464[

15        : أروى -  قد أنه ظن إذا حتى الشعر، تخليل باب
. عليه   أفاض بشرته

هشييام قييال: أخبرنييا اللييه عبييد قال: أخبرنا عبدان  - حدثنا169
قالت: عائشة عن أبيه، عن عروة، بن
لى الليه رسيول كان  ه ص مين اغتسيل إذا وسيلم علييه الل

ثييم اغتسييل، ثييم للصييلة، وضييوءه وتوضأ يديه، غسل الجنابة،
أفيياض بشييرته، أروى قد أنه ظن إذا حتى شعره، بيده يخلل
جسييده. وقييالت: كنييت سائر غسل ثم مرات، ثلث الماء عليه

واحد، إناء من وسلم عليه الله صلى الله ورسول أنا أغتسل
جميعا. منه نغرف

].245[ر: 



16       : سائر -  غسل ثم الجنابة، في توضأ من باب
. أخرى        مرة الوضوء مواضع غسل يعد ولم جسده،

موسييى بن الفضل قال: أخبرنا عيسى بن يوسف  - حدثنا270
عباس، ابن مولى كريب عن سالم، عن العمش، قال: أخبرنا

قالت: ميمونة عن عباس ابن عن
لى الليه رسيول وضع  ه ص لجنابية، وضيوءا وسيلم علييه الل

ثييم فرجه، غسل ثم ثلثا، أو مرتين شماله على بيمينه فأكفأ
مضييمض ثييم ثلثييا، أو مرتييين الحييائط، أو بييالرض يده ضرب

الماء، رأسه على أفاض ثم وذراعيه، وجهه وغسل واستنشق،
بخرقيية قالت: فأتيته رجليه، فغسل تنحى ثم جسده، غسل ثم

بيده. ينفض فجعل يردها، فلم
].246[ر: 

17        : كما -  يخرج جنب، أنه المسجد في ذكر إذا باب
. يتيمم   ول هو،

عميير بيين عثمييان قال: حييدثنا محمد بن الله عبد  - حدثنا271
أبييي عيين سييلمة، أبييي عيين الزهييري، عن يونس، قال: أخبرنا

قال: هريرة
رسييول إلينييا فخييرج قيامييا، الصفوف وعدلت الصلة أقيمت 

أنييه ذكيير مصييله، فييي قييام فلما وسلم، عليه الله صلى الله
إلينييا خييرج ثييم فاغتسييل، رجييع لنا: (مكانكم). ثييم فقال جنب،

معه. فصلينا فكبر يقطر، ورأسه
عن الوزاعي، الزهري. ورواه عن معمر، العلى،عن عبد تابعه

الزهري.
]613، 614.[

18.       : الجنابة -  عن الغسل من اليدين نفض باب
قييال: سييمعت حمييزة أبييو قييال: أخبرنييا عبييدان  - حييدثنا272

قييال: قييالت عبيياس ابن عن كريب، عن سالم،، عن العمش،
ميمونة:

بثييوب، فسييترته غسييل، وسلم عليه الله صلى للنبي وضعت 
شييماله علييى بيمينييه صييب ثييم فعسييلهما، يييديه علييى وصييب
غسييلها، ثييم فمسييحهما، الرض بيييده فضييرب فرجييه، فغسييل

علييى صييب ثييم وذراعيييه، وجهييه وغسييل واستنشق، فمضمض
فنيياولته قييدميه، فغسييل تنحى ثم جسده، على وأفاض رأسه،



يديه. ينفض وهو فانطلق يأخذه، فلم ثوبا
].246[ر: 

19.        : الغسل -  في اليمن رأسه بشق بدأ من باب
عيين نيافع، بيين إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن خلد  - حدثنا273

قييالت: عائشيية عيين شيبة، بنت صفية عن مسلم، بن الحسن
رأسييها، فييوق ثلثييا بيييديها أخييذت جنابة، إحدانا أصابت إذا كنا
شييقها علييى الخييرى وبيييدها اليميين، شييقها علييى بيييدها ثييم

اليسر.

20      : الخلوة، -  في وحده عريانا اغتسل من باب
. أفضل    فالتستر تستر ومن

عليييه اللييه صييلى النييبي عيين جييده، عيين أبيه، عن بهز، وقال
الناس). من منه يستحيا أن أحق وسلم: (الله

عيين الييرزاق، عبييد قييال: حييدثنا نصيير بيين إسحق  - حدثنا274
صييلى النييبي عيين هريرة، أبي عن منبه، بن همام عن معمر،

قال: وسلم عليه الله
بعض، إلى بعضهم ينظر عراة، يغتسلون إسرائيل بنو (كانت 

أن موسييى يمنييع ما فقالوا: والله وحده، يغتسل موسى وكان
على ثوبه فوضع يغتسل، مرة فذهب آدر، أنه إل معنا يغتسل
يقييول: ثييوبي إثره، في موسى فخرج بثوبه، الحجر ففر حجر،

فقييالوا: واللييه موسييى، إلى إسرائيل بنو نظرت حتى حجر، يا
ضربا). فقييال بالحجر فطفق ثوبه، وأخذ بأس، من بموسى ما

ضييربا سييبعة، أو سييتة بييالحجر، لنييدب إنييه هريييرة: واللييه أبييو
بالحجر.

]3223، 4521.[
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين هريييرة، أبي  - وعن275
قال:

فجعل ذهب، من جراد عليه فخر عريانا، يغتسل أيوب (بينا 
أغنيتييك أكيين ألييم أيييوب، ربه: يا فناداه ثوبه، في يحتثي أيوب
بركتك). عن بي غنى ل ولكن وعزتك، قال: بلى ترى؟ عما

عطيياء عن صفوان، عن عقبة، بن موسى عن إبراهيم، ورواه
وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن هريرة، أبي عن يسار، بن

عريانا). يغتسل أيوب قال: (بينا
]3211، 7055.[



21.      : الناس -  عند الغسل في التستر باب
النضر، أبي عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا276
بنييت هييانىء أم مييولى مرة، أبا الله: أن عبيد بن عمر مولى

أخبره: طالب أبي
رسول إلى تقول: ذهبت طالب أبي بنت هانىء أم سمع أنه 

يغتسييل فوجييدته الفتييح، عييام وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه
هانىء. أم هذه). فقلت: أنا فقال: (من تستره، وفاطمة

]350، 3000، 5806.[
سييفيان، قييال: أخبرنييا الله عبد قال: أخبرنا عبدان  - حدثنا277
ابيين عيين كريب، عن الجعد، أبي بن سالم عن العمش، عن

قالت: ميمونة عن عباس،
الجنابة، من يغتسل وهو وسلم عليه الله صلى النبي سترت 

ومييا فرجييه فغسييل شماله، على بيمينه صب ثم يديه، فغسل
توضييأ ثييم الرض، أو الحييائط علييى بيييده مسييح ثييم أصييابه،
ثييم الميياء، جسييده علييى أفاض ثم رجليه، غير للصلة وضوءه

قدميه. فغسل تنحى
الستر. في فضيل وابن عوانة، أبو تابعه
].246[ر: 

22.    : المرأة -  احتلمت إذا باب
عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا278

أم عن سلمة، أبي بنت زينب عن أبيه، عن عروة، بن هشام
قالت: أنها المؤمنين أم سلمة

صييلى اللييه رسييول إلى طلحة، أبي أمرأة سليم، أم جاءت 
يسييتحيي ل اللييه إن اللييه، رسييول فقالت: يا وسلم عليه الله
فقال احتلمت؟ هي إذا غسل من المرأة على هل الحق، من

الماء). رأت إذا وسلم: (نعم عليه الله صلى الله رسول
].130[ر: 

23.       : ينجس -  ل المسلم وأن الجنب، عرق باب
قييال: حييدثنا يحيييى قييال: حييدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا279
هريرة: أبي عن رافع، أبي عن بكر، قال: حدثنا حميد

طريييق بعييض فييي لقيييه وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي أن 
جيياء، ثييم فاغتسييل فييذهب منه، فانخنست جنب، وهو المدينة

أن فكرهييت جنبييا، هريييرة) قييال: كنييت أبييا يا كنت فقال: (أين



إن اللييه، فقييال: (سييبحان طهييارة، غييير علييى وأنييا أجالسييك
ينجس). ل المسلم

]281.[

24.       : وغيره -  السوق في ويمشي يخرج الجنب باب
وإن رأسييه، ويحلق أظفاره، ويقلم الجنب، عطاء: يحتجم وقال

يتوضأ. لم
زريييع بيين يزيييد قال: حييدثنا حماد بن العلى عبد  - حدثنا280

حدثهم: مالك بن أنس قتادة: أن عن سعيد، قال: حدثنا
نسائه، على يطوف كان وسلم عليه الله صلى الله نبي أن 

نسوة. تسع يومئذ وله الواحدة، الليلة في
].265[ر: 

عيين حميييد، العلييى: حييدثنا عبد قال: حدثنا عياش  - حدثنا281
قال: هريرة أبي عن رافع، أبي عن بكر،
فأخيذ جنيب، وأنيا وسيلم عليه الله صلى الله رسول لقيني 

الرحييل، فييأتيت فانسييللت، قعييد، حييتى معييه فمشيييت بيييدي،
هيير). أبييا يييا كنييت فقال: (أييين قاعد، وهو جئت ثم فاغتسلت

ل المييؤمن إن هيير، أبييا يييا اللييه فقييال: (سييبحان لييه، فقلييت
ينجس).

].279[ر: 

25       : قبل -  توضأ إذا البيت، في الجنب كينونة باب
. يغتسل  أن

يحيييى، عيين وشيييبان، هشييام قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا282
عائشة: قال: سألت سلمة أبي عن
قييالت: جنييب؟ وهييو يرقد وسلم عليه الله صلى النبي أكان 

ويتوضأ. نعم،
]284.[

26.   : الجنب -  نوم باب
عمر: ابن عن نافع، عن الليث، قال: حدثنا قتيبة  - حدثنا283

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول الخطيياب: سييأل بن عمر أن 
أحييدكم توضييأ إذا قييال: (نعييم جنييب؟ وهييو أحدنا وسلم: أيرقد

جنب). وهو فليرقد
]285، 286.[



27.     : ينام -  ثم يتوضأ الجنب باب
اللييه عبيييد عيين الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا284

عيين عييروة، عيين الرحمن، عبد بن محمد عن جعفر، أبي بن
قالت: عائشة

وهييو ينييام، أن أراد إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي كان 
للصلة. وتوضأ فرجه، غسل جنب،

].282[ر: 
عيين جويرييية، قييال: حييدثنا إسييماعيل بيين موسييى  - حدثنا285
قال: الله عبد عن نافع،

وهييو أحييدنا وسلم: أينام عليه الله صلى النبي عمر استفتى 
توضأ). إذا قال: (نعم جنب؟

].283[ر: 
عبييد عيين مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا286
قال: أنه عمر بن الله عبد عن دينار، بن الله
وسييلم: عليييه الله صلى الله لرسول الخطاب بن عمر ذكر 

اللييه صييلى الله رسول له فقال الليل، من الجنابة تصيبه أنه
نم). ثم ذكرك، واغسل وسلم: (توضأ، عليه
].283[ر: 

28.    : الختانان -  التقى إذا باب
أبو (ح). وحدثنا هشام قال: حدثنا فضالة بن معاذ  - حدثنا287
هريييرة، أبييي عيين الحسيين، عيين قتادة، عن هشام، عن نعيم،

قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن
الغسل). وجب فقد جهدها، ثم الربع، شعبها بين جلس (إذا 

موسييى: حييدثنا شعبة: مثله. وقييال عن مرزوق، بن عمرو تابعه
الحسن: مثله. قتادة: أخبرنا قال: حدثنا أبان

29.       : المرأة -  فرج من يصيب ما غسل باب
قييال الحسييين، عن الوارث، عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا288

زيييد أخييبره: أن يسييار بن عطاء سلمة: أن أبو يحيى: وأخبرني
فقال: عثمان سأل أخبره: أنه الجهني خالد بن
عثمان: يتوضأ قال يمن؟ فلم امرأته الرجل جامع إذا أرأيت 

ميين عثميان: سيمعته ذكييره. قيال ويغسييل للصييلة، يتوضييأ كما
بيين علي ذلك عن وسلم. فسألت عليه الله صلى الله رسول

وأبيي الليه، عبيييد بين وطلحية العوام، بن والزبير طالب، أبي



بذلك. فأمروه عنهم، الله رضي كعب، بن
أخييبره: أن الزبير بن عروة سلمة: أن أبو يحيى: وأخبرني قال

اللييه صييلى اللييه رسييول ميين ذلييك سييمع أخبره: أنه أيوب أبا
وسلم. عليه
].177[ر: 

قييال: عييروة بيين هشييام عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا289
قال: أنه كعب بن أبي قال: أخبرني أيوب أبو أخبرني

قييال: ينييزل؟ فلييم المييرأة الرجييل جييامع إذا الله، رسول يا 
ويصلي). يتوضأ ثم منه، المرأة مس ما (يغسل

بينييا وإنمييا الخيير، وذاك أحييوط، اللييه: الغسييل عبييد أبييو قييال
لختلفهم.



الحيض.  - كتاب6
الرحيم. الرحمن الله بسم 

- إلييى أذى هو قل المحيض عن تعالى: {ويسألونك الله وقول
/.222المتطهرين} /البقرة:  - ويحب قوله

1       : صلى -  النبي وقول الحيض، بدء كان كيف باب
     ) : بنات   على الله كتبه شيء هذا وسلم عليه الله

آدم).
إسييرائيل، بنييي على الحيض أرسل ما أول بعضهم: كان وقال

أكثر. وسلم عليه الله صلى النبي وحديث
قال: سمعت سفيان قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا290
يقييول: سييمعت القاسييم قال: سييمعت القاسم بن الرحمن عبد

تقول: عائشة
علي فدخل حضت، بسرف كنا فلما الحج، إل نرى ل خرجنا 

لييك قييال: (مييا أبكييي، وأنييا وسلم عليه الله صلى الله رسول
بنييات علييى اللييه كتبييه أميير هذا قال: (إن أنفست). قلت: نعم،

بييالبيت). تطييوفي ل أن غييير الحيياج، يقضييي مييا فاقضي آدم،
نسييائه عيين وسييلم عليييه الله صلى الله رسول قالت: وضحى

بالبقر.
]299، 310، 311، 313، 1446، 1481، 1485، 1486،

1487، 1557، 1567، 1623، 1633، 1691، 1694-  
1696، 2793، 4134، 4146، 5228، 5239، 6802،

].1606وانظر: 

2.      : وترجيله -  زوجها رأس الحائض غسل باب
عيين مالييك، قال: حييدثنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا291/292

قالت: عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام
وأنييا وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول رأس أرجل كنت 

حائض.
بيين هشييام قييال: أخبرنييا موسييى بيين إبراهيم ) - حدثنا292( 

عييروة عيين هشام، قال: أخبرني أخبرهم جريج ابن يوسف: أن
سئل: أنه



فقيال جنيب؟ وهيي الميرأة منيي تدنو أو الحائض، أتخدمني 
عليى ولييس تخيدمني، ذليك وكيل هييين، علي ذلك عروة: كل

تعنييي ترجييل، كييانت عائشة: أنهييا أخبرتني بأس، ذلك في أحد
حييائض، وهييي وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول رأس

فييي مجيياور حينئييذ وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه ورسييول
وهييي فييترجله حجرتهييا، فييي وهييي رأسييه، لها يدني المسجد،

حائض.
]1924 - 1926، 1941، 5581.[

3.        : حائض -  وهي امرأته حجر في الرجل قراءة باب
رزييين، أبييي إلييى حييائض وهييي خييادمه وائل: يرسييل أبو وكان
بعلقته. فتمسكه بالمصحف، فتأتيه
عين زهييرا، دكيين: سييمع بيين الفضييل نعييم أبييو  - حيدثنا293

حدثتها: عائشة حدثته: أن أمه صفية: أن بن منصور
وأنا حجري في يتكىء وسلم: كان عليه الله صلى النبي أن 

القرآن. يقرأ ثم حائض،
]7110.[

4.     : حيضا -  النفاس سمى من باب
يحيى عن هشام، قال: حدثنا إبراهيم بن المالكي  - حدثنا294

حييدثته: سلمة أم بنت زينب سلمة: أن أبي عن كثير، أبي بن
قالت: حدثتها سلمة أم أن
فييي مضييطجعة وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي مع أنا بينا 

قييال: حيضييتي، ثييياب فأخييذت فانسييللت، حضييت، إذ خميصيية،
الخميلة. في معه فاضطجعت فدعاني، (أنفست). قلت: نعم،

]316، 317، 1828.[

5.   : الحائض -  مباشرة باب
عيين منصور، عن سفيان، قال: حدثنا قبيصة  - حدثنا295/296

قالت: عائشة عن السود، عن إبراهيم،
إنيياء ميين وسييلم عليييه الليه صيلى والنييبي أنييا أغتسل كنت 

حييائض، وأنييا فيباشرني فأتزر، يأمرني وكان جنب، كلنا واحد،
حائض. وأنا فأغسله معتكف، وهو إلي رأسه يخرج وكان

بيين علييي قييال: أخبرنييا خليييل بيين إسييماعيل ) - حييدثنا296( 
الرحمن عبد عن الشيباني، هو إسحاق، أبو قال: أخبرنا مسهر

كانت إذا إحدانا قالت: كانت عائشة عن أبيه، عن السود، بن



يباشييرها، أن وسييلم عليه الله صلى الله رسول فأراد حائضا،
يباشييرها. قييالت: وأيكييم ثييم حيضييتها، فييور فييي تتزر أن أمرها
إربه. يملك وسلم عليه الله صلى النبي كان كما إربه، يملك
الشيباني. عن وجرير خالد تابعه
قييال: حييدثنا الواحييد عبييد قييال: حييدثنا النعمان أبو  - حدثنا297

ميمونة: قال: سمعت شداد بن الله عبد قال: حدثنا الشيباني
يباشيير أن أراد إذا وسييلم، عليه الله صلى الله رسول كان 

سييفيان حييائض. ورواه وهييي فيياتزرت أمرها نسائه، من امرأة
الشيباني. عن

6. الصوم -     الحائض ترك باب
جعفيير بن محمد قال: أخبرنا مريم أبي بن سعيد  - حدثنا298

اللييه، عبييد بيين عييياض عيين أسييلم، ابن هو زيد، قال: أخبرني
قال: الخدري سعيد أبي عن

فطر، أو أضحى، في وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج
النسيياء معشيير فقييال: (يييا النسيياء، علييى فميير المصييلى، إلييى

رسييول يييا النييار). فقليين: وبييم أهييل أكثر أريتكن فإني تصدقن
ميين رأيييت مييا العشييير، وتكفييرن اللعيين، قييال: (تكييثرن اللييه؟

إحييداكن). ميين الحييازم الرجل للب أذهب ودين عقل ناقصات
قييال: (أليييس اللييه؟ رسييول يييا وعقلنييا ديننييا نقصان قلن: وما

قيال: الرجيل). قلين: بليى، شيهادة نصيف مثيل الميرأة شهادة
وليم تصييل ليم حاضيت إذا أليييس عقلهيا، نقصيان من (فذلك

دينها). نقصان من قال: (فذلك تصم). قلن: بلى،
]913، 1393، 1850، 2515.[

7      : الطواف -  إل كلها المناسك الحائض تقضي باب
بالبيت.

عبيياس ابيين ييير ولييم الييية، تقييرأ أن بييأس إبراهيييم: ل وقييال
يييذكر وسلم عليه الله صلى النبي بأسا. وكان للجنب بالقراءة

يخييرج أن نييؤمر عطييية: كنييا أم أحيييانه. وقييالت كييل على الله
ويدعون. بتكبيرهم فيكبرن الحيض

].318[ر: 
بكتيياب هرقييل: دعييا سييفيان: أن أبييو عباس: أخييبرني ابن وقال
اللييه فيييه: (بسييم فييإذا فقييرأه وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي

كلمة}. الية). إلى تعالوا الكتاب أهل و: {يا الرحيم، الرحمن



].7[ر: 
ك، فنسكت عائشة جابر: حاضت عن عطاء، وقال غيير المناس

تصلي. ول بالبيت، الطواف
].6803[ر: 

ممييا تيأكلوا الله: {ول وقال جنب، وأنا لذبح الحكم: إني وقال
/.121عليه} /النعام:  الله اسم يذكر لم

سييلمة، أبييي بيين العزيز عبد قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا299
عيين محمييد، بيين القاسييم عيين القاسييم، بن الرحمن عبد عن

قالت: عائشة
الحييج، إل نييذكر ل وسييلم عليييه الله صلى النبي مع خرجنا 

عليييه اللييه صييلى النبي علي فدخل طمثت، سرف، جئنا فلما
لم أني والله يبكيك). قلت: لوددت فقال: (ما أبكي، وأنا وسلم

ذلييك قييال: (فييإن نفسييت). قلييت: نعييم، العام. قال: (لعلييك أحج
غييير الحيياج، يفعل ما فافعلي آدم، بنات على الله كتبه شيء

تطهري). حتى بالبيت تطوفي ل أن
].290[ر: 

8.  : الستحاضة -  باب
عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا300

قالت: أنها عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام
عليييه اللييه صلى الله لرسول حبيش أبي بنت فاطمة قالت 

فقييال الصييلة، أفييادع أطهيير، ل إنييي الليه، رسييول وسيلم: يييا
وليييس عييرق ذلييك وسييلم: (إنمييا عليييه الله صلى الله رسول

ذهييب فييإذا الصييلة، فيياتركي الحيضيية أقبلييت فييإذا بالحيضيية،
وصلي). الدم عنك فاغسلي قدرها،

].226[ر: 

9.    : المحيض -  دم غسل باب
عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا301

أنها بكر أبي بنت أسماء عن المنذر، بنت فاطمة عن هشام،
قالت:

فقييالت: يييا وسييلم عليه الله صلى الله رسول امرأة سألت 
الحيضيية، ميين الدم ثوبها أصاب إذا إحدانا، أرأيت الله، رسول

وسييلم: (إذا عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقال تصنع؟ كيف
لتنضييحه ثييم فلتقرصه، الحيضة، من الدم إحداكن ثوب أصاب



فيه). لتصلي ثم بماء،
].225[ر: 

عمييرو قال: أخييبرني وهب ابن قال: أخبرني أصبغ  - حدثنا302
عن أبيه، عن القاسم: حدثه بن الرحمن عبد عن الحارث، بن

قالت: عائشة
طهرهييا، عند ثوبها من الدم تقترص ثم تحيض، إحدانا كانت 

فيه. تصلي ثم سائره، على وتنضح فتغسله

10.   : للمستحاضة -  العتكاف باب
خالييد، عيين الله، عبد بن خالد قال: حدثنا إسحق  - حدثنا303
عائشة: عن عكرمة، عن
نسييائه، بعييض معييه اعتكف وسلم عليه الله صلى النبي أن 

ميين تحتهييا الطست وضعت فربما الدم، ترى مستحاضة وهي
هييذا فقييالت: كييأن العصييفر، ميياء رأت عائشيية الدم. وزعم: أن

تجده. فلنة كانت شيء
]1932.[

خالييد، عيين زريييع، بن يزيد قال: حدثنا قتيبة  - حدثنا304/305
قال: عائشة عن عكرمة، عن
ميين امييرأة وسييلم عليه الله صلى الله رسول مع اعتكفت 

وهييي تحتهييا، والطسييت والصييفرة، الييدم تييرى فكانت أزواجه،
تصلي.

عكرمة، خالد،عن عن معتمر، قال: حدثنا مسدد ) - حدثنا305(
عائشة: عن
مستحاضة. وهي اعتكفت المؤمنين أمهات بعض أن 

11.        : فيه -  حاضت ثوب في المرأة تصلي هل باب
ابيين عيين نييافع، بيين إبراهيييم قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا306
عائشة: قال: قالت مجاهد عن نجيح، أبي
شيء أصابه فإذا فيه، تحيض واحد، ثوب إل لحدانا كان ما 

بظفرها. فقصعته بريقها، قالت دم، من

12.       : المحيض -  من غسلها عند للمرأة الطيب باب
بيين حميياد قييال: حييدثنا الوهيياب عبد بن الله عبد  - حدثنا307
بيين هشييام اللييه: أو عبد أبو قال حفصة، عن أيوب، عن زيد،

عليه الله صلى النبي عن عطية، أم عن حفصة، عن حسان،
قالت: وسلم



أربعة زوج على إل ثلث، فوق ميت على نحد أن ننهى كنا 
مصييبوغا ثوبا نلبس ول نتطيب، ول نكتحل، ول وعشرا، أشهر

اغتسييلت إذا الطهيير، عنييد لنييا رخييص وقييد عصييب، ثييوب إل
ننهييى وكنييا أظفييار، كسييت ميين نبذة في محيضها، من إحدانا

الجنائز. اتباع عن
عيين عطييية، أم عن حفصة، عن حسان، بن هشام قال: رواه

وسلم. عليه الله صلى النبي
]1219، 1220، 5026 - 5028.[

13      : من -  تطهرت إذا نفسها المرأة دلك باب
ممسكة،      فرصة وتأخذ تغتسل، وكيف المحيض،

. الدم   أثر فتتبع
بيين منصييور عيين عيينيية، ابيين قييال: حييدثنا يحيييى  - حدثنا308

عائشة: عن أمه، عن صفية،
غسييلها عيين وسييلم عليييه الله صلى النبي سألت امرأة أن 

ميين فرصيية قييال: (خييذي تغتسييل، كيييف المحيض. فأمرهييا من
بهييا) قييال: (تطهييري أتطهيير؟ بها). قالت: كيييف فتطهري مسك

إلييي، تطهييري). فاجتبييذتها اللييه، قييال: (سييبحان قييالت: كيييف؟
الدم. أثر بها فقلت: تتبعي

]309، 6924.[

14.   : المحيض -  غسل باب
أميه، عين منصور، وهيب: حدثنا قال: حدثنا مسلم  - حدثنا309
اللييه صييلى للنييبي قييالت النصييار، ميين امييرأة عائشة: أن عن

فرصيية قييال: (خييذي المحيييض؟ ميين أغتسييل وسلم: كيف عليه
وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي إن ثلثا). ثم فتوضئي ممسكة،
بهييا). فأخييذتها قييال: (توضييئي أو بييوجهه، فييأعرض اسييتحيا،
وسلم. عليه الله صلى النبي يريد بما فأخبرتها فجذبتها،

].308[ر: 

15.       : المحيض -  من غسلها عند المرأة امتشاط باب
ابيين إبراهيييم: حييدثنا إسييماعيل: حييدثنا بيين موسى  - حدثنا310

قالت: عائشة عروة: أن عن شهاب،
حجيية فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول مع أهللت 

أنهييا فزعمييت الهييدي، يسييق وليم تمتييع مميين فكنييت الييوداع،



رسيول فقييالت: يييا عرفيية، ليلة دخلت حتى تطهر ولم حائض،
لهييا فقييال بعمييرة؟ تمتعييت كنييت وإنما عرفة، ليلة هذه الله،

وامتشيطي رأسك، وسلم: (انقضي عليه الله صلى الله رسول
عبييد أميير الحييج، قضيييت فلما عمرتك). ففعلت، عن وأمسكي
عمرتييي مكييان التنعيييم، ميين فييأعمرني الحصبة، ليلة الرحمن،

نسكت. التي
].290[ر: 

16.       : المحيض -  غسل عند شعرها المرأة نقض باب
عين أسيامة، أبييو قيال: حيدثنا إسييماعيل بن عبيد  - حدثنا311

قالت: عائشة عن أبيه، عن هشام،
صييلى اللييه رسييول فقييال الحجيية، ذي لهلل موافين خرجنا 

لييول فإني فليهلل، بعمرة يهل أن أحب وسلم: (من عليه الله
بعضييهم وأهييل بعمييرة بعضهم بعمرة). فأهل لهلك هديت أني

وأنييا عرفيية يييوم فييأدركني بعمييرة، أهييل ممن أنا وكنت بحج،
فقييال: وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي إلييى فشييكوت حائض،
بحييج). وأهلييي وامتشييطي رأسييك، وانقضييي عمرتييك، (دعييي

عبييد أخييي معييي أرسييل الحصييبة، ليليية كان إذا حتى ففعلت،
بعمييرة فييأهللت التنعيييم، إلييى فخرجييت بكر، أبي بن الرحمن

عمرتي. مكان
ول صييوم ول هييدي ذلك، من شيء في يكن هشام: ولم قال

صدقة.
].290[ر: 

17.    : مخلقة -  وغير مخلقة باب
أبييي بيين اللييه عبيييد عن حماد، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا312
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عن مالك، بن أنس عن بكر،

نطفة، رب يقول: يا ملكا بالرحم وكل وجل عز الله قال: (إن
قييال: خلقييه يقضي أن أراد فإذا مضغة، رب يا علقة، رب يا

فيكتيب والجيل، اليرزق فميا سيعيد، أم شيقي أنثى، أم أذكر
أمه). بطن في

]3155، 6222.[

18.      : والعمرة -  بالحج الحائض تهل كيف باب
عيين عقيل، عن الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا313
قالت: عائشة عن عروة، عن شهاب، ابن



الييوداع، حجيية فييي وسييلم عليييه الله صلى النبي مع خرجنا 
فقييال مكة، فقدمنا بحج، أهل من ومنا بعمرة، أهل من فمنا

يهد ولم بعمرة أحرم وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول
بنحيير يحييل حييتى يحل، فل وأهدى بعمرة أحرم ومن فليحلل،

أزل فلييم حجييه). قييالت: فحضييت، فليتييم بحج أهل ومن هديه،
فييأمرني بعمييرة، إل أهلييل ولييم عرفيية، يييوم كان حتى حائضا
وأمتشييط، رأسييي، أنقييض وسييلم: أن عليييه اللييه صييلى النييبي
حجييي، قضيييت حييتى ذلك، ففعلت العمرة، وأترك بحج، وأهل
أعتميير أن وأمرنييي بكيير، أبييي بيين الرحميين عبييد معي فبعث
التنعيم. من عمرتي مكان
].290[ر: 

19.    : وإدباره -  المحيض إقبال باب
فييه الكرسييف فيهييا بالدرجية عائشية إلييى يبعثيين نسيياء وكيين

ترييد البيضياء، القصية تريين حيتى تعجلين فتقيول: ل الصفرة،
نسيياء ثييابت: أن بيين زيييد ابنيية الحيضة. وبلييغ من الطهر بذلك

الطهيير، إلييى ينظييرن الليييل، جييوف ميين بالمصييابيح يييدعون
عليهن. وعابت هذا، يصنعن النساء كان فقالت: ما

عيين سييفيان، قييال: حييدثنا محمييد بيين اللييه عبييد  - حييدثنا314
عائشة: عن أبيه، عن هشام،

النييبي فسييألت تسييتحاض، كانت حبيش أبي بنت فاطمة أن 
بالحيضيية، وليسييت عييرق، فقييال: (ذلييك وسلم عليه الله صلى
فاغتسييلي أدبييرت وإذا الصييلة، فييدعي الحيضيية، أقبلييت فييإذا

وصلي).
].226[ر: 

20.     : الصلة -  الحائض تقضي ل باب
وسلم: (تدع عليه الله صلى النبي عن سعيد، وأبو جابر وقال

الصلة).
].6803 ،298[ر: 

قال: حييدثنا همام قال: حدثنا إسماعيل بن موسى  - حدثنا315
معاذة: قال: حدثتني قتادة

طهييرت؟ إذا صييلتها إحييدانا لعائشة: أتجييزي قالت امرأة أن 
عليييه اللييه صييلى النييبي مييع نحيض كنا أنت؟ فقالت: أحرورية

نفعله. قالت: فل أو به، يأمرنا فل وسلم،



21.       : ثيابها -  في وهي الحائض مع النوم باب
يحيييى، عيين شيييبان، قييال: حييدثنا حفص بن سعد  - حدثنا316
أم حييدثته: أن سييلمة أبييي بنييت زينييب عيين سييلمة، أبييي عن

قالت: سلمة
الخميليية، فييي وسييلم عليييه الله صلى النبي مع وأنا حضت 

فقييال فلبستها، حيضتي ثياب فأخذت منها، فخرجت فانسللت،
وسييلم: (أنفسييت). قلييت: نعييم، عليه الله صلى الله رسول لي

الخميلة. في معه فأدخلني فدعاني،
يقبلهييا وسييلم: كييان عليييه اللييه صلى النبي قالت: وحدثتني: أن

وسييلم، عليييه الله صلى والنبي أنا أغتسل، وكنت صائم، وهو
الجنابة. من واحد إناء من
].294[ر: 

22.        : الطهر -  ثياب سوى الحيض ثياب أخذ من باب
يحيييى، عيين هشييام، قييال: حييدثنا فضالة بن معاذ  - حدثنا317
سييلمة أم عيين سييلمة، أبييي بنييت زينييب عن سلمة، أبي عن

قالت:
فييي مضييطجعة وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي مع أنا بينا 

فقييال: حيضييتي، ثييياب فأخييذت فانسييللت، حضييت حميليية،
الخميلة. في معه فاضطجعت فدعاني، (أنفست). فقلت: نعم،

].294[ر: 

23    : ودعوة -  العيدين الحائض شهود باب
. المصلى   ويعتزلن المسلمين،

الوهياب، عبيد قيال: أخبرنيا سلم، ابن هو محمد،  - حدثنا318
قالت: حفصة عن أيوب، عن
امييرأة، فقييدمت العيييدين، فييي يخرجيين أن عواتقنا نمنع كنا 

أختهييا زوج وكييان أختهييا، عن فحدثت خلف، بني قصر فنزلت
وكييانت عشييرة، ثنييتي وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي مع غزا

علييى ونقييوم الكلمييى، نييداوي قالت: كنا ست، في معه أختي
وسييلم: أعلييى عليييه اللييه صييلى النبي أختي فسألت المرضى،

قييال: تخييرج؟ ل أن جلبيياب، لهييا يكيين لييم إذا بييأس، إحييدانا
ودعيييوة الخيييير، ولتشيييهد جلبابهيييا، مييين صييياحبتها (لتلبسيييها

صلى النبي سألتها: أسمعت عطية، أم قدمت المسلمين). فلما
قييالت إل تذكره ل وكانت نعم، قالت: بأبي، وسلم؟ عليه الله



أو الخييدور، وذوات العواتييق، يقييول: (يخييرج سييمعته بييأبي،
ودعييوة الخييير، وليشييهدن والحيييض، الخييدور، ذوات العواتييق

حفصيية: فقلييت: المصييلى). قييالت الحيييض ويعييتزل المييؤمنين،
وكذا. كذا عرفة، تشهد فقالت: أليس الحيض؟

]344، 928، 931، 937، 938، 1569.[

24       : وما -  حيض، ثلث شهر في حاضت إذا باب
من        يمكن فيما والحمل، الحيض في النساء يصدق

الحيض.
فييي اللييه خلق ما يكتمن أن لهن يحل تعالى: {ول الله لقول

/.228أرحامهن} /البقرة: 
بطانيية ميين ببينيية جيياءت امييرأة وشييريح: إن علييي عن ويذكر
صييدقت، شييهر، في ثلثا حاضت أنها دينه، يرضى ممن أهلها،
عطيياء: إبراهيييم. وقييال قال كانت. وبه ما عطاء: اقراؤها وقال

أبيييه: سييألت عن معتمر، عشرة. وقال خمس إلى يوم الحيض
أيييام؟ بخمسيية قرئهييا بعد الدم، ترى المرأة عن سيرين، ابن

بذلك. أعلم قال: النساء
قييال: أسييامة أبييو قال: حدثنا رجاء أبي بن أحمد  - حدثنا319

عائشة: عن أبي، قال: أخبرني عروة بن هشام سمعت
عليييه اللييه صييلى النييبي سألت حبيش، أبي بنت فاطمة أن 

فقييال: الصييلة؟ أفييأدع أطهيير، فل أسييتحاض قالت: إني وسلم
كنييت الييتي اليييام قدر الصلة دعي ولكن عرق، ذلك إن (ل،

وصلي). اغتسلي ثم فيها، تحيضين
]226[ر: 

25.       : الحيض -  أيام غير في والكدرة الصفرة باب
أيييوب، عيين إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن قتيبة  - حدثنا320
قالت: عطية أم عن محمد، عن
شيئا. والصفرة الكدرة نعد ل كنا 

26.   : الستحاضة -  عرق باب
قييال: حييدثني معيين قال: حدثنا المنذر بن إبراهيم  - حدثنا321
عين عميرة، وعين عروة، عن شهاب، ابن عن ذئب، أبي ابن

وسلم: عليه الله صلى النبي زوج عائشة
اللييه رسييول فسييألت سيينين، سييبع استحضيت حبيبة أم أن 



فقييال: تغتسييل، أن فأمرهييا ذلييك، عن وسلم عليه الله صلى
صلة. لكل تغتسل عرق). فكانت (هذا

27.     : الفاضة -  بعد تحيض المرأة باب
اللييه عبييد عيين مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا322

عيين أبيييه، عيين حييازم، بيين عمييرو بن محمد بن بكر أبي بن
اللييه صييلى النييبي زوج عائشيية عيين الرحمن، عبد بنت عمرة
وسلم: عليه
رسييول وسييلم: يييا عليييه اللييه صييلى الله لرسول قالت أنها 

صييلى اللييه رسول قال حاضت؟ قد حيي بنت صفية إن الله،
معكيين). طييافت تكيين ألييم تحبسيينا، وسييلم: (لعلهييا عليييه الله

قال: (فاخرجي). فقالوا: بلى،
]1646، 1670، 1673، 1682، 4140، 5019، 5805.[

اللييه عبييد عيين وهيب، قال: حدثنا أسد بن معلى  - حدثنا323
قال: عباس ابن عن أبيه، عن طاوس، بن
حاضت. إذا تنفر أن للحائض رحض 

سييمعته ثييم تنفر، ل أمره: إنها أول في يقول عمر ابن وكان
رخييص وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول إن يقول: تنفيير،

لهن.
]1668، 1671، 1672.[

28.     : الطهر -  المستحاضة رأت إذا باب
إذا زوجهييا ويأتيهييا سيياعة، ولو وتصلي عباس: تغتسل ابن قال

أعظم. الصلة صلت،
هشييام، قييال: حييدثنا زهييير عيين يييونس، بن أحمد  - حدثنا324
قالت: عائشة عن عروة، عن
فدعي الحيضة أقبلت وسلم: (إذا عليه الله صلى النبي قال 

وصلي). الدم عنك فاغسلي أدبرت وإذا الصلة،
].226[ر: 

29.     : وسنتها -  النفساء على الصلة باب
قييال: شييبابة قييال: أخبرنييا سييريج أبييي بيين أحمد  - حدثنا325

سييمرة عيين بريدة، ابن عن المعلم، حسين عن شعبة، أخبرنا
جندب: بن
اللييه صييلى النييبي عليهييا فصييلى بطن، في ماتت امرأة أن 

وسطها. فقام وسلم، عليه



]1266، 1267.[
حميياد بيين يحيييى قييال: حييدثنا مييدرك بيين الحسن  - حدثنا326

قييال: أخبرنييا كتييابه ميين الوضاح، اسمه عوانة، أبو قال: أخبرنا
قال: شداد بن الله عبد عن الشيباني، سليمان

وسييلم: عليييه اللييه صييلى النبي زوج ميمونة، خالتي سمعت 
مسييجد بحذاء مفترشة وهي تصلي، ل حائضا تكون كانت أنها

خمرتييه، علييى يصييلي وهو وسلم، عليه الله صلى الله رسول
ثوبة. بعض أصابني سجد إذا
]372، 374، 495، 496.[

التيمم.  - كتاب7
الرحيم. الرحمن الله بسم 

طيبييا صييعيدا فييتيمموا ميياء تجييدوا تعييالى: {فلييم اللييه قييول
/.6منه} /المائدة:  وأيديكم بوجوهكم فامسحوا

عبييد عيين مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا327
صييلى النييبي زوج عائشيية عيين أبيه، عن القاسم، بن الرحمن

قالت: وسلم عليه الله
بعييض فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول مع خرجنا 



عقييد انقطييع الجيييش، بييدأت أو بالبيداء، كنا إذا حتى أسفاره،
التماسييه، علييى وسييلم عليه الله صلى الله رسول فأقام لي،

أبييي إلييى النيياس فييأتى ميياء، على وليسوا معه، الناس وأقام
أقييامت عائشيية؟ صيينعت مييا تييرى فقييالو: أل الصييديق، بكيير

ماء، على وليسوا والناس، وسلم عليه الله صلى الله برسول
عليه الله صلى الله ورسول بكر، أبو فجاء ماء، معهم وليس
رسييول فقال: حبسييت نام، قد فخذي على رأسه واضع وسلم

وليييس ميياء، على وليسوا والناس، وسلم عليه الله صلى الله
الله شاء ما وقال بكر، أبو عائشة: فعاتبني فقالت ماء، معهم

ميين يمنعنييي فل خاصرتي، في بيده يطعنني وجعل يقول، أن
علييى وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول مكان إل التحرك
أصييبح حييين وسييلم عليييه الله صلى الله رسول فقام فخذي،

بيين أسيييد فقييال فتيموا، التيمم آية الله فأنزل ماء، غير على
قييال: فبعثنييا بكيير، أبييي آل يييا بركتكييم بييأول هييي الحضير: ما

تحته. العقد فأصبنا عليه، كنت الذي البعير
]329، 3469، 3562، 4307، 4331، 4332، 4869،

4952، 5543، 6452، 6453.[
(ح). قييال: هشيييم قييال: حييدثنا سيينان بيين محمييد  - حدثنا328

سيييار قال: أخبرنييا هشيم قال: أخبرنا النضر بن سعيد وحدثني
بيين جييابر قال: أخبرنا الفقير، صهيب ابن هو يزيد، قال: حدثنا

الله: عبد
لييم خمسييا، قييال: (أعطيييت وسلم عليه الله صلى النبي أن 

لييي وجعلييت شييهر، مسيرة بالرعب قبلي: نصرت أحد يعطهن
الصييلة أدركتييه أمييتي من رجل فأيما وطهورا، مسجدا الرض

وأعطيييت قبلييي، لحييد تحييل ولييم المغانم لي وأحلت فليصل،
إلييى وبعثييت خاصيية، قييومه إلييى يبعييث النييبي وكان الشفاعة،

عامة). الناس
]427، 2954.[

1.       : ترابا -  ول ماء يجد لم إذا باب
نمييير بيين اللييه عبييد قال: حييدثنا يحيى بن زكرياء  - حدثنا329

عائشة: عن أبيه، عن عروة، بن هشام قال: حدثنا
اللييه رسييول فبعييث فهلكت، قلدة أسماء من استعارت أنها 

ولييس الصيلة فيأدركتهم فوجدها، رجل وسلم عليه الله صلى
اللييه صييلى اللييه رسييول إلييى ذلك فشكوا فصلوا، ماء، معهم



حضييير بيين أسيييد فقييال الييتيمم، آييية الله فأنزل وسلم، عليه
إل تكرهينييه، أمر بك نزل ما فوالله خيرا، الله لعائشة: جزاك

خيرا. فيه وللمسلمين لك ذلك الله جعل
].327[ر: 

2        : وخاف -  الماء يجد لم إذا الحضر، في التيمم باب
. الصلة  فوت

ول الميياء، عنييده المريييض في الحسن، وقال عطاء، قال وبه
بييالجرف، أرضييه ميين عميير ابيين يناوله: يتيمم. وأقبييل من يجد

المدينيية دخييل ثييم فصييلى، النعييم بمربييد العصيير فحضييرت
يعد. فلم مرتفعة، والشمس

بيين جعفيير عيين الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا330
عبيياس، ابيين مييولى عميييرا، قييال: سييمعت العييرج عن ربيعة،
قال:

النييبي زوج ميمونيية مييولى يسييار، بيين اللييه وعبد أنا أقبلت 
بيين جهيييم أبييي علييى دخلنييا حييتى وسييلم، عليييه اللييه صييلى

النييبي الجهيييم: أقبييل أبييو فقييال النصيياري، الصمة بن الحارث
فسييلم رجييل فلقيه جمل، بئر نحو من وسلم عليه الله صلى
أقبييل حييتى وسلم، عليه الله صلى النبي عليه يرد فلم عليه،
السلم. عليه رد ثم ويديه، بوجهه فمسح الجدار، على

3.     : فيهما -  ينفخ هل المتيمم باب
عيين ذر، عن الحكم، شعبة: حدثنا قال: حدثنا آدم  - حدثنا331
قال: أبيه عن أبزى، بن الرحمن عبد بن سعيد

فلييم أجنبييت فقييال: إنييي الخطيياب بيين عميير إلى رجل جاء 
تذكر الخطاب: أما بن لعمر ياسر بن عمار فقال الماء، أصب

أنييا وأمييا تصييل، فلييم أنييت فييأا وأنييت، أنييا سييفر فييي كنا أنا
وسييلم، عليييه الله صلى للنبي ذلك فذكرت فصليت، فتمعكت

هكييذا). يكفيييك كييان وسلم: (إنمييا عليه الله صلى النبي فقال
ونفييخ الرض، بكفيييه وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فضييرب

وكفيه. وجهه بهما مسح ثم فيهما،
].338وانظر:  ،336 - 332[

4.    : والكفين -  للوجه التيمم باب
عن الحكم، شعبة: أخبرني قال: أخبرنا حجاج  - حدثنا332/336



أبيه: عن أبزى، بن الرحمن عبد بن سعيد عن ذر،
ميين أدناهما ثم الرض، بيديه شعبة وضرب بهذا، عمار قال 

وكفيه. وجهه مسح ثم فيه،
يقييول: ذرا قال: سمعت الحكم عن شعبة، النضر: أخبرنا وقال
ميين سييمعته الحكم: وقييد أبزى. قال بن الرحمن عبد ابن عن
عمار. قال: قال أبيه عن الرحمن، عبد ابن
عيين شييعبة، قييال: حييدثنا حييرب بيين سييليمان ) - حدثنا333( 

أبيه: عن أبزى، بن الرحمن عبد ابن عن ذر، عن الحكم،
فأجنبنييا. وقييال سرية في عمار: كنا له وقال عمر، شهد أنه 

فيها. تفل
عن الحكم، عن شعبة، كثير: أخبرنا بن محمد ) - حدثنا334( 

قال: الرحمن عبد عن أبزى، بن الرحمن عبد ابن عن ذر،
وسلم عليه الله صلى النبي فأتيت لعمر: تمعكت، عمار قال 

والكفين). الوجه فقال: (يكفيك
عن ذر، عن الحكم، عن شعبة، مسلم: حدثنا ) - حدثنا335( 

قال: الرحمن عبد عن الرحمن، عبد ابن
الحديث. عمار: وساق له فقال عمر، شهدت 
شييعبة، غنييدر: حييدثنا قال: حدثنا بشار بن محمد ) - حدثنا336(

أبيه عن أبزى، بن الرحمن عبد ابن عن ذر، عن الحكم، عن
قال:

الرض، بيده وسلم عليه الله صلى النبي عمار: فضرب قال 
وكفيه. وجهه فمسح

].331[ر: 

5      : من -  يكفيه المسلم، وضوء الطيب الصعيد باب
الماء.

وهو عباس ابن يحدث. وأم لم ما التيمم الحسن: يجزئه وقال
السييبخة، علييى بالصييلة بييأس سعيد: ل بن يحيى متيمم. وقال

بها. والتيمم
قييال: حييدثنا سييعيد بيين يحيييى قال: حدثني مسدد  - حدثنا337
قال: عمران عن رجاء، أبو قال: حدثنا عوف

أسييرينا، وإنا وسلم، عليه الله صلى النبي مع سفر في كنا 
عنييد أحلييى وقعيية ول وقعيية، وقعنييا الليييل، آخر في كنا حتى

ميين أول وكييان الشييمس، حيير إل أيقظنييا فما منها، المسافر
فنسييي رجيياء أبييو - يسييميهم فلن ثييم فلن ثم فلن استيقظ



اللييه صييلى النييبي وكييان الرابييع، الخطاب بن عمر - ثم عوف
ل لنييا يستيقظ، هو يكون حتى يوقظ لم نام إذا وسلم عليه
مييا ورأى عميير اسييتيقظ فلمييا نييومه، في له يحدث ما ندري
بييالتكبير، صييوته ورفييع فكييبر جليييدا، رجل وكان الناس، أصاب

بصييوته اسييتيقظ حييتى بييالتكبير، صييوته ويرفييع يكييبر زال فما
الييذي إليييه شييكوا استيقظ فلما وسلم، عليه الله صلى النبي

غير فسار ارتحلوا). فارتحل يضير، ل أو ضير قال: (ل أصابهم،
فصييلى بالصييلة ونييودي فتوضييأ، بالوضييوء فدعا نزل ثم بعيد،

يصييل لم معتزل برجل هو إذا صلته، من انفتل فلما بالناس،
القوم). قييال: مع تصلي أن فلن يا معنك قال: (ما القوم، مع

يكفيييك). ثييم فإنه بالصعيد، قال: (عليك ماء، ول جنابة أصابتني
ميين النيياس إليييه فاشييتكى وسلم، عليه الله صلى النبي سار

عييوف نسيه رجاء أبو يسميه - كان فلنا فدعا فنزل العطش،
امييرأة فتلقيييا الماء). فانطلقييا، فابتغيا فقال: (اذهبا عليا - ودعا

لهييا: فقال لها، بعير على ماء من سطيحتين أو مزادتين، بين
ونفرنييا السيياعة، هييذه أمييس بالميياء قييالت: عهييدي الماء؟ أين

رسييول قال: إلى أين؟ قالت: إلى إذا، لها: انطلقي قال خلوف،
الصييابىء؟ لييه يقييال قييالت: الييذي وسلم، عليه الله صلى الله

صييلى النييبي إلييى بهييا فجيياءا فييانطلقي، تعنين، الذي قال: هو
بعيرها، عن قال: فاستنزلوها الحديث، وحدثاه وسلم عليه الله

أفيواه مين فيه ففرغ بإناء، وسلم عليه الله صلى النبي ودعا
العزالييي، وأطلييق أفواهمييا، وأوكييأ سييطيحتين، أو المزادتييين،

واسييتقى شاء، من فسقى واستقوا، الناس: اسقوا في ونودي
إنياء الجنابية أصابته الذي أعطى أن ذاك آخر وكان شاء، من
ما إلى تنظر قائمة عليك). وهي فأفرغه قال: (اذهب ماء، من

أنهييا إلينييا ليخيييل وإنه عنها، أقلع لقد الله، وأيم بمائها، يفعل
عليييه اللييه صييلى النييبي فقال فيها، ابتدأ حين منها ملة أشد

ودقيقيية عجييوة بييين ميين لهييا لهييا). فجمعييوا وسييلم: (اجمعييوا
وحملوهييا ثوب، في فجعلوها طعاما، لها جمعوا حتى وسويقة،

مييا لهييا: (تعليميين قييال يييديها، بين الثوب ووضعوا بعيرها على
أهلها أسقانا). فأتت الذي هو الله ولكن شيئا، مائك من رزئنا
قيالت: العجيب، فلنة؟ يا حبسك قالوا: ما عنهم، احتبست وقد

الصييابىء، لييه يقييال الييذي هييذا إلييى بييي فذهبا رجلن، لقيني
هييذه بييين مميين النيياس لسييحر إنييه فييوالله، وكذا، كذا ففعل



إلييى فرفعتهمييا والسييبابة، الوسييطى بإصييبعيها - وقييالت وهييذه
حقا. فكيان الله لرسول إنه - أو والرض السماء السماء: تعني

المشييركين، ميين حولها من على يغيرون ذلك، بعد المسلمون
لقومهييا: مييا يومييا فقييالت منييه، هييي الذي الصرم يصيبون ول

السييلم؟ فييي لكم فهل عمدا، يدعونكم القوم هؤلء أن أرى
السلم. في فدخلوا فأطاعوها

]341، 3378.[

6       : أو -  المرض نفسه على الجنب خاف إذا باب
. تيمم     العطش خاف أو الموت،

وتل: فتيمم باردة، ليلة في أجنب العاص بن عمرو ويذكر: أن
/.29رحيمييا} /النسيياء:  بكييم كييان الله إن أنفسكم تقتلوا {ول

يعنف. فلم وسلم عليه الله صلى للنبي فذكر

غنييدر، هييو محمد، قال: حدثنا خالد بن بشر  - حدثنا338/339
موسييى أبييو قال: قال وائل أبي عن سليمان، عن شعبة، عن
مسعود: بن الله لعبد
لهييم رخصييت الله: لو عبد قال يصلي؟ ل الماء يجد لم إذا 

تيمييم، يعنييي هكييذا، قييال البرد أحدهم وجد إذا كان هذا، في
أر لييم قييال: إنييي لعميير؟ عمييار قييول وصلى. قال: قلت: فييأين

عمار. بقول قنع عمر

قييال: حييدثنا أبييي قييال: حييدثنا حفييص بيين عميير ) - حدثنا339(
قال: سلمة بن شقيق قال: سمعت العمش

موسى: أرأيت أبو له فقال موسى، وأبي الله عبد عند كنت 
يصيينع؟ كيييف ميياء، يجييد فلييم أجنييب إذا الرحميين، عبييد أبا يا

موسييى: أبييو الميياء. فقييال يجييد حتى يصلي الله: ل عبد فقال
عليييه اللييه صلى النبي له قال حين عمار، بقول تصنع فكيف

فقييال بييذلك؟ يقنييع لم عمر تر يكفيك). قال: ألم وسلم: (كان
فما الية؟ بهذه تصنع كيف عمار، قول من موسى: فدعنا أبو

هييذا، فييي لهييم رخصيينا لييو فقال: إنا يقول، ما الله عبد درى
ويييتيمم. فقلييت يييدعه أن الميياء أحييدهم علييى بييرد إذا لوشك

قال: نعم. لهذا؟ الله عبد كره لشقيق: فإنما
].331وانظر:  ،340[



7.   : ضربة -  التيمم باب
عيين معاويية، أبيو قيال: أخبرنيا سيلم بيين محميد  - حدثنا340

قال: شقيق عن العمش،
لييه فقييال الشييعري، موسى وأبي الله عبد مع جالسا كنت 

كييان أما شهرا، الماء يجد فلم أجنب، رجل أن موسى: لو أبو
المائييدة: سييورة فييي الييية بهذه تصنعون ويصلي. فكيف يتيمم
اللييه: لييو عبييد طيبييا}. فقييال صييعيدا فييتيمموا ماء تجدوا {فلم
يييتيمموا أن الماء عليهم برد إذا لوشكوا هذا، في لهم رخص

أبييو قييال: نعييم. فقييال لييذا؟ هييذا كرهتييم الصييعيد. قلييت: وإنمييا
فييي اللييه رسييول لعميير: بعثنييي عمييار قول تسمع موسى: ألم

كمييا الصييعيد فييي فتمرغييت الميياء، أجييد فلييم فييأجنبت حاجة،
فقييال: وسلم عليه الله صلى للنبي ذلك فذكرت الدابة، تمرغ
الرض، على ضربة بكفه هكذا). فضرب تصنع أن يكفيك (إنما

شييماله ظهيير أو بشييماله، كفييه ظهر بها مسح ثم نفضها، ثم
لييم عميير تيير اللييه: أفلييم عبد وجهه. فقال بها مسح ثم بكفه،
عمار. بقول يقنع
وأبييي اللييه عبد مع شقيق: كنت عن العمش، يعلى: عن وزاد

رسول لعمر: إن عمار قول تسمع موسى: ألم أبو فقال وائل،
فتمعكت فأجنبت، وأنت، أنا بعثني وسلم عليه الله صلى الله

فأخبرنيياه، وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول فأتينا بالصعيد،
واحدة. وكفيه وجهه هذا). ومسح يكفيك كان فقال: (إنما

].338[ر: 
عييوف، قييال: أخبرنييا اللييه عبد قال: أخبرنا عبدان  - حدثنا341
الخزاعييي: أن حصييين بيين عمييران قييال: حييدثنا رجيياء أبي عن

يصييل لم معتزل، رجل رأى وسلم عليه الله صلى الله رسول
القييوم). فييي تصييلي أن منعك ما فلن، فقال: (يا القوم، في

قييال: (عليييك ميياء، ول جنابيية أصييابتني اللييه، رسييول فقال: يييا
يكفيك). فإنه بالصعيد،

].337[ر: 



الصلة.  - كتاب8
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.      : السراء -  في الصلوات فرضت كيف باب
فقييال: هرقييل حييديث في سفيان أبو عباس: حدثني ابن وقال
والصييدق - بالصييلة وسلم عليه الله صلى النبي - يعني يأمرنا

والعفاف.
].7[ر: 

عن يونس، عن الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا342
يحدث: ذر أبو قال: كان مالك بن أنس عن شهاب، ابن
سقف عن قال: (فرج وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

بميياء غسييله ثييم صدري، ففرج جبريل، فنزل بمكة، وأنا بيتي
وإيمانييا، حكميية ممتلىييء ذهييب، ميين بطسييت جيياء ثييم زمزم،

إلييى بييي فعييرج بيدي أخذ ثم أطبقه، ثم صدري، في فأفرغه
جبرييل قيال اليدنيا، السيماء إليى جئيت فلميا اليدنيا، السيماء

قال: هل جبريل، قال: هذا هذا؟ قال: من السماء: افتح، لخازن
وسييلم، عليييه اللييه صييلى محمييد معييي قال: نعييم، أحد؟ معك

الييدنيا، السييماء علونييا فتييح قال: نعم. فلمييا إليه؟ فقال: أرسل



إذا أسييودة، يساره وعلى أسودة، يمينه على قاعد، رجل فإذا
فقييال: بكييى، يسيياره قبييل نظيير وإذا ضييحك، يمينه قبل نظر

هييذا؟ لجبريييل: ميين قلييت الصالح، والبن الصالح بالنبي مرحبا
نسييم شييماله وعيين يمينييه عيين السييودة وهذه آدم، قال: هذا

عيين الييتي والسييودة الجنيية، أهييل منهييم اليمييين فأهييل بنيييه،
قبييل نظيير وإذا ضحك، يمينه عن نظر فإذا النار، أهل شماله
لخازنها: فقال الثانية، السماء إلى بي عرج حتى بكى، شماله
أنييس: ففتح). قييال الول، قال ما مثل خازنها له (فقال افتح،

وموسييى، وإدريييس، آدم، السييماوات فييي وجييد فييذكر: أنييه
كيييف يثبييت ولييم عليهييم، اللييه صييلوات وإبراهيييم، وعيسييى،
الييدنيا، السييماء فييي آدم وجييد ذكيير: أنييه أنييه غييير منييازلهم،
جبريييل ميير أنييس: فلمييا قييال السادسيية، السماء في وإبراهيم

بييالنبي قييال: مرحبييا بييإدريس، وسييلم عليييه اللييه صييلى بالنبي
ثييم إدريييس، قال: هييذا هذا؟ الصالح. (فقلت: من والخ الصالح
الصييالح، والخ الصييالح بييالنبي فقييال: مرحبييا بموسييى، مييررت

فقييال: بعيسييى، مييررت ثييم موسييى، قال: هذا هذا؟ قلت: من
قييال: هييذا هييذا؟ قلت: من الصالح، والنبي الصالح بالخ مرحبا

والبن الصالح بالنبي فقال: مرحبا بإبراهيم، مررت ثم عيسى،
عليييه اللييه صييلى إبراهيييم قييال: هييذا هييذا؟ قلت: من الصالح،
وسلم).

حبيية وأبييا عبيياس ابيين حزم: أن ابن فأخبرني شهاب ابن قال
وسييلم: (ثييم عليييه اللييه صلى النبي يقولن: قال النصاري: كانا

القلم). صييريف فيييه أسييمع لمسييتوى ظهييرت حتى بي عرج
عليييه اللييه صييلى النييبي مالييك: قييال بن وأنس حزم ابن قال

بييذلك، فرجعت صلة، خمسين أمتي على الله وسلم: (ففرض
علييى لييك اللييه فييرض فقييال: مييا موسييى، علييى مييررت حتى

فييإن ربك، إلى قال: فارجع صلة، خمسين قلت: فرض أمتك؟
طرها، فوضيع فراجعنيي ذلك، تطيق ل أمتك إليى فرجعيت ش

ل أمتييك فييإن ربييك، فقال: راجييع شطرها، قلت: وضع موسى،
إلى ارجع فقال إليه، فرجعت شطرها، فوضع فراجعت تطيق،
خمييس، فقييال: هييي فراجعتييه، ذلك، تطيق ل أمتك فإن ربك،
موسييى، إلييى فرجعييت لييدي، القييول يبييدل ل خمسييون، وهي

بييي، انطلييق ثييم ربييي، من فقلت: استحييت ربك، فقال: راجع
ما أدري ل ألوان وغشيها المنتهى، سدرة إلى بي انتهى حتى



ترابهييا وإذا اللؤلييؤ، حبايييل فيهييا فييإذا الجنيية، أدخلييت ثم هي،
المسك).

].3035وانظر:  ،3164 ،1555[

صالح عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا343
المييؤمنين أم عائشيية عيين الزبييير، بيين عروة عن كيسان، بن

قالت:
الحضر في ركعتين، ركعتين فرضها، حين الصلة الله فرض 

الحضر. صلة في وزيد السفر، صلة فأقرت والسفر،
]1040، 3720.[



الثياب. في الصلة  - أبواب9
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1      : الله -  وقول الثياب، في الصلة وجوب باب
تعالى:

صيلى /. وميين31مسييجد} /العييراف:  كييل عنييد زينتكييم {خذوا
واحد. ثوب في ملتحفا
وسييلم عليييه الله صلى النبي الكوع: أن بن سلمة عن ويذكر

فيي صيلى ومين نظير، اسيناده بشيوكة). فيي ولو قال: (يزره
اللييه صييلى النبي أذى. وأمر ير لم ما فيه يجامع الذي الثوب
عريان. بالبيت يطوف ل أن وسلم عليه
].362[ر: 

إبراهيم، بن يزيد قال: حدثنا إسماعيل بن موسى  - حدثنا344
قالت: عطية أم عن محمد، عن
الخييدور، وذوات العيييدين، يييوم الحيييض نخييرج أن أمرنييا 

عيين الحيييض ويعييتزل ودعييوتهم، المسييلمين جماعيية فيشييهدن
جلبياب؟ لها ليس إحدانا الله، رسول امرأة: يا قالت مصلهن،

جلبابها). من صاحبتها قال: (لتلبسها
بيين محمييد عمييران: حييدثنا رجيياء: حييدثنا بيين اللييه عبييد وقييال

وسيلم عليييه الله صلى النبي عطية: سمعت أم سيرين: حدثتنا
بهذا.
].318[ر: 

2.       : الصلة -  في القفا على الزار عقد باب
عليييه اللييه صييلى النييبي مييع سهل: صييلوا عن حازم أبو وقال

عواتقهم. على أزرهم عاقدي وسلم
].355[ر: 

محمد بن عاصم قال: حدثنا يونس بن أحمد  - حدثنا345/346
قال: المنكدر بن محمد عن محمد، بن واقد قال: حدثني

وثيييابه قفيياه، قبييل ميين عقييده قييد إزار فييي جييابر صييلى 
واحد؟ إزار في قائل: تصلي له قال المشجب، على موضوعة

لييه كييان وأينييا مثلييك، أحمييق ليرانييي ذلييك، صنعت فقال: إنما
وسلم؟. عليه الله صلى النبي عهد على ثوبان

الرحميين عبييد قال: حييدثنا مصعب أبو مطرف ) - حدثنا346( 
قال: المنكدر بن محمد عن الموالي، أبي بن



وقال: رأيييت واحد، ثوب في يصلي الله عبد بن جابر رأيت 
ثوب. في يصلي وسلم عليه الله صلى النبي

]363.[

3.       : به -  ملتحفا الواحد الثوب في الصلة باب
بين المخالف وهو المتوشح، حديثه: الملتحف في الزهري قال

أم منكبيه. قال: قالت على الشتمال وهو عاتقيه، على طرفيه
بييين وخالف بثوب، وسلم عليه الله صلى النبي هانىء: التحف

عاتقيه. على طرفيه
بيين هشييام قال: حدثنا موسى بن الله عبيد  - حدثنا347/349

سلمة: أبي بن عمر عن أبيه، عن عروة،
قييد واحييد، ثييوب في صلى وسلم عليه الله صلى النبي أن 

طرفيه. بين خالف
قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا المثنى بن محمد ) - حدثنا348( 

سلمة: أبي بن عمر عن أبي، قال: حدثني هشام
واحد، ثوب في يصلي وسلم عليه الله صلى النبي رأى أنه 

عاتقيه. على طرفيه ألقى قد سلمة، أم بيت في
عيين أسييامة، أبييو قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد ) - حدثنا349(

قال: أخبره سلمة أبي بن عمر أبيه: أن عن هشام،
ثييوب فييي يصييلي وسييلم عليييه الله صلى الله رسول رأيت 

علييى طرفيييه واضييعا سييلمة، أم بيييت فييي به، مشتمل واحد،
عاتقيه.

بين مالييك قيال: حيدثني أوييس أبي بن إسماعيل  - حدثنا350
الله: عبيد بن عمر مولى النضر، أبي عن أنس،

أخييبره: أنيه طيالب، أبييي بنيت هانىء أم مولى مرة، أبا أن 
اللييه رسول إلى تقول: ذهبت طالب أبي بنت هانىء أم سمع
وفاطميية يغتسييل، فوجييدته الفتييح، عام وسلم عليه الله صلى
هذه). فقلت: أنييا فقال: (من عليه، قالت: فسلمت تستره، ابنته

هييانىء). فلمييا بييأم فقييال: (مرحبييا طييالب، أبي بنت هانىء أم
ثييوب فييي ملتحفييا ركعييات، ثماني فصلى غسله. قام من فرغ

أنييه أمييي، ابن زعم الله، رسول قلت: يا انصرف، فلما واحد،
صلى الله رسول فقال هبيرة، بن فلن أجرته، قد رجل قاتل
أم هانىء). قالت أم يا أجرت من أجرنا وسلم: (قد عليه الله

ضحى. هانىء: وذاك
].1052 ،276[ر: 



ابيين عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا351
هريرة: أبي عن المسيب، بن سعيد عن شهاب،

عيين وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول سأل سائل أن 
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقييال واحييد، ثوب في الصلة

ثوبان). وسلم: (أولكلكم
]358.[

4       : على -  فليجعل الواحد الثوب في صلى إذا باب
عاتقيه.

عيين الزنيياد، أبي عن مالك، عن عاصم، أبو  - حدثنا352/353
قال: هريرة أبي عن العرج، الرحمن عبد
فييي أحييدكم يصييلي وسييلم: (ل عليييه اللييه صييلى النبي قال 

شيء). عاتقيه على ليس الواحد، الثوب
أبي بن يحيى عن شيبان، قال: حدثنا نعيم أبو ) - حدثنا353( 

قييال: سييمعت سييألته كنييت أو قال: سمعته، عكرمة عن كثير،
يقول: هريرة أبا
يقول: وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت أني أشهد 

طرفيه). بين فليخالف واحد، ثوب في صلى (من

5.     : ضيقا -  الثوب كان إذا باب
عن سليمان، بن فليح قال: حدثنا صالح بن يحيى  - حدثنا354
قال: الحارث بن سعيد

الواحييد، الثييوب فييي الصييلة عيين اللييه، عبد بن جابر سألنا 
بعييض فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي مييع فقال: خرجت

ثييوب وعلي يصلي، فوجدته أمري، لبعض ليلة فجئت أسفاره،
قييال: انصييرف فلمييا جييانبه، إلييى وصليت به، فاشتملت واحد،

ا فرغيت فلميا بحاجتي، جابر). فأخبرته يا السري (ما قيال: (م
قييال: ضيياق، يعني ثوب، رأيت). قلت: كان الذي الشتمال هذا

به). فاتزر ضيقا وإن به، فالتحف واسعا كان (فإن
قال: حييدثني سفيان عن يحيى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا355

قال: سهل عن حازم، أبو
عاقييدي وسلم، عليه الله صلى النبي مع يصلون رجال كان 

ترفعيين للنساء: (ل ويقال الصبيان، كهيئة أعناقهم، على أزرهم
جلوسا). الرجال يستوي حتى رؤوسكن

]781، 1157.[



6.     : الشامية -  الجبة في الصلة باب
بأسييا. بهييا ييير المجوسي: لم ينسجها الثياب في الحسن وقال
صييبغ مييا اليميين ثييياب ميين الزهري: يلبييس معمر: رأيت وقال

مقصور. غير ثوب في علي بالبول. وصلى
عيين العمييش، عيين معاوية، أبو قال: حدثنا يحيى  - حدثنا356

قال: شعبة بن مغيرة عن مسروق، عن مسلم،
فقييال: (يييا سييفر، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنت 

اللييه صييلى اللييه رسييول فانطلق الداوة). فأخذتها، خذ مغيرة،
لم علييه جبية وعلييه حياجته، فقضيى عنيي، تيوارى حيتى وس

ميين يده فأخرج فضاقت، كمها من يده ليخرج فذهب شأمية،
علييى ومسييح للصييلة، وضييوءه فتوضييأ عليييه، فصببت أسفلها،

صلى. ثم خفيه،
].180[ر: 

7.      : وغيرها -  الصلة في التعري كراهية باب
قييال: حييدثنا روح قييال: حييدثنا الفضييل بيين مطيير  - حييدثنا357

بن جابر قال: سمعت دينار بن عمرو إسحق: حدثنا بن زكرياء
يحدث: الله عبد
لم، علييه الليه صيلى الله رسول أن  معهيم ينقيل كيان وس

بيين عمييه: يييا العبيياس لييه فقال إزاره، وعليه للكعبة، الحجارة
ت لو أخي، الحجيارة، دون منكبييك عليى فجعليت إزارك، حلل

رئييي فما عليه، مغشيا فسقط منكبيه، على فجعله قال: فحله
وسلم. عليه الله صلى عريانا ذلك بعد

]1505، 3617.[

8     : والتبان -  والسراويل القميص في الصلة باب
والقباء.

عيين زيييد، بن حماد قال: حدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا358
قال: هريرة أبي عن محمد، عن أيوب،

عيين فسييأله وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي إلى رجل قام 
سأل ثوبين). ثم يجد فقال: (أوكلكم الواحد، الثوب في الصلة

عليييه رجييل جمييع فأوسييعوا، اللييه وسييع فقال: إذا عمر، رجل
إزار فييي وقميص، إزار في ورداء، إزار في رجل صلى ثيابه،

سراويل في وقميص، سراويل في ورداء، سراويل في وقباء،



ورداء. تبان قال: في قال: وأحسبه وقميص، تبان في وقباء،
].351[ر: 

عيين ذئييب، أبييي ابيين قال: حييدثنا علي بن عاصم  - حدثنا359
قال: عمر ابن عن سالم، عن الزهري،

فقييال: مييا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول رجل سأل 
ول السييراويل، ول القميييص، يلبييس فقييال: (ل المحرم؟ يلبس

يجييد لييم فميين ورس، ول الزعفييران، مسييه ثوبا ول البرنس،
مين أسيفل يكونيا حيتى وليقطعهميا الخفيين، فليلبيس النعلين

الكعبين).
وسييلم: عليييه اللييه صلى النبي عن عمر، ابن عن نافع، وعن
مثله.
].134[ر: 

9.     : العورة -  من يستر ما باب
شهاب، ابن عن ليث، قال: حدثنا سعيد بن قتيبة  - حدثنا360
الخييدري سييعيد أبي عن عتبة، بن الله عبد بن الله عبيد عن
قال: أنه
الصماء، اشتمال عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى 

منييه فرجييه علييى ليييس واحييد، ثييوب فييي الرجييل يحتبي وأن
شيء.

]1890، 2037، 2040، 5482، 5484، 5927[
أبييي عيين سييفيان، قييال: حييدثنا عقبيية بيين قبيصة  - حدثنا361

قال: هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،
اللميياس بيعييتين: عيين عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 

ثييوب فييي الرجييل يحتييبي وأن الصييماء، يشييتمل وأن والنبيياذ،
واحد.

]559، 563، 1891، 2038، 2039، 5481، 5483.[
قييال: حييدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا إسحق  - حدثنا362
عبييد بيين حميييد قييال: أخييبرني عمييه عيين شييهاب، أخييي ابيين

قال: هريرة أبا عوف: أن بن الرحمن
نؤذن النحر، يوم مؤذنين في الحجة، تلك في بكر أبو بعثني 

عريييان، بالبيت يطوف ول مشرك، العام بعد يحج ل بمنى: أل
اللييه صييلى اللييه رسول أردف الرحمن: ثم عبد بن حميد قال
هريييرة: أبو "براءة". قال بي يؤذن أن فأمره عليا، وسلم عليه
العييام بعييد يحييج النحيير: ل يوم منى أهل في علي معنا فأذن



عريان. بالبيت يطوف ول مشرك،
]1543، 3006، 4105، 4378 - 4380.[

10.    : رداء -  بغير الصلة باب
أبييي ابيين قييال: حييدثني اللييه عبييد بن العزيز عبد  - حدثنا363

قال: المكندر بن محمد عن الموالي،
ملتحفا ثوب في يصلي وهو الله، عبد بن جابر على دخلت 

تصييلي الله، عبد أبا قلنا: يا انصرف فلما موضوع، ورداؤه به،
مثلكييم، الجهييال يرانييي أن أحببييت قال: نعم موضوع؟ ورداؤك

هكذا. يصلي وسلم عليه الله صلى النبي رأيت
].345[ر: 

11.     : الفخذ -  في يذكر ما باب
النييبي عن جحش، بن ومحمد وجرهد، عباس، ابن عن ويروى
النييبي أنس: حسيير عورة). وقال وسلم: (الفخذ عليه الله صلى
وحديث أسند، أنس وحديث فخذه، عن وسلم عليه الله صلى
موسييى: غطييى أبو اختلفه. وقال من يخرج حتى أحوط جرهد
عثمان. دخل حين ركبتيه وسلم عليه الله صلى النبي
].3492[ر: 

عليييه اللييه صييلى رسييوله علييى الله ثابت: أنزل بن زيد وقال
تيرض أن خفت حتى علي، فثقلت فخذي، على وفخذه وسلم

فخذي.
].4316[ر: 

علييية بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب  - حدثنا364
أنس: عن صهيب، بن العزيز عبد قال: حدثنا

فصييلينا خيييبر، غييزا وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 
علييه الليه صيلى الليه نيبي فركب بغلس، الغداة صلة عندها

نييبي فييأجرى طلحة، أبي رديف وأنا طلحة، أبو وركب وسلم،
ركبييتي وإن خيييبر، زقيياق فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه

الزار حسيير ثييم وسلم، عليه الله صلى الله نبي فخذ لتمس
صييلى الليه نييبي فخييذ بييياض إلييى أنظر إني حتى فخذه، عن
خربيت أكيبر، قيال: (الليه القريية دخيل فلما وسلم، عليه الله

المنييذرين). قالهييا صييباح فساء قوم، بساحة نزلنا إذا إنا خيبر،
عبد - قال فقالوا: محمد أعمالهم، إلى القوم قال: وخرج ثلثا،

- قييال: الجيييش يعنييي أصييحابنا: والخميييس، بعض العزيز: وقال



اللييه، نييبي فقال: يا دحية، فجاء السبي، فجمع عنوة، فأصبناها
جارييية). فأخييذ فخييذ قييال: (اذهييب السييبي، ميين جارية أعطني
وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل فجاء حيي، بنت صفية

سيييدة حيييي، بنييت صييفية دحييية أعطيييت اللييه، نييبي فقال: يا
بهييا، بها). فجيياء قال: (ادعوه لك، إل تصلح ل والنضير، قريظة

جاريية قييال: (خييذ وسلم عليه الله صلى النبي إليها نظر فلما
وسييلم عليييه الله صلى النبي غيرها). قال: فأعتقها السبي من

قال: نفسها، أصدقها؟ ما حمزة، أبا ثابت: يا له وتزوجها. فقال
سيليم، أم ليه جهزتها بالطريق، كان إذا حتى وتزوجها، أعتقها

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فأصييبح الليل، من له فأهدتها
بييه). وبسييط فليجيييء شيييء عنييده كييان فقييال: (ميين عروسا،
يجيييء الرجييل وجعييل بييالتمر، يجيييء الرجييل فجعييل نطعييا،

حيسييا، قييال: فحاسييوا السويق، ذكر قد قال: وأحسبه بالسمن،
وسلم. عليه الله صلى الله رسول وليمة فكانت

]585، 905، 2115، 2120، 2736، 2784، 2785، 2829،
3447، 3961، 3962، 3964، 3965، 3974 -  3976،
،2732وانظيير:  ،5072 ،4874 ،4864 ،4798 ،4797
3963.[

12.       : الثياب -  من المرأة تصلي كم في باب
لجزته. ثوب في جسدها وارت عكرمة: لو وقال
قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا365

قالت: عائشة عروة: أن أخبرني
الفجيير، يصييلي وسييلم عليه الله صلى الله رسول كان لقد 

ثييم مروطهيين، في متلفعات المؤمنات، من نساء معه فيشهد
أحد. يعرفهن ما بيوتهن، إلى يرجعن

]553، 829، 834.[

13        : إلى -  ونظر أعلم، له ثوب في صلى إذا باب
علمها.

سييعد بيين إبراهيييم قييال: حييدثنا يييونس بيين أحمد  - حدثنا366
عائشة: عن عروة، عن شهاب، ابن قال: حدثنا

لهييا خميصيية فييي صييلى وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي أن 
قييال: (اذهبييوا انصييرف فلمييا نظييرة، أعلمها إلى فنظر أعلم،

جهيم، أبيي بأنبجانيية وأتيوني جهيم، أبيي إليى هيذه بخميصتي



صلتي). عن آنفا ألهتني فإنها
صلى النبي عائشة: قال عن أبيه، عن عروة، بن هشام وقال
الصييلة، فييي وأنييا علمهييا إلييى أنظيير وسييلم: (كنييت عليه الله

تفتنني). أن فأخاف
]719، 5479.[

14        : هل -  تصاوير، أو مصلب ثوب في صلى إن باب
. ذلك      عن ينهى وما صلته؟ تفسد

عبييد قييال: حييدثنا عمييرو بيين الله عبد معمر، أبو  - حدثنا367
أنس: عن صهيب، بن العزيز عبد قال: حدثنا الوارث

صلى النبي فقال بيتها، جانب به سترت لعائشة، قرام كان 
تييزال ل فييإنه هييذا، قرامييك عنييا وسييلم: (أميطييي عليييه اللييه

صلتي). في تعرض تصاويره
]5614.[

15.        : نزعه -  ثم حرير فروج في صلى من باب
يزيييد، عن الليث، قال: حدثنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا368
قال: عامر بن عقبة عن الخير، أبي عن
فلبسييه حرير، فروج وسلم عليه الله صلى النبي إلى أهدي 

لييه، كالكيياره شييديدا، نزعييا فنزعييه انصييرف، ثييم فيييه، فصلى
للمتقين). هذا ينبغي وقال: (ل

]5465.[

16.     : الحمر -  الثوب في الصلة باب
أبييي بيين عميير قييال: حييدثني عرعييرة بيين محمييد  - حدثنا369

قال: أبيه عن جحيفة، أبي بن عون عن زائدة،
من حمراء قبة في وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت 

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول وضييوء أخييذ بلل ورأيييت أدم،
منييه أصيياب فميين الوضوء، ذاك يبتدرون الناس ورأيت وسلم،

يييد بلييل ميين أخييذ شيييئا منه يصيب لم ومن به، تمسح شيئا
صييلى النييبي وخييرج فركزها، عنزة أخذ بلل رأيت ثم صاحبه،

العنييزة إلييى صييلى مشييمرا، حمييراء حلة في وسلم عليه الله
يييدي بييين من يمرون والدواب، الناس ورأيت ركعتين، بالناس
العنزة.

].185[ر: 



17.      : والخشب -  والمنبر السطوح في الصلة باب
الجمييد على يصلي أن بأسا الحسن ير الله: ولم عبد أبو قال

كييان إذا أمامها، أو فوقها، أو بول، تحتها جرى وإن والقناطر،
بصييلة المسييجد سييقف علييى هريييرة أبييو سترة. وصلى بينهما

الثلج. على عمر ابن المام. وصلى
قيال: حيدثنا سيفيان قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا370

سعد: بن سهل قال: سألوا حازم أبو
هييو مني، أعلم بالناس بقي فقال: ما المنبر؟ شيء أي من 

صييلى اللييه لرسييول فلنيية، مييولى فلن عمله الغابة، أثل من
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عليييه وقييام وسييلم، عليه الله

النيياس وقييام كييبر القبليية، فاسييتقبل ووضع، عمل حين وسلم
رجييع ثييم رأسه رفع ثم خلفه، الناس وركع وركع فقرأ خلفه،

ثم ركع ثم المنبر، إلى عاد ثم الرض، على فسجد القهقرى،
شأنه. فهذا بالرض، سجد حتى القهقرى رجع ثم رأسه، رفع
بيين أحمييد اللييه: سيألني عبييد بيين علي الله: قال عبد أبو قال

النييبي أن أردت، قال: فإنما الحديث هذا عن الله رحمه حنبل
أن بييأس فل النيياس، ميين أعلييى كييان وسلم عليه الله صلى
الحييديث. قييال: فقلييت: إن بهييذا النيياس من أعلى المام يكون

تسييمعه فلييم كييثيرا، هييذا عيين يسييأل كييان عيينيية، بن سفيان
قال: ل. منه؟

]437، 875، 1988، 2430.[
بيين يزيييد قييال: حييدثنا الرحيييم عبييد بيين محممييد  - حييدثنا371

مالك: بن أنس عن الطويل، حميد قال: أخبرنا هارون
فرسييه، عيين سييقط وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 

فييي فجلس شهرا، نسائه من وآلى كتفه، أو ساقه، فجحشت
فصييلى يعييودونه، أصييحابه فأتاه جذوع، من درجتها له، مشربة

ليييؤتم المام جعل قال:(إنما سلم فلما قيام، وهم جالسا بهم
فاسييجدوا، سييجد وإذا فاركعوا، ركع وإذا فكبروا، كبر فإذا به،

فقالوا: يا وعشرين، لتسع قياما). ونزل فصلوا قائما صلى وإن
تسييع الشييهر فقييال: (إن شييهرا؟ آليييت إنييك اللييه، رسييول

وعشرون).
]657، 699، 700، 772، 1063، 1812، 2337، 4905،

4984، 6306.[



18.        : سجد -  إذا امرأته المصلي ثوب أصاب إذا باب
الشيييباني، سييليمان قييال: حييدثنا خالد عن مسدد،  - حدثنا372
قالت: ميمونة عن شداد، بن الله عبد عن
حييذاءه، وأنييا يصييلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

يصييلي سييجد. قييالت: وكييان إذا ثوبه أصابني وربما حائض، وأنا
الخمرة. على
].326[ر: 

19.    : الحصير -  على الصلة باب
الحسن: قائما قائما. وقال السفينة في سعيد وأبو جابر وصلى

فقاعدا. وإل معها، تدور أصحابك، على تشق لم ما
عبييد بيين إسييحق عن مالك، قال: أخبرنا الله عبد  - حدثنا373
مالك: بن أنس عن طلحة، أبي بن الله
وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول دعت مليكة، جدته أن 

لكييم). فلصييل قييال: (قومييوا ثم منه، فأكل له، صنعته لطعام
مييا طييول ميين اسييود قييد لنييا، حصييير إلييى أنس: فقمت قال

وسلم، عليه الله صلى الله رسول فقام بماء، فنضحته لبس،
لنييا فصييلى ورائنييا، ميين والعجييوز وراءه، واليييتيم أنييا وصففت

انصرف. ثم ركعتين، وسلم عليه الله صلى الله رسول
]694، 822، 833، 1111.[

20.    : الخمرة -  على الصلة باب
سييليمان قييال:حييدثنا شييعبة قال: حييدثنا الوليد أبو  - حدثنا374

قالت: ميمونة عن شداد، بن الله عبد عن الشيباني،
الخمرة. على يصلي وسلم عليه الله صلى النبي كان 

].326[ر: 

21.    : الفراش -  على الصلة باب
النييبي مييع نصييلي أنييس: كنييا وقييال فراشه، على أنس وصلى
ثوبه. على أحدنا فيسجد وسلم، عليه الله صلى
].378[ر: 

أبييي عيين مالييك، قييال: حييدثني إسييماعيل  - حييدثنا375/377
عبييد بيين سييلمة أبييي عيين اللييه، عبيييد بن عمر مولى النضر،

أنهييا وسيلم عليييه الليه صيلى النبي زوج عائشة عن الرحمن،
قالت:



وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول يييدي بييين أنييام كنت 
فييإذا رجلييي، فقبضييت غمزنييي سييجد فييإذا قبلته، في ورجلي

مصابيح. فيها ليس يومئذ قالت: والبيوت بسطتهما، قام
عقيييل، عيين الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى ) - حدثنا376( 

أخبرته: عائشة عروة: أن قال: أخبرني شهاب ابن عن
بينه وهي يصلي، كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الجنازة. اعتراض أهله، فراش على القبلة، وبين
عيين الليييث، قييال: حييدثنا يوسف بن الله عبد ) - حدثنا377( 

عروة: عن عراك، عن يزيد،
وعائشيية يصييلي، كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 

عليه. ينامان الذي الفراش على القبلة، وبين بينه معترضة
].486وانظر:  ،1151 ،493 ،491[

22.       : الحر -  شدة في الثوب على السجود باب
والقلنسييوة، العماميية علييى يسجدون القوم الحسن: كان وقال
كمه. في ويداه
بشر قال: حدثنا الملك، عبد بن هشام الوليد، أبو  - حدثنا378

عبييد بيين بكيير عيين القطييان، غييالب قال: حييدثني المفضل بن
قال: مالك بن أنس عن الله،
أحييدنا فيضييع وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي مع نصلي كنا 

السجود. مكان في الحر، شدة من الثوب، طرف
]517، 1150.[

23.    : النعال -  في الصلة باب
قييال: أخبرنييا شييعبة قال: حدثنا إياس أبي بن آدم  - حدثنا379

قال: الزدي، يزيد بن سعيد مسلمة، أبو
لى النيبي مالك: أكيان بن أنس سألت  ه ص وسيلم علييه الل

قال: نعم. نعليه؟ في يصلي
]5512.[

24.    : الخفاف -  في الصلة باب
قال: سييمعت العمش عن شعبة، قال: حدثنا آدم  - حدثنا380

قال: الحارث بن همام يحدث: عن إبراهيم
خفيييه، علييى ومسح توضأ، ثم بال الله عبد بن جرير رأيت 

عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال: رأيييت فسييئل فصييلى، قام ثم
هذا. مثل صنع وسلم



أسلم. من آخر كان جريرا لن يعجبهم، إبراهيم: فكان فقال
عيين أسييامة، أبييو قييال: حييدثنا نصيير بيين إسييحق  - حييدثنا381

شييعبة بيين المغيييرة عيين مسييروق، عن مسلم، عن العمش،
قال:

خفيييه علييى فمسييح وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي وضأت 
وصلى.

].180[ر: 

25.     : السجود -  يتم لم إذا باب
عن واصل، عن مهدي، محمد: أخبرنا بن الصلت  - أخبرنا382
حذيفة: عن وائل، أبي
قال صلته، قضى فلما سجوده، ول ركوعه يتم ل رجل رأى 
علييى مييت مييت - لو قال - قال: وأحسبه صليت حذيفة: ما له

وسلم. عليه الله صلى محمد سنة غير
]758، 775.[

26.      : السجود -  في ويجافي ضبعية يبدي باب
جعفيير، عيين مضر، بن بكر بكير: حدثنا بن يحيى  - أخبرنا383
بحينة: بن مالك بن الله عبد عن هرمز، ابن عن
بييين فييرج صييلى إذا وسييلم: كييان عليه الله صلى النبي أن 

إبطيه. بياض يبدو حتى يديه،
ربيعة: نحوه. بن جعفر الليث: حدثني وقال

]774، 3371.[

القبلة.  - أبواب10
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.    : القبلة -  استقبال فضل باب
اللييه صييلى النبي عن حميد، أبو قاله رجليه، بأطراف يستقبل

وسلم. عليه
].794[ر: 



المهييدي ابيين قييال: حييدثنا عبيياس بيين عمرو  - حدثنا384/385
أنييس عيين سياه، بن ميمون عن سعد، بن منصور قال: حدثنا

قال: مالك بن
صييلتنا، صييلى وسلم: (ميين عليه الله صلى الله رسول قال 

ذمية ليه اليذي المسيلم، فيذلك ذبيحتنا، وأكل قبلتنا، واستقبل
ذمته). في الله تخفروا فل رسوله، وذمة الله
حميييد عيين المبييارك، ابيين قييال: حييدثنا نعيييم ) - حييدثنا385( 

قال: مالك بن أنس عن الطويل،
أقاتييل أن وسييلم: (أمييرت عليييه اللييه صلى الله رسول قال 

صلتنا، وصلوا قالوها، فإذا الله، إل إله ل يقولوا حتى الناس،
دميياؤهم علينييا حرمييت فقييد ذبيحتنييا، وذبحييوا قبلتنا، واستقبلوا
الله). على وحسابهم بحقها، إل وأموالهم،

عيين أنس، حميد: حدثنا يحيى: حدثنا مريم: أخبرنا أبي ابن قال
وسلم. عليه الله صلى النبي
قييال: حييدثنا الحييارث بيين خالييد الله: حدثنا عبد بن علي وقال
أبيا قيال: ييا ماليك بن أنس سياه بن ميمون قال: سأل حميد

إلييه ل أن شييهد فقال: ميين وماله؟ العبد دم يحرم ما حمزة،
فهييو ذبيحتنييا، وأكييل صييلتنا، وصييلى قبلتنييا، واستقبل الله، إل

المسلم. على ما وعليه للمسلم، ما له المسلم،

2     : الشأم، -  وأهل المدينة، أهل قبلة باب
والمشرق.

صييلى النييبي لقييول قبليية، المغرب في ول المشرق في ليس
ولكيين بييول، أو بغييائط القبليية تسييتقبلوا وسييلم: (ل عليييه الله

غربوا). أو شرقوا
قيال: حيدثنا سيفيان قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا386

النصاري: أيوب أبي عن يزيد، بن عطاء عن الزهري،
فل الغييائط، أتيتم قال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي أن 

غربوا). أو شرقوا ولكن تستدبروها، ول القبلة تستقبلوا
قبييل بنيييت مراحيييض فوجييدنا الشييأم، أيييوب: فقييدمنا أبو قال

تعالى. الله ونستغفر فننحرف، القبلة،
النييبي عيين أيييوب، أبييا قال: سييمعت عطاء عن الزهري، وعن
وسلم: مثله. عليه الله صلى
].144[ر: 



3  } :    : مقام -  من واتخذوا تعالى الله قول باب
 : / { البقرة  مصلى /.125إبراهيم

بيين عمرو قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الحميدي  - حدثنا387
قال: دينار

يطييف ولييم العمرة، بالبيت طاف رجل عن عمر، ابن سألنا 
الله صلى النبي فقال: قدم امرأته؟ أيأتي والمروة، الصفا بين

ركعتين، المقام خلف وصلى سبعا، بالبيت فطاف وسلم، عليه
ان وقيد والمروة، الصفا بين وطاف الليه رسيول فيي لكيم ك
حسنة. أسوة

بيين يطيوف حيتى يقربنهيا، فقال: ل الله عبد بن جابر وسألنا
والمروة. الصفا

]1544، 1547، 1563، 1564، 1700.[
قييال: سييمعت سيف عن يحيى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا388

قال: مجاهدا
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول له: هذا فقيل عمر، ابن أتي 

اللييه صلى والنبي عمر: فأقبلت ابن فقال الكعبة، دخل وسلم
فسييألت البييابين، بييين قائمييا بلل وأجييد خرج، قد وسلم عليه
الكعبيية؟ فييي وسييلم عليييه الله صلى النبي فقلت: أصلى بلل

إذا يسيياره علييى اللييتين السيياريتين بييين ركعييتين، قييال: نعييم،
ركعتين. الكعبة وجه في فصلى خرج، ثم دخلت،

]456، 482 -  484، 1114، 1521، 1522، 2826، 4038،
4139.[
الييرزاق: أخبرنييا عبييد قييال: حييدثنا نصر بن إسحق  - حدثنا389
قال: عطاء عن جريج، ابن
عليييه اللييه صييلى النييبي دخييل قال: لمييا عباس ابن سمعت 

منه، خرج حتى يصل ولم كلها، نواحيه في دعا البيت، وسلم
القبلة). وقال: (هذه الكعبة، قبل في ركعتين ركع خرج فلما

4.      : كان -  حيث القبلة نحو التوجه باب
وسييلم: (اسييتقبل عليييه اللييه صلى النبي هريرة: قال أبو وقال
وكبر). القبلة

].5897[ر: 
أبييي عيين إسرائيل، قال: حدثنا رجاء بن الله عبد  - حدثنا390

قال: عنهما، الله رضي عازب، بن البراء عن إسحق،



لى الله رسول كان  ه ص لى وسيلم، علييه الل بييت نحيو ص
اللييه رسول وكان شهرا، عشر سبعة أو عشر ستة المقدس،

الله: فأنزل الكعبة، إلى يوجه أو يحب وسلم عليه الله صلى
الكعبة. وقييال نحو السماء}. فتوجه في وجهك تقلب نرى {قد

الييتي قبلتهييم عن ولهم اليهود: {ما وهم الناس، من السفهاء
إلييى يشيياء ميين يهييدي والمغرب المشرق لله قل عليها كانوا

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي مييع مستقيم}. فصييلى صراط
فييي النصييار ميين قوم على فمر صلى، بعدما خرج ثم رجل،
صييلى يشييهد: أنييه فقال: هييو المقدس، بيت نحو العصر، صلة

الكعبة، نحو توجه وأنه وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع
الكعبة. نحو توجهوا حتى القوم، فتحرف

].40[ر: 
بيين يحيييى قييال: حييدثنا هشييام قال: حييدثنا مسلم  - حدثنا391
قال: جابر عن الرحمن، عبد بن محمد عن كثير، أبي
راحلتييه على يصلي وسلم، عليه الله صلى الله رسول كان 

القبلة. فاستقبل نزل الفريضة، أراد فإذا توجهت، حيث
]1043، 1048، 3909.[

عيين منصييور، عيين جرييير، قييال: حييدثنا عثمييان  - حييدثنا392
الله: عبد قال: قال علقمة عن إبراهيم،

- أدري إبراهيم: ل - قال وسلم عليه الله صلى النبي صلى 
فييي أحييدث اللييه، رسييول له: يا قيل سلم فلما نقص، أو زاد

فثنييى وكييذا، كييذا ذاك). قالوا: صييليت قال: (وما شيء؟ الصلة
أقبييل سلم. فلمييا ثم سجدتين، وسجد القبلة، واستقبل رجليه،

بييه، لنبييأتكم شيء الصلة في حدث لو قال: (إنه بوجهه علينا
نسيييت فييإذا تنسييون، كمييا أنسييى مثلكم، بشر أنا إنما ولكن،

فليتييم الصواب فليتحر صلته، في أحدكم شك وإذا فذكروني،
سجدتين). يسجد ثم ليسلم، ثم عليه،

]396، 1168، 6294، 6822.[

5        : العادة -  يرى ل ومن القبلة، في جاء ما باب
. القبلة       غير إلى فصلى سها، من على

الظهيير، ركعييتي فييي وسييلم عليييه اللييه صلى النبي سلم وقد
بقي. ما أتم ثم بوجهه، الناس على وأقبل

].468[ر: 
عيين هشيييم، قييال: حييدثنا عييون بيين عمييرو  - حييدثنا393/394



عمر: قال: قال أنس عن حميد،
ميين اتخييذنا لو الله، رسول ثلث: فقلت: يا في ربي وافقت 

إبراهيييم مقييام ميين فييأنزلت: {واتخييذوا مصييلى، إبراهيييم مقام
نسيياءك أمرت لو الله، رسول قلت: يا الحجاب، مصلى}. وآية

الحجياب، آيية فنزليت والفياجر، البر يكلمهن فإنه يحتجبن، أن
عليييه، الغيييرة فييي وسييلم عليه الله صلى النبي نساء واجتمع
خيييرا أزواجييا يبييدله أن طلقكيين، إن ربييه لهيين: عسييى فقلييت
الية. هذه فأنزلت منكن،

أيييوب بيين يحيييى قييال: أخبرنييا مريم أبي ابن ) - حدثنا394( 
بهذا. أنسا قال: سمعت حميد قال: حدثني

]4213، 4512، 4632.[
أنييس، بيين مالك قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا395
قال: عمر بن الله عبد عن دينار، بن الله عبد عن
فقييال: إن آت جيياءهم إذ الصبح، صلة في بقباء الناس بينا 

قرآن، الليلة عليه أنزل قد وسلم عليه الله صلى الله رسول
إلييى وجوههم وكانت فاستقبلوها، الكعبة، يستقبل أن أمر وقد

الكعبة. إلى فاستداروا الشأم،
]4218، 4220، 4221، 4223، 4224، 6824.[

الحكييم، عيين شعبة، عن يحيى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا396
قال: الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم، عن
فقالوا: أزيد خمسا، الظهر وسلم عليه الله صلى النبي صلى 

رجليه، فثنى خمسا، ذاك). قالوا: صليت قال: (وما الصلة؟ في
سجدتين. وسجد

].392[ر: 

المساجد.  - أبواب11
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.      : المسجد -  من باليد البزاق حك باب
حميييد، عيين جعفر، بن إسماعيل قال: حدثنا قتيبة  - حدثنا397
أنس: عن
القبليية، فييي نخاميية رأى وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي أن 



بيييده، فحكييه فقييام وجهييه، فييي رئييي حييتى عليه، ذلك فشق
إن أو، ربه، يناجي فإنه صلته، في قام إذا أحدكم فقال: (إن

عيين ولكن قبلته، قبل أحدكم يبزقن فل القبلة، وبين بينه ربه
ثييم فيييه، فبصق ردائه، طرف أخذ قدميه). ثم تحت أو يساره

هكذا). يفعل فقال: (أو بعض، على بعضه رد
].509 ،238وانظر:  ،1156 ،508 ،407 ،403 ،402[

نييافع، عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا398
عمر: بن الله عبد عن
جييدار في بصاقا رأى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

أحيدكم كيان فقييال: (إذا النياس علييى أقبيل ثم فحكه، القبلة،
صلى). إذا وجهه قبل الله فإن وجهه، قبل يبصق فل يصلي،

]720، 1155، 5760.[
عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا399

المؤمنين: أم عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام
القبلة جدار في رأى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

فحكه. نخامة، أو بصاقا، أو مخاطا،

2.      : المسجد -  من بالحصى المخاط حك باب
بيين إبراهيييم قييال: أخبرنييا إسييماعيل بيين موسييى  - حييدثنا400

أبييا الرحميين: أن عبييد بين حميييد عن شهاب، ابن سعد: أخبرنا
حدثاه: سعيد وأبا هريرة

جدار في نخامة رأى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
فل أحييدكم، تنخييم فقييال: (إذا فحكهييا، حصاة فتناول المسجد،

أو يسيياره، عيين وليبصييق يمينييه، عيين ول وجهيه، قبل يتنخمن
اليسرى). قدمه تحت

]401، 404، 406.[

3.       : الصلة -  في يمينه عن يبصق ل باب
عيين عقيل، عن الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا401
وأبييا هريييرة، أبييا الرحميين: أن عبييد بن حميد عن شهاب، ابن

أخبراه: سعيد
حائط في نخامة رأى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

حصيياة وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول فتناول المسجد،
ول وجهييه، قبييل يتنخييم فل أحييدكم تنخييم قال: (إذا ثم فحتها،



اليسرى). قدمه تحت أو يساره، عن وليبصق يمينه، عن
].400[ر: 

قييال: أخييبرني شييعبة قييال: حييدثنا عمر بن حفص  - حدثنا402
قال: أنسا قال: سمعت قتادة

يديه، بين أحدكم يتفلن وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال 
رجله). تحت أو يساره، عن ولكن يمينه، عن ول

].397[ر: 

4.        : اليسرى -  قدمه تحت أو يساره عن ليبزق باب
قييال: قتييادة قييال: حييدثنا شييعبة قييال: حييدثنا آدم  - حييدثنا403

قال: مالك بن أنس سمعت
فييي كان إذا المؤمن وسلم: (إن عليه الله صلى النبي قال 

يمينييه، عن ول يديه، بين يبزقن فل ربه، يناجي فإنما الصلة،
قدمه). تحت أو يساره، عن ولكن
].397[ر: 

حميد عن الزهري، سفيان: حدثنا قال: حدثنا علي  - حدثنا404
سعيد: أبي عن الرحمن، عبد بن
لم علييه الليه صيلى النيبي أن  قبلية فيي نخامية أبصير وس

يييديه، بييين الرجييل يييبزق أن نهى ثم بحصاة، فحكها المسجد،
اليسرى. قدمه تحت أو يساره، عن ولكن يمينه، عن أو

سعيد: نحوه. أبي عن حميدا، سمع الزهري، وعن
].400[ر: 

5.     : المسجد -  في البزاق كفارة باب
قييال: قتييادة قييال: حييدثنا شييعبة قييال: حييدثنا آدم  - حييدثنا405

وسلم: عليه الله صلى النبي قال: قال مالك بن أنس سمعت
دفنها). وكفارتها خطيئة، المسجد في (البزاق

6.     : المسجد -  في النخامة دفن باب
عيين الييرزاق، عبييد قييال: حييدثنا نصيير بيين إسحق  - حدثنا406

همام: عن معمر،
قييال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبا سمع 

ما الله يناجي فإنما أمامه، يبصق فل الصلة، إلى أحدكم قام
وليبصييق ملكا، يمينه عن فإن يمينه، عن ول مصله، في دام
فيدفنها). قدمه، تحت أو يساره، عن
].400[ر: 



7.       : ثوبه -  بطرف فليأخذ البزاق بدره إذا باب
قييال: حييدثنا زهييير قال: حييدثنا إسماعيل بن مالك  - حدثنا407

أنس: عن حميد،
القبليية، فييي نخاميية رأى وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي أن 

وشييدته لذلك، كراهيته رئي أو كراهة، منه ورئي بيده، فحكها
ربييه، يناجي فإنما صلته، في قام إذا أحدكم وقال: (إن عليه،

عيين ولكيين قبلتييه، فييي يييبزقن فل قبلتييه، وبييين بينييه ربيه أو
ورد فيييه، فييبزق ردائه، طرف أخذ قدمه). ثم تحت أو يساره
هكذا). يفعل قال: (أو بعض، على بعضه
].397[ر: 

8       : وذكر -  الصلة، إتمام في الناس المام عظة باب
القبلة.

أبييي عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا408
هريرة: أبي عن العرج، عن الزناد،

قبلتي ترون قال: (هل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
وإنيي ركيوعكم، ول خشيوعكم عليي يخفيى ميا فيوالله ههنيا،
ظهري). وراء من لراكم

]708.[
عن سليمان، بن فليح قال: حدثنا صالح بن يحيى  - حدثنا409
قال: مالك بن أنس عن علي، بن هلل

المنبر، رقي ثم صلة، وسلم عليه الله صلى النبي بنا صلى 
كمييا ورائييي ميين لراكييم الركوع: (إنييي وفي الصلة في فقال

أراكم).
]709، 716، 6103، 6268.[

9.    :   : فلن -  بني مسجد يقال هل باب
نييافع، عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا410
عمر: بن الله عبد عن
الخيييل بييين سييابق وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 

بييين وسييابق الييوداع، ثنييية وأمييدها الحفياء، أضمرت: من التي
وأن زرييق، بنيي مسيجد إلى الثنية من تضمر لم التي الخيل

بها. سابق فيمن كان عمر بن الله عبد
]2713 - 2715، 6905.[



10.      : المسجد -  في القنو وتعليق القسمة، باب
أنييس عيين صييهيب، بيين العزيييز عبد عن إبراهيم،  - وقال411
قال: عنه الله رضي

فقييال: البحرين، من بمال وسلم عليه الله صلى النبي أتي 
اللييه رسييول بييه أتييي مييال أكييثر المسجد). وكييان في (انثروه

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فخييرج وسلم، عليه الله صلى
جيياء الصييلة قضيى فلمييا إلييه، يلتيف وليم الصلة إلى وسلم

العبياس جياءه إذ أعطياه، إل أحدا يرى كان فما إليه، فجلس
وفيياديت نفسييي فيياديت فييإني أعطنييي، اللييه، رسول فقال: يا

وسلم: (خذ). فحثا عليه الله صلى الله رسول له فقال عقيل،
اللييه، رسييول فقييال: يييا يستطع، فلم يقله ذهب ثم ثوبه، في
قال: علي، أنت قال: (ل). قال: فارفعه إلي، يرفعه بعضهم مر

ميير اللييه، رسييول فقييال: يييا يقلييه، ذهييب ثييم منييه، (ل). فنييثر
قييال: علييي، أنييت قال: (ل). قال: فييارفعه علي، يرفعه بعضهم

بعضييهم ميير اللييه فقال: يارسول يقله ذهب ثم منه، (ل). فنثر
ثييم منييه فنيثر قيال: ل علييي أنيت فارفعه قال: ل علي يرفعه

اللييه رسييول زال فمييا انطلق، ثم كاهله، على فألقاه احتمله،
من عجبا علينا، خفي حتى بصره يتبعه وسلم عليه الله صلى

منهييا وثم وسلم عليه الله صلى الله رسول قام فما حرصه،
درهم.

]2884، 2994.[

11       : أجاب -  ومن المسجد في لطعام دعا من باب
فيه.
بن إسحق عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا412
الله: عبد
لم علييه الليه صيلى النيبي قال: وجدت أنسا سمع  فيي وس

طلحيية). أبييو لييي: (أرسييلك فقييال فقمت، ناس، معه المسجد
معه: (قوموا). لمن فقال فقال: (لطعام). قلت: نعم، قلت: نعم،

أيديهم. بين وانطلقت فانطلق
]3385، 5066، 5135، 6310.[

12      : الرجال -  بين المسجد، في واللعان القضاء باب
والنساء.

ابين قيال: أخبرنيا اليرزاق عبيد قال: أخبرنيا يحيى  - حدثنا413



سعد: بن سهل عن شهاب، ابن قال: أخبرني جريج
امرأتييه مييع وجييد رجل الليه: أرأيييت رسييول قال: يا رجل أن 

شاهد. وأنا المسجد، في فتلعنا أيقتله؟ رجل
]4468، 4469، 4959، 5002، 5003، 6462، 6745،

6764، 7874.[

13        : حيث -  أو شاء، حيث يصلي بيتا دخل إذا باب
. يتجسس   ول أمر،

بيين إبراهيييم قييال: حييدثنا مسييلمة بيين اللييه عبييد  - حييدثنا414
بيين عتبييان عن الربيع، بن محمود عن شهاب، ابن عن سعد،
مالك:

فقال: (أين منزله، في أتاه وسلم عليه الله صلى النبي أن 
مكييان، إلييى لييه بيتك). قييال: فأشييرت من لك أصلي أن تحب
فصييلى خلفييه، وصييففنا وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي فكبر

ركعتين.
]415، 636، 654، 803، 804، 1130، 4787، 5086،

6059، 6539.[

14.    : البيوت -  في المساجد باب
جماعة. داره في مسجده في عازب بن البراء وصلى
قييال: حييدثني الليييث قال: حييدثني عفير بن سعيد  - حدثنا415

الربيييع بيين محمييود قييال: أخييبرني شييهاب ابيين عيين عقيييل،
النصاري:

الله صلى الله رسول أصحاب من وهو مالك، بن عتبان أن 
اللييه رسول أتى النصار: أنه من بدرا شهد ممن وسلم، عليه

أنكييرت قييد اللييه، رسييول فقييال: يييا وسييلم عليييه اللييه صييلى
اليوادي سيال المطيار، كيانت فإذا لقومي، أصلي وأنا بصري،

بهييم، فأصلي مسجدهم آتي أن أستطع لم وبينهم، بيني الذي
فأتخييذه بيييتي، فييي فتصلي تأتيني أنك الله، رسول يا ووددت
وسييلم: عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول لييه قال: فقال مصلى،

صييلى اللييه رسييول عتبييان: فغييدا الله). قييال شاء إن (سأفعل
رسييول فاسييتأذن النهار، ارتفع حين بكر وأبو وسلم عليه الله
دخييل حتى يجلس فلم له، فأذنت وسلم عليه الله صلى الله

بيتك). قييال: فأشييرت من أصلي أن تحب قال: (أين ثم البيت،
وسلم عليه الله صلى الله رسول فقام البيت، من ناحية إلى



قال: وحبسييناه سلم، ثم ركعتين فصلى فصصفنا، فقمنا فكبر،
أهل من رجال البيت في قال: فثاب له، صنعناها خزيرة على
بيين مالييك منهييم: أييين قائييل فقييال فيياجتمعوا، عدد، ذوو الدار

يحييب ل منافق بعضهم: ذلك فقال الدخشن؟ ابن أو الدخيشن
وسييلم: (ل عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقال ورسوله، الله
وجييه بييذلك يريييد اللييه، إل إلييه ل قال قد تراه أل ذلك، تقل

ونصييحيته وجهييه نييرى قال: فإنا أعلم، ورسوله الله). قال: الله
وسييلم: (فييإن عليه الله صلى الله رسول قال المنافقين، إلى
بييذلك يبتغييي الله، إل إله ل قال من النار على حرم قد الله
الله). وجه
وهييو النصاري، محمد بن الحصين سألت ثم شهاب، ابن قال
بين محميود حيديث عين سيراتهم، مين وهيو سيالم، بني أحد

بذلك. فصدقه الربيع،
].414[ر: 

15.      : وغيره -  المسجد دخول في التيمن باب
برجليه بيدأ خييرج فيإذا اليمنيى، برجلييه يبيدأ عميير ابين وكييان

اليسرى.
الشعث عن شعبة، قال: حدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا416

قالت: عائشة عن مسروق، عن أبيه، عن سلم، بن
اسييتطاع، مييا التيمن يحب وسلم عليه الله صلى النبي كان 

وتنعله. وترجله طهوره في كله، شأنه في
].166[ر: 

16      : ويتخذ -  الجاهلية، مشركي قبور تنبش هل باب
. مساجد  مكانها

اتخييذوا اليهييود، الليه وسلم: (لعيين عليه الله صلى النبي لقول
مساجد). أنبيائهم قبور
].1324[ر: 
القبور. في الصلة من يكره وما

القبر، فقال: القبر قبر، عند يصلي مالك بن وأنس عمر ورأى
بالعادة. يأمره ولم

هشييام عيين يحيييى، قال: حييدثنا المثنى بن محمد  - حدثنا417
عائشة: عن أبي، قال: أخبرني

فيهييا بالحبشيية، رأينهييا كنيسة سلمة: ذكرتا وأم حبيبة أم أن 



أولئك، فقال: (إن وسلم عليه الله صلى للنبي فذكرتا تصاوير،
مسييجدا، قييبره علييى بنوا فمات، الصالح الرجل فيهم كان إذا

ييوم الليه عنييد الخليق شرار فأولئك الصور، تلك فيه وصوروا
القيامة).

]424، 1276، 3660.[
التييياح، أبييي عيين الييوارث، عبد قال: حدثنا مسدد  - حدثنا418
قال: أنس عن
لم علييه الليه صيلى النيبي قيدم  أعليى فنيزل المدينية، وس

النييبي فأقييام عييوف، بن عمرو بنو لهم يقال حي في المدينة
إلييى أرسييل ثم ليلة، عشرة أربع فيهم وسلم عليه الله صلى
النييبي إلييى أنظيير كييأني السيوف، متقلدي فجاؤوا النجار، بني

بنييي ومل ردفه، بكر وأبو راحلته، على وسلم عليه الله صلى
أن يحييب وكييان أيييوب، أبييي بفنيياء ألقييى حييتى حييوله، النجار
وأنييه الغنييم، مرابييض فييي ويصلي الصلة، أدركته حيث يصلي

فقال: (يييا النجار، بني من مل إلى فأرسل المسجد، ببناء أمر
نطلييب ل واللييه، هييذا). قييالوا: ل بحييائطكم ثامنوني النجار بني
قبييور لكييم، أقول ما فيه أنس: فكان فقال الله، إلى إل ثمنه

اللييه صييلى النييبي فييأمر نخييل، وفيييه خييرب، وفيه المشركين،
فسييويت، بييالخرب ثييم فنشييبت، المشييركين بقبور وسلم عليه

عضييادتيه وجعلييوا المسجد، قبلة النخل فصفوا فقطع، وبالنخل
صييلى والنييبي يرتجييزون، وهم الصخر ينقلون وجعلوا الحجارة،

يقول: وهو معهم، وسلم عليه الله
والمهاجرة. للنصار * فاغفر الخرة خير إل خير ل اللهم

]1769، 2000، 2619، 2622، 2627، 3717.[

17.     : الغنم -  مرابض في الصلة باب
أبييي عيين شييعبة، قييال: حييدثنا حييرب بن سليمان  - حدثنا419

قال: أنس عن التياح،
الغنييم، مرابض في يصلي وسلم عليه الله صلى النبي كان 

أن قبييل الغنييم، مرابض في يصلي يقول: كان بعد سمعته ثم
المسجد. يبنى
].232[ر: 

18.     : البل -  مواضع في الصلة باب
حيييان بيين سييليمان قال: أخبرنا الفضل بن صدقة  - حدثنا420



قال: نافع عن الله، عبيد قال: حدثنا
صييلى النييبي بعيره. وقييال: رأيييت إلى يصلي عمر ابن رأيت 

يفعله. وسلم عليه الله
]485.[

19        : شيء -  أو نار، أو تنور وقدامه صلى من باب
. الله     به فأراد يعبد، مما

عليييه اللييه صييلى النييبي قال: قال أنس الزهري: أخبرني وقال
أصلي). وأنا النار علي وسلم: (عرضت

].93[ر: 
بيين زيييد عيين مالييك، عيين مسييلمة، بن الله عبد  - حدثنا421

قال: عباس بن الله عبد عن يسار، بن عطاء عن أسلم،
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فصييلى الشييمس، انخسييفت 

أفظع). قط كاليوم منظر أر فلم النار، قال: (رأيت ثم وسلم،
].29[ر: 

20.     : المقابر -  في الصلة كراهية باب
قييال: اللييه عبيييد عيين يحيييى، قييال: حييدثنا مسدد  - حدثنا422

وسييلم عليه الله صلى النبي عن عمر، ابن عن نافع، أخبرني
قال:

قبورا). تتخذوها ول صلتكم، من بيوتكم في (اجعلوا 
]1131.[

21.      : والعذاب -  الخسف مواضع في الصلة باب
بابل. بخسف الصلة كره عنه الله رضي عليا أن ويذكر
عيين مالييك، قييال: حييدثني اللييه عبد بن إسماعيل  - حدثنا423
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن دينار، بن الله عبد
علييى تدخلوا قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

فل بيياكين تكونوا لم فإن باكين، تكونوا أن إل المعذبين هؤلء
أصابهم). ما يصيبكم ل عليهم، تدخلوا

]3198 - 3201، 4157، 4158، 4425.[

22.    : البيعة -  في الصلة باب
أجييل ميين كنائسييكم، نييدخل ل عنه: إنييا الله رضي عمر وقال

البيعيية، في يصلي عباس ابن الصور. وكان فيها، التي التماثيل
تماثيل. فيها بيعة إل



عييروة، بيين هشييام عيين عبدة، قال: أخبرنا محمد  - حدثنا424
عائشة: عن أبيه، عن
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه لرسييول ذكرت سلمة أم أن 

مييا ليه فييذكرت مارييية، لهييا يقال الحبشة، بأرض رأتها كنيسة
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقييال الصييور، ميين فيهييا رأت

الرجييل أو الصييالح، العبييد فيهييم مييات إذا قييوم وسلم: (أولئك
الصييور، تلييك فيييه وصييوروا مسييجدا، قييبره علييى بنوا الصالح،

الله). عند الخلق شرار أولئك
].417[ر: 

الزهييري: عيين شييعيب، قييال: أخبرنييا اليمييان أبييو  - حييدثنا425
عتبة: بن الله عبد بن الله عبيد أخبرني

اللييه رسييول نييزل قال: لمييا عباس بن الله وعبد عائشة أن 
وجهييه، علييى لييه خميصة يطرح طفق وسلم، عليه الله صلى
اللييه كذلك: (لعنيية وهو فقال وجهه، عن كشفها بها اغتم فإذا
مييا مساجد). يحذر أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى، اليهود على

صنعوا.
]1265، 1324، 3267، 4177، 4179، 5478.[

شهاب، ابن عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا426
هريرة: أبي عن المسيب، بن سعيد عن
الليه قييال: (قاتيل وسيلم عليييه الليه صيلى الليه رسييول أن 

مساجد). أنبيائهم قبور اتخذوا اليهود،

23) :       : جعلت -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( وطهورا    مسجدا الرض لي

قييال: حييدثنا هشيييم قييال: حييدثنا سيينان بن محمد  - حدثنا427
جييابر قال: حييدثنا الفقير يزيد قال: حدثنا الحكم، أبو هو سيار،

قال: الله عبد بن
ليم خمسا، وسلم: (أعطيت عليه الله صلى الله رسول قال 

شييهر، مسيييرة بييالرعب قبلي: نصييرت النبياء من أحد يعطهن
أمييتي ميين رجييل وأيمييا وطهييورا، مسييجدا الرض لييي وجعلت
يبعييث النييبي وكييان الغنائم، لي وأحلت فليصل، الصلة أدركته
وأعطيييت كافيية، النيياس إلييى وبعثييت خاصيية، قييومه إلييى

الشفاعة).
].328[ر: 



24.     : المسجد -  في المرأة نوم باب
عين أسيامة، أبييو قيال: حيدثنا إسييماعيل بن عبيد  - حدثنا428

عائشة: عن أبيه، عن هشام،
فكييانت فأعتقوهييا العييرب، ميين لحي سوداء كانت وليدة أن 

ميين أحميير وشيياح عليهييا لهييم، صييبية قييالت: فخرجييت معهييم،
وهييو حييدياة بييه فمييرت منهييا، وقييع أو قالت: فوضعته، سيور،
يجييدوه، فلييم قالت: فالتمسييوه فخطفته، لحما فحسبته ملقى،

فتشييوا حييتى يفتشييون، قييالت: فطفقييوا بييه، قييالت: فيياتهموني
فييألقته، الحدياة مرت إذ معهم، لقائمة إني قالت: والله قبلها،

بييه، اتهمتمييوني الييذي قييالت: فقلييت: هييذا بينهييم، قالت: فوقييع
رسييول إلييى قالت: فجاءت هو، ذا وهو بريئة، منه وأنا زعمتم

لهييا عائشة: فكييان قالت فأسلمت، وسلم عليه الله صلى الله
فتحيدث تيأتيني قيالت: فكيانت حفيش، أو المسيجد فيي خبياء

قالت: إل مجلسا، عندي تجلس قالت: فل عندي،
الكفيير بلييدة ميين إنييه * أل ربنييا أعيياجيب ميين الوشيياح ويييوم

أنجاني
إل مقعييدا معييي تقعدين ل شأنك، لها: ما عائشة: فقلت قالت
الحديث. بهذا قالت: فحدثتني هذا؟ قلت

]3623.[

25.     : المسجد -  في الرجال نوم باب
النييبي علييى عكييل، ميين رهط أنس: قدم عن قلبة، أبو وقال
الصفة. في فكانوا وسلم عليه الله صلى
].6419[ر: 

الفقراء. الصفة أصحاب بكر: كان أبي بن الرحمن عبد وقال
].577[ر: 

قييال: اللييه عبيييد عيين يحيييى، قييال: حييدثنا مسدد  - حدثنا429
قال: نافع حدثني

له أهل ل أعزب شاب وهو ينام، كان الله: أنه عبد أخبرني 
وسلم. عليه الله صلى النبي مسجد في

]1070، 1105، 3530، 3531، 6613، 6625، 6626.[
أبييي بيين العزيييز عبييد قال: حييدثنا سعيد بن قيبة  - حدثنا430

قال: سعد بن سهل عن حازم، أبي عن حازم،
لم علييه الله صلى الله رسول جاء  فليم فاطمية، بييت وس

بينييي عمك). قييالت: كييان ابن فقال: (أين البيت، في عليا يجد



رسييول فقييال عنييدي، يقييل فلم فخرج، فغاضبني شيء، وبينه
هييو). فجيياء أييين لنسييان: (انظيير وسييلم عليييه اللييه صلى الله

الله رسول فجاء راقد، المسجد في هو الله، رسول فقال: يا
عيين رداؤه سييقط قييد مضييطجع، وهييو وسلم عليه الله صلى
وسلم عليه الله صلى الله رسول فجعل تراب، وأصابه شقه،

تراب). أبا قم تراب، أبا ويقول: (قم عنه يمسحه
]3500، 5851، 5924.[

عيين فضيييل، ابيين قييال: حييدثنا عيسى بن يوسف  - حدثنا431
قال: هريرة أبي عن حازم، أبي عن أبيه،
عليييه إل رجييل منهييم مييا الصفة، أصحاب من سبعين رأيت 

مييا فمنهييا أعنيياقهم، في ربطوا قد كساء، وإما إزار إما رداء،
بيييده، فيجمعييه الكعييبين، يبلييغ مييا ومنهييا الساقين، نصف يبلغ

عورته. ترى أن كراهية

26.      : سفر -  من قدم إذا الصلة باب
إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي مالك: كان بن كعب وقال
فيه. فصلى بالمسجد بدأ سفر، من قدم
].4156[ر: 

قييال: حييدثنا مسييعر قييال: حييدثنا يحيييى بيين خلد  - حييدثنا432
قال: الله عبد بن جابر عن دثار، بن محارب

قيال المسيجد، فيي وهيو وسلم عليه الله صلى النبي أتيت 
عليييه لييي ركعتين). وكان فقال: (صل قال: ضحى، مسعر: أراه

وزادني. فقضاني دين،
]1991، 2185، 2255، 2264، 2338، 2463، 2569،

2706، 2805، 2921، 2923، 2924، 3826، 4791،
4792، 4947 - 4949، 5052، 6024.[

27.      : ركعتين -  فليركع المسجد دخل إذا باب
عييامر عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا433

عيين الزرقييي، سييليم بيين عمييرو عيين الزبير، بن الله عبد بن
السلمي: قتادة أبي
أحدكم دخل قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

يجلس). أن قبل ركعتين فليركع المسجد
]1110.[



28.    : المسجد -  في الحدث باب
أبييي عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا434

هريرة: أبي عن العرج، عن الزناد،
تصييلي قال: (الملئكة وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

يحييدث مالم فيه، صلى الذي مصله في دام ما أحدكم، على
ارحمه). اللهم له، اغفر اللهم تقول فيه،

]628، 3057.[

29.   : المسجد -  بنيان باب
النخييل. وأميير جريييد ميين المسييجد سقف سعيد: كان أبو وقال
أن وإييياك المطيير، ميين الناس وقال: أكن المسجد، ببناء عمر

ل ثييم بهييا، أنس: يتبيياهون الناس. وقال فتفتن تصفر، أو تحمر
زخرفييت كمييا عبيياس: لتزخرفنهييا ابيين قليل. وقييال إل يعمرونها

والنصارى. اليهود
إبراهيييم بن يعقوب قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا435

قييال: حييدثنا كيسييان بيين صالح عن أبي، قال: حدثني سعد بن
أخبره: الله عبد نافع: أن

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عهييد علييى كان المسجد أن 
فلم النخل، خشب وعمده الجريد، وسقفه باللبن، مبنيا وسلم

فييي بنيييانه علييى وبناه عمر، فيه وزاد شيئا، بكر أبو فيه يزد
وأعيياد والجريد، باللبن وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد

وبنييى كييثيرة، زيييادة فيييه فييزاد عثمان، غيره ثم خشبا، عمده
حجييارة ميين عمييده وجعل والقصة، المنقوشة بالحجارة جداره

بالساج. وسقفه منقوشة،

30.     : المسجد -  بناء في التعاون باب
مسيياجد يعمييروا أن للمشييركين كان وجل: {ما عز الله وقول

وفي أعمالهم حبطت أولئك بالكفر أنفسهم على شاهدين الله
بييالله آميين ميين اللييه مسيياجد يعميير إنمييا خالييدون، هييم النار

اللييه إل يخييش ولييم الزكيياة وآتييى الصييلة وأقام الخر واليوم
/.18 ،17المهتدين} /التوبة:  من يكونوا أن أولئك فعسى

قييال: مختييار بيين العزيييز عبييد قال: حييدثنا مسدد  - حدثنا436
الحذاء، خالد حدثنا

أبي إلى علي: انطلقا ولبنه عباس ابن لي عكرمة: قال عن 
حييائط فييي هييو فييإذا فانطلقنييا، حييديثه، ميين فاسييمعا سييعيد،



ذكيير أتييى حييتى يحدثنا، أنشأ ثم فاحتبى، رداءه فأخذ يصلحه،
لبنييتين، لبنتين وعمار لبنة، لبنة نحمل فقال: كنا المسجد، بناء

عنييه، الييتراب فينفييض وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي فييرآه
الجنيية، إلييى يييدعوهم الباغييية، الفئيية تقتله عمار، ويقول: (ويح

الفتن. من بالله عمار: أعوذ النار). قال: يقول إلى ويدعونه
]2657.[

31     : أعواد -  في والصناع بالنجار الستعانة باب
. والمسجد  المنبر

عن حازم، أبي عن العزيز، عبد قال: حدثنا قتيبة  - حدثنا437
قال: سهل

امييرأة: (مييري إلييى وسييلم عليه الله صلى الله رسول بعث 
عليهن). أجلس أعواد، لي يعمل النجار، غلمك

].370[ر: 
أبيييه، عيين أيميين، بن الواحد عبد قال: حدثنا خلد  - حدثنا438
جابر: عن
تقعييد شيييئا لييك أجعييل أل اللييه، رسييول قالت: يا امرأة أن 

المنبر. شئت). فعملت قال: (إن نجارا؟ غلما لي فإن عليه،
]876، 1989، 3391، 3392.[

32.    : مسجدا -  بنى من باب
وهييب: أخييبرني ابيين سييليمان: حييدثني بيين يحيييى  - حييدثنا439

حدثه: أنييه قتادة بن عمر بن عاصم حدثه: أن بكيرا عمرو: أن
الخولني: الله عبيد سمع

حين فيه الناس قول عند يقول، عفان بن عثمان سمع أنه 
وإني أكثرتم، وسلم: إنكم عليه الله صلى الرسول مسجد بنى

مسييجدا بنييى يقول: (من وسلم عليه الله صلى النبي سمعت
له الله بنى الله، وجه به - يبتغي قال أنه بكير: حسبت - قال
الجنة). في مثله

33.        : المسجد -  في مر إذا النبل بنصول يأخذ باب
قييل: قلييت سييفيان قييال: حييدثنا سييعيد بيين قتيبيية  - حدثنا440

لعمرو:
المسيجد فيي رجيل يقيول: ميير الليه عبييد بن جابر أسمعت 

وسييلم: عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول له فقال سهام، ومعه
بنصالها). (أمسك



]6662، 6663.[

34.    : المسجد -  في المرور باب
قال: الواحد عبد قال: حدثنا إسماعيل بن موسى  - حدثنا441
قال: الله عبد بن بردة أبو حدثنا

وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه، عن بردة، أبا سمعت 
بنبييل، أسييواقنا، أو مسيياجدنا، ميين شيييء فييي ميير قال: (ميين

مسلما). بكفه يعقر ل نصالها، على فليأخذ
]6664.[

35.    : المسجد -  في الشعر باب
شييعيب، قييال: أخبرنييا نييافع بيين الحكم اليمان أبو  - حدثنا442
بيين الرحميين عبييد بيين سييلمة أبييو قييال: أخييبرني الزهري عن

عوف:
هرييرة: أبيا يستشيهد النصياري ثيابت بين حسيان سمع أنه 

يقييول: وسييلم عليه الله صلى النبي سمعت هل الله، أنشدك
اللهم وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن أجب حسان، يا

هريرة: نعم. أبو القدس). قال بروح أيده
]3040، 5800.[

36.     : المسجد -  في الحراب أصحاب باب
بيين إبراهيييم قال: حييدثنا الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا443
بيين عييروة قييال: أخييبرني شييهاب ابيين عيين صييالح، عن سعد،

الزبير:
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول رأيييت قالت: لقييد عائشة أن 

المسييجد، فييي يلعبون والحبشة حجرتي باب على يوما وسلم
إلى أنظر بردائه، يسترني وسلم عليه الله صلى الله ورسول

يييونس، وهب: أخبرني ابن المنذر: حدثنا بن إبراهيم لعبهم. زاد
النييبي قييالت: رأيييت عائشيية عيين عييروة، عن شهاب، ابن عن

بحرابهم. يلعبون والحبشة وسلم عليه الله صلى
]907، 909، 944، 2750، 3337، 3716، 4894، 4938.[

37      : في -  المنبر على والشراء البيع ذكر باب
المسجد.

يحيييى، عن سفيان، قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا444
قالت: عائشة عن عمرة، عن



أعطيييت شييئت فقييالت: إن كتابتهييا، فييي تسييألها بريرة أتت 
بقي ما أعطيتها شئت أهلها: إن وقال لي، الولء ويكون أهلك

لنا. فلمييا الولء - ويكون أعتقتها شئت مرة: إن سفيان - وقال
فقييال: ذلييك، ذكرتييه وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول جاء

اللييه رسول قام أعتق). ثم لمن الولء فإن فأعتقيها، (ابتاعيها
مرة: فصييعد سفيان - وقال المنبر على وسلم عليه الله صلى

- فقييال: (مييا المنييبر علييى وسييلم عليه الله صلى الله رسول
ميين اللييه، كتيياب فييي ليسييت شييروطا يشييترطون أقييوام بال

اشييترط وإن لييه، فليييس اللييه كتاب في ليس شرطا اشترط
مرة). مائة
عمييرة. عيين يحيييى، عيين الوهاب، وعبد يحيى، علي: قال قال

قييالت: عمييرة قييال: سييمعت يحيييى عن عون، بن جعفر وقال
بريييرة، عمييرة: أن عن يحيى، عن مالك، عائشة. رواه سمعت

المنبر. يذكر: صعد ولم
]1422، 2047، 2060، 2399، 2421، 2422، 2424-  

2426، 2439، 2568، 2576، 2579، 2584، 4980،
6339، 6370، 6373، 6377، 6379.[

38.     : المسجد -  في والملزمة التقاضي باب
عميير بيين عثمييان قال: حييدثنا محمد بن الله عبد  - حدثنا445

بيين كعييب بيين اللييه عبد عن الزهري، عن يونس، قال: أخبرنا
كعب: عن مالك،

المسييجد، فييي عليييه له كان دينا حدرد أبي ابن تقاضى أنه 
عليييه اللييه صييلى اللييه رسول سمعها حتى أصواتهما فارتفعت

سييجف كشييف حييتى إليهمييا، فخييرج بيتييه، فييي وهييو وسييلم
قال: (ضع الله، رسول يا كعب). قال: (لبيك فنادى: (يا حجرته،

يييا فعلييت قييال: لقييد الشييطر، إليييه: أي هذا). وأومييأ دينك من
فاقضه). قال: (قم الله، رسول

]459، 2286، 2292، 2559، 2563.[

39     : والقذى -  الخرق والتقاط المسجد، كنس باب
والعيدان.

عيين زيييد، بن حماد قال: حدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا446
هريرة: أبي عن رافع، أبي عن ثابت،

فمييات، المسجد، يقم كان سوداء، امرأة أو أسود، رجل أن 



قييال: فقييالوا: مييات، عنييه، وسلم عليه الله صلى النبي فسأل
ه، آذنتموني كنتم (أفل قبرهيا). قيال أو قيبره، عليى دليوني ب
عليها. فصلى قبرها فأتى

]448، 1272.[

40.      : المسجد -  في الخمر تجارة تحريم باب
عيين العمييش، عيين حمييزة، أبييي عيين عبييدان،  - حييدثنا447

قالت: عائشة عن مسروق، عن مسلم،
النيبي خييرج الربيا، فييي البقيرة سورة من اليات نزلت لما 

ثييم النيياس، على فقرأهن المسجد إلى وسلم عليه الله صلى
الخمر. تجارة حرم

]1978، 2113، 4266 - 4269.[

41.    : المسجد -  في الخدم باب
محييررا} /آل بطنييي فييي مييا لييك عبيياس: {نييذرت ابيين وقييال

يخدمه. /: للمسجد35عمران: 
عين ثييابت، عيين حماد، قال: حدثنا واقد بن أحمد  - حدثنا448
هريرة: أبي عن رافع، أبي
امييرأة، إل أراه ول المسييجد، تقم كانت رجل، أو امرأة، أن 

علييى صييلى وسييلم: أنييه عليييه اللييه صييلى النييبي حديث فذكر
قبره.

].446[ر: 

42.       : المسجد -  في يربط الغريم أو السير باب
بيين ومحمييد روح قييال: أخبرنييا إبراهيم بن إسحق  - حدثنا449

عيين هريييرة، أبييي عن زياد، بن محمد عن شعبة، عن جعفر،
وسلم: قال: عليه الله صلى النبي

- نحوها كلمة - أو البارحة علي تفلت الجن من عفريتا (إن 
إلييى أربطه أن فأردت منه، الله فأمكنني الصلة، علي ليقطع
كلكم، إليه وتنظروا تصبحوا حتى المسجد، سواري من سارية

ل ملكييا لييي وهب لي اغفر سليمان: {رب أخي قول فذكرت
خاسئا. روح: فرده بعدي}). قال من لحد ينبغي

]1152، 3110، 3241، 4530.[



43      : أيضا -  السير وربط أسلم، إذا الغتسال باب
. المسجد  في

المسجد. سارية إلى يحبس أن الغريم يأمر شريح وكان
قال: حييدثنا الليث قال: حدثنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا450
قال: هريرة أبا سعيد: سمع أبي بن سعيد

فجيياءت نجييد، قبييل خيل وسييلم عليييه الله صلى النبي بعث 
فربطييوه أثييال، بيين ثماميية لييه يقييال حنيفيية، بنييي ميين برجل

اللييه صييلى النييبي إليييه فخييرج المسييجد، سييواري من بسارية
قريييب نخييل إلييى ثماميية). فييانطلق فقال: (أطلقوا وسلم عليه
ل أن فقييال: أشييهد المسييجد، دخييل ثم فاغتسل المسجد، من
الله. رسول محمدا وأن الله، إل إله

]457، 2290، 2291، 4114.[

44.      : وغيرهم -  للمرضى المسجد في الخيمة باب
نمييير بيين اللييه عبييد قال: حييدثنا يحيى بن زكرياء  - حدثنا451

قالت: عائشة عن أبيه، عن هشام، قال: حدثنا
صييلى النييبي فضييرب الكحييل، في الخندق يوم سعد أصيب 

فلييم قريييب، ميين ليعوده المسجد، في خيمة وسلم عليه الله
يسيييل الييدم إل غفييار، بنييي ميين خيمية المسجد وفي يرعهم،
قبلكييم؟ ميين يأتينييا الذي هذا ما الخيمة، أهل فقالوا: يا إليهم،

فيها. فمات دما، جرحه يغذو سعد فإذا
]3688، 3896.[

45.      : للعلة -  المسجد في البعير إدخال باب
علييى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عباس: طيياف ابن وقال
بعير.
].1530[ر: 

محمد عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا452
أبييي بنييت زينييب عيين عييروة، عن نوفل، بن الرحمن عبد بن

قالت: سلمة أم عن سلمة،
أشتكي، أني وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى شكوت 

ورسييول راكبيية). فطفييت، وأنييت الناس وراء من قال: (طوفي
يقييرأ الييبيت، جنييب إلييى يصييلي وسييلم عليييه اللييه صلى الله

مسطور. وكتاب بالطور
]1540، 1546، 1552، 4572.[



45.      : للعلة  -  المسجد في البعير إدخال باب مكرر
هشييام بيين معيياذ قيال: حيدثنا المثنيى بيين محميد  - حدثنا453

أنس: قال: حدثنا قتادة عن أبي، قال: حدثني
خرجييا وسييلم، عليه الله صلى النبي أصحاب من رجلين أن 

مظلميية، ليليية فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عنييد ميين
افترقييا، فلمييا أيييديهما، بييين يضيييئان المصييباحين، مثل ومعهما

أهله. أتى حتى واحد، منهما واحد كل مع صار
]3440، 3594.[

46.     : المسجد -  في والممر الخوخة باب
أبييو قييال: حييدثنا فليح قال: حدثنا سنان بن محمد  - حدثنا454

أبييي عيين سيعيد، بين بسير عيين حنيين، بيين عبيد عن النضر،
قال: الخدري سعيد

عبدا خير الله فقال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي خطب 
بكيير أبييو الله). فبكى عند ما فاختار عنده، ما وبين الدنيا بين

إن الشيييخ؟ هييذا يبكييي نفسي: ما في فقلت عنه، الله رضي
عنييد مييا فاختييار عنده، ما وبين الدنيا بين عبدا خير الله يكن
وكان العبد، هو وسلم عليه الله صلى الله رسول فكان الله،

علييي الناس أمن إن تبك، ل بكر أبا قال: (يا أعلمنا، بكر أبو
أمييتي ميين خليل متخييذا كنت ولو بكر، أبي وماله صحبته في

فييي يبقييين ل ومييودته، السييلم أخييوة ولكن بكر، أبا لتخذت
بكر). أبي باب إل سد، إل باب المسجد

]3454، 3691.[
بيين وهب قال: حدثنا الجعفي محمد بن الله عبد  - حدثنا455

عيين حكيييم، بيين يعلييى قييال: سييمعت أبييي قييال: حييدثنا جرييير
قال: عباس ابن عن عكرمة،

الييذي مرضييه فييي وسييلم عليه الله صلى الله رسول خرج 
اللييه فحمد المنبر، على فقعد بخرقة، رأسه عاصبا فيه، مات

في علي أمن أحد الناس من ليس قال: (إنه ثم عليه، وأثنى
متخيذا كنيت وليو قحافية، أبيي بين بكر أبي من وماله نفسه

السييلم خليية ولكيين خليل، بكيير أبييا لتخييذت خليل الناس من
خوخيية غييير المسييجد، هييذا في خوخة كل عني سدوا أفضل،

بكر). أبي
]3456، 3457، 6357.[



47.     : والمساجد -  للكعبة والغلق البواب باب
سفيان، محمد: حدثنا بن الله عبد لي الله: وقال عبد أبو قال
ليو المليك، عبيد ملكيية: ييا ابين ليي قال: قال جريج ابن عن

وأبوابها. عباس ابن مساجد رأيت
أييوب، عين حمياد، قال: حيدثنا وقتيبة النعمان أبو  - حدثنا456
عمر: ابن عن نافع، عن
بن عثمان فدعا مكة، قدم وسلم عليه الله صلى النبي أن 

وسيلم، علييه الليه صيلى النييبي فيدخل البياب، ففتيح طلحية،
البيياب، أغلييق ثييم طلحيية، بن وعثمان زيد، بن وأسامة وبلل،
فسييألت عميير: فبييدرت ابيين خرجوا. قييال ثم ساعة، فيه فلبث
السييطوانتين. قال: بين أي؟ فقلت: في فيه، فقال: صلى بلل،
صلى. كم أسأله أن علي عمر: فذهب ابن قال
].388[ر: 

48.    : المسجد -  المشرك دخول باب
أبييي بيين سييعيد عيين الليييث، قييال: حييدثنا قتيبيية  - حييدثنا457

يقول: هريرة أبا سمع سعيد: أنه
نجييد، قبييل خيل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول بعث 

أثييال، بيين ثماميية لييه يقييال حنيفيية، بنييي ميين برجييل فجيياءت
المسجد. سواري من بسارية فربطوه

].450[ر: 

49.     : المساجد -  في الصوت رفع باب
سييعيد بيين يحيييى قييال: حييدثنا اللييه عبد بن علي  - حدثنا458

بيين يزيييد قييال: حييدثني الرحميين عبييد بيين الجعيييد قال: حييدثنا
قال: يزيد بن السائب عن خصيفة،

عميير فإذا فنظرت رجل، فحصبني المسجد، في قائما كنت 
قال: ميين بهما، فجئته بهذين، فأتني فقال: اذهب الخطاب، بن

كنتمييا قال: لو الطائف، أهل قال: من أنتما؟ أين من أو أنتما،
رسول مسجد في أصواتكما ترفعان لوجعتكما، البلد أهل من
وسلم. عليه الله صلى الله

يييونس قييال: أخييبرني وهييب ابن قال: حدثنا أحمد  - حدثنا459
مالك، بن كعب بن الله عبد شهاب: حدثني ابن عن يزيد، بن
أخبره: كعب أن
رسييول عهييد فييي عليييه، ليه دينا حدرد أبي ابن تقاضى أنه 



أصييواتهما، فييارتفعت المسجد، في وسلم عليه الله صلى الله
بيته، في وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعها حتى

كشييف حييتى وسييلم عليه الله صلى الله رسول إليهما فخرج
كعب). قال: لبيييك يا مالك، بن كعب ونادى: (يا حجرته، سجف

دينييك). قييال ميين الشطر أن: (ضع بيده فأشار الله، رسول يا
اللييه صييلى اللييه رسييول قييال الله، رسول يا فعلت كعب: قد

فاقضه). وسلم: (قم عليه
].445[ر: 

50.     : المسجد -  في والجلوس الحلق باب
عيين المفضييل، بيين بشيير قال: حييدثنا مسدد  - حدثنا460/461

قال: عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد
المنبر: ما على وهو وسلم عليه الله صلى النبي رجل سأل 

الصييبح خشييي فييإذا مثنييى، قال: (مثنييى الليل؟ صلة في ترى
ه ميا له فأوترت واحدة، صلى لى). وإن ان ص يقيول: اجعليوا ك
به. أمر وسلم عليه الله صلى النبي فإن وترا، صلتكم آخر
عيين أيوب، عن حماد، قال: حدثنا النعمان أبو ) - حدثنا461( 

عمر: ابن عن نافع،
يخطب، وهو وسلم عليه الله صلى النبي إلى جاء رجل أن 

خشيييت فييإذا مثنييى، فقييال: (مثنييى الليييل؟ صييلة فقال: كيييف
صليت). قد ما لك توتر بواحدة، فأوتر الصبح

ابيين اللييه: أن عبييد بيين اللييه عبيد كثير: حدثني بن الوليد قال
وهييو وسييلم عليه الله صلى النبي نادى رجل حدثهم: أن عمر
المسجد. في

]946، 948، 950، 1086.[
عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا462

عقيييل مييولى مييرة أبا طلحة: أن أبي بن الله عبد بن إسحق
قال: الليثي واقد أبي أخبره: عن طالب أبي بن
فأقبل المسجد، في وسلم عليه الله صلى الله رسول بينما 

وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى اثنان فأقبل نفر، ثلثة
الخيير وأمييا فجلييس، فرجيية فييرأى أحييدهما واحد: فأمييا وذهب
وسييلم عليييه الله صلى الله رسول فرغ فلما خلفهم، فجلس

فآواه الله إلى فأوى أحدهم أما الثلثة؟ عن أخبركم قال: (أل
الخيير وأمييا منييه، اللييه فاسييتحيا فاسييتحيا الخيير وأمييا اللييه،

عنه). الله فأعرض فأعرض



].66[ر: 

51.      : الرجل -  ومد المسجد، في الستلقاء باب
شهاب، ابن عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا463
عمه: عن تميم، بن عباد عن
فييي مسيتلقيا وسيلم علييه الليه صيلى الله رسول رأى أنه 

الخرى. على رجليه إحدى واضعا المسجد،
عيد عين شيهاب، ابين وعن عمير قيال: كيان المسييب بين س

ذلك. يفعلن وعثمان
]5624، 5929.[

52       : ضرر -  غير من الطريق في يكون المسجد باب
بالناس.

ومالك. وأيوب الحسن قال وبه
عيين عقيل، عن الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا464
الزبير: بن عروة قال: أخبرني شهاب ابن
أعقل قالت: لم وسلم عليه الله صلى النبي زوج عائشة أن 

فيييه يأتينييا إل يوم علينا يمر ولم الدين، يدينان وهما إل أبوي
النهييار: بكييرة طرفييي وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول
فكيان داره، بفنياء مسيجدا فيابتنى بكير، لبي بدا ثم وعشية،
المشييركين نسيياء عليييه فيقييف القييرآن، ويقييرأ فيييه يصييلي

رجل بكيير أبييو وكييان إليييه، وينظييرون منييه يعجبييون وأبنيياؤهم،
أشييراف ذلييك فييأفزع القييرآن، قييرأ إذا عينيييه يملييك ل بكيياء،

المشركين. من قريش
]2031، 2144، 2145، 2175، 3692 -  3694، 3866،

3867، 5470، 5729.[

53.     : السوق -  مسجد في الصلة باب
الباب. عليهم يغلق دار في مسجد في عون ابن وصلى
عيين العمييش، عن معاوية، أبو قال: حدثنا مسدد  - حدثنا465
وسييلم عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن صالح، أبي

قال:
سوقه، في وصلته بيته، في صلته على تزيد الجميع (صلة 

وأتييى فأحسيين، توضييأ إذا أحييدكم فإن درجة، وعشرين خمسا
بها الله رفعه إل خطوة يخط لم الصلة، إل يريد ل المسجد،

دخييل وإذا المسييجد، يييدخل حييتى خطيئيية، عنييه وحييط درجيية،



- - يعنييي وتصييلي تحبسييه، كييانت ما صلة في كان المسجد،
فيييه: اللهيم يصييلي الييذي مجلسييه فييي دام مييا الملئكة، عليه
فيه). يحدث لم ما ارحمه، اللهم له، اغفر

].621وانظر:  ،2013 ،620[

54.      : وغيره -  المسجد في الصابع تشبيك باب
عاصييم: حييدثنا بشيير: حييدثنا عيين عميير، بيين حامد  - حدثنا466
عمرو: ابن أو عمر، ابن عن أبيه، عن واقد،

أصابعه. وسلم عليه الله صلى النبي شبك 
هييذا سييمعت محمييد، بيين عاصييم علي: حييدثنا بن عاصم وقال

أبيييه عيين واقييد، لييي فقييومه أحفظييه، فلييم أبي، من الحديث
اللييه رسييول اللييه: قييال عبد يقول: قال وهو أبي قال: سمعت

إذا بييك كيييف عميير، بيين اللييه عبد وسلم: (يا عليه الله صلى
الناس). بهذا. من حثالة في بقيت
بييردة أبي عن سفيان، قال: حدثنا يحيى بن خلد  - حدثنا476

عيين موسييى، أبييي عيين جده، عن بردة، أبي بن الله عبد بن
قال: وسلم عليه الله صلى النبي

بعضييا). وشييبك بعضييه يشييد كالبنيييان، للمييؤمن المييؤمن (إن 
أصابعه.

]1365،2314، 5680، 5681، 7038.[
عييون، ابين شييميل: أخبرنييا ابن قال: حدثنا إسحق  - حدثنا468
قال: هريرة أبي عن سيرين، ابن عن
صييلتي إحييدى وسييلم عليييه الله صلى الله رسول بنا صلى 

أنييا نسيت ولكن هريرة، أبو سيرين: سماها ابن - قال العشي
معروضيية خشييبة إلى فقام سلم، ثم ركعتين بنا - قال: فصلى

اليمنييى يييده ووضييع غضييبان، كييأنه عليهييا فاتكييأ المسجد، في
علييى اليميين خييده ووضييع أصييابعه، بين وشبك اليسرى، على
المسييجد، أبييواب ميين السييرعان وخرجييت اليسرى، كفه ظهر

أن فهابييا وعميير، بكيير أبو القوم وفي الصلة؟ فقالوا: قصرت
اليييدين، ذو له يقال طول، يديه في رجل القوم وفي يكلماه،
قييال: (ليم الصيلة؟ قصييرت أم أنسييت الليه، رسيول قال: يييا

اليييدين). فقييالوا: نعييم، ذو يقييول تقصر). فقال: (أكما ولم أنس
سييجوده مثل وسجد كبر ثم سلم، ثم ترك، ما فصلى فتقدم

سييجوده مثييل وسييجد كييبر ثم وكبر، رأسه رفع ثم أطول، أو



فيقول: سلم؟ سألوه: ثم وكبر. فربما رأسه رفع ثم أطول، أو
سلم. قال: ثم حصين بن عمران أن نبئت

]682، 683، 1169 - 1172، 5704، 6823.[

55     : المدينة، -  طرق على التي المساجد باب
عليه        الله صلى النبي فيها صلى التي والمواضع

وسلم.
قييال: حييدثنا المقييدمي بكيير أبييي بيين محمييد  - حدثنا469/470

قال: عقبة بن موسى قال: حدثنا سليمان بن فضيل
فيصييلي الطريق من أماكن يتحرى الله عبد بن سالم رأيت 

صييلى النييبي رأى وأنه فيها، يصلي كان أباه أن ويحدث فيها،
المكنة. تلك في يصلي وسلم عليه الله

المكنية. تليك في يصلي كان عمر: أنه ابن عن نافع، وحدثني
إل كلها، المكنة في نافعا وافق إل أعلمه فل سالما، وسألت

الروحاء. بشرف مسجد في اختلفا أنهما
عياض بن أنس قال: حدثنا المنذر بن إبراهيم ) - حدثنا470( 

أخبره: الله عبد نافع: أن عقبة: عن بن موسى قال: حدثنا
بييذي ينييزل كييان وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن 

فييي سييمرة، تحييت حج، حين حجته وفي يعتمر، حين الحليفة
غييزو، ميين رجييع إذا وكييان الحليفة، بذي الذي المسجد موضع

واد، بطيين ميين هبط عمرة، أو حج أو الطريق، تلك في كان
شييفير علييى الييتي بالبطحيياء أنيياخ واد، بطيين ميين ظهيير فييإذا

المسييجد عنييد ليييس يصييبح، حتى ثم فعرس الشرقية، الوادي
ثييم كييان المسييجد، عليهييا التي الكمة على ول بحجارة، الذي
اللييه رسول كان كثب، بطنه في عنده، الله عبد يصلي خليج
بالبطحيياء، فيييه السيل فدحا يصلي، ثم وسلم عليه الله صلى
فيه. يصلي الله عبد كان الذي المكان، ذلك دفن حتى
وسييلم عليه الله صلى النبي حدثه: أن عمر بن الله عبد وأن

بشييرف الذي المسجد دون الذي الصغير، المسجد حيث صلى
فيييه صلى كان الذي المكان يعلم الله عبد كان وقد الروحاء،

تقوم حين يمينك، عن يقول: ثم وسلم، عليه الله صلى النبي
الطريييق حافيية علييى المسييجد وذلييك تصييلي، المسييجد فييي

رمييية الكبر المسجد وبين بينه مكة، إلى ذاهب وأنت اليمنى،
ذلك. نحو أو بحجر،



منتصييف عنييد الييذي العييرق إلييى يصييلي كييان عميير ابيين وأن
دون الطريييق، حافيية علييى طرفه انتهاء العرق وذلك الروحاء،
مكيية، إلييى ذاهييب وأنييت المنصييرف، وبين بينه الذي المسجد

ذلييك فييي يصييلي اللييه عبييد يكيين فلييم مسجد، ثم ابتني وقد
إليى أمييامه ويصيلي ووراءه، يسيياره عين يتركه كان المسجد،

يصييلي فل الروحيياء، ميين يييروح اللييه عبييد نفسه. وكان العرق
أقبييل وإذا الظهيير، فيه فيصلي المكان، ذلك يأتي حتى الظهر

السحر، آخر من أو بساعة، الصبح قبل به مر فإن مكة، من
الصبح. بها يصلي حتى عرس

كييان وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي حدثه: أن الله عبد وأن
الطريييق يمييين عيين الرويثيية، دون ضييخمة، سرحة تحت ينزل

أكميية ميين يفضي حتى سهل، بطح مكان في الطريق، ووجاه
فييي فييانثنى أعلهييا انكسيير وقييد بميلييين، الرويثيية بريييد دوين

كثيرة. كثب ساقها وفي ساق، على قائمة وهي جوفها،
وسلم، عليه الله صلى النبي حدثه: أن عمر بن الله عبد وأن

إلييى ذاهييب وأنييت العييرج، وراء ميين تلعيية طييرف فييي صييلى
رضييم القبييور علييى ثلثيية، أو قبران المسجد ذلك عند هضبة،

بييين الطريييق، سييلمات عنييد الطريييق، يمييين عيين حجارة من
تميل أن بعد العرج، من يروح الله عبد كان السلمات، أولئك

المسجد. ذلك في الظهر فيصلي بالهاجرة، الشمس
وسلم، عليه الله صلى النبي حدثه: أن عمر بن الله عبد وأن

دون مسيييل فييي الطريييق، يسييار عيين سييرحات عنييد نييزل
الطريييق وبين بينه هرشى، بكراع لصق المسيل ذلك هرشى،

أقرب هي سرحة، إلى يصلي الله عبد غلوة. وكان من قريب
أطولهن. وهي الطريق، إلى السرحات

كييان وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي حدثه: أن الله عبد وأن
المدينيية، قبل الظهران، مر أدنى في الذي المسيل في ينزل
عيين المسيل ذلك بطن في ينزل الصفراوات، من يهبط حين
رسييول منزل بين ليس مكة، إلى ذاهب وأنت الطريق، يسار
بحجر. رمية إل الطريق وبين وسلم عليه الله صلى الله
كييان وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي حدثه: أن الله عبد وأن

يقييدم حييين الصبح يصلي يصبح، حتى ويبيت طوى، بذي ينزل
علييى ذلييك وسييلم عليييه الله صلى الله رسول ومصلى مكة،
أسييفل ولكيين ثييم، بنييي الذي المسجد في ليس غليظة، أكمة



غليظة. أكمة على ذلك من
اسييتقبل وسييلم عليه الله صلى النبي حدثه: أن الله عبد وأن

الكعبيية، نحييو الطويييل الجبييل وبييين بينه الذي الجبل، فرضتي
الكمية، بطييرف المسييجد يسييار ثييم بني الذي المسجد فجعل

الكميية علييى منه أسفل وسلم عليه الله صلى النبي ومصلى
تصييلي ثييم نحوهييا، أو أذرع عشييرة الكميية من تدع السوداء،
الكعبة. وبين بينك الذي الجبل من الفرضتين مستقبل

]1443.[

المصلي. سترة  - أبواب12
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.      : خلفه -  من سترة المام سترة باب
ابيين عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا471

اللييه عبييد عيين عتبيية، بيين الله عبد بن الله عبيد عن شهاب،
قال: أنه عباس بن
الحتلم، ناهزت قد يومئذ وأنا أتان، حمار على راكبا أقبلت 

إليى بمنيى بالنياس يصلي وسلم عليه الله صلى الله ورسول
وأرسييلت فنزلييت الصييف، بعييض يييدي بين فمررت جدار، غير

أحد. علي ذلك ينكر فلم الصف، في ودخلت ترتع، التان
].76[ر: 

قييال: حييدثنا نمييير بن الله عبد قال: حدثنا إسحق  - حدثنا472
عمر: ابن عن نافع، عن الله، عبيد
يييوم خييرج إذا كييان وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 

والنيياس إليهييا فيصييلي يييديه، بييين فتوضييع بالحربيية أمر العيد،
المراء. اتخذها ثم فمن السفر، في ذلك يفعل وكان وراءه،



]476، 929، 930.[

أبييي بيين عييون عيين شعبة، قال: حدثنا الوليد أبو  - حدثنا473
قال: جحيفة

بهييم صييلى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن أبي سمعت 
ركعيتين، والعصير ركعيتين، الظهير عنيزة، ييديه وبين بالبطحاء

والحمار. المرأة يديه بين يمر
].185[ر: 

2       : المصلي -  بين تكون أن ينبغي كم قدر باب
والسترة.

أبييي بيين العزيز عبد قال: أخبرنا زرارة بن عمرو  - حدثنا474
قال: سهل عن أبيه، عن حازم،

وبييين وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول مصلى بين كان 
الشاة. ممر الجدار

]6903.[
سييلمة عن عبيد، أبي بن يزيد قال: حدثنا المكي  - حدثنا475
قال:

تجوزها. الشاة كادت ما المنبر عند المسجد جدار كان 

3.    : الحربة -  إلى الصلة باب
اللييه: أخييبرني عبيييد عيين يحيى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا476
الله: عبد عن نافع،

الحربيية، لييه يركييز كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 
إليها. فيصلي

].472[ر: 

4.    : العنزة -  إلى الصلة باب
أبيي بين عيون قيال: حيدثنا شعبة قال: حدثنا آدم  - حدثنا477

قال: أبي قال: سمعت جحيفة
بالهيياجرة، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول علينا خرج 

يييديه وبييين والعصيير، الظهيير بنييا فصييلى فتوضييأ، بوضوء فأتي
ورائها. من يمرون والحمار والمرأة عنزة،

].185[ر: 
عيين شيياذان، قال: حدثنا بزيع بن حاتم بن محمد  - حدثنا478

مالك بن أنس قال: سمعت ميمونة أبي بن عطاء عن شعبة،



قال:
أنا تبعته لحاجته، خرج إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

فييإذا إداوة، ومعنييا عنييزة، أو عصييا، أو عكييازة، ومعنييا وغلم،
الداوة. ناولناه حاجته من فرغ
].149[ر: 

5.    : وغيرها -  بمكة السترة باب
الحكييم، عيين شعبة، قال: حدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا479
قال: حجيفة أبي عن
فصييلى بالهيياجرة، وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول خرج 

عنييزة، يييديه بييين ونصييب ركعييتين، والعصيير بالبطحيياء: الظهيير
بوضوئه. يتمسحون الناس فجعل وتوضأ،

].185[ر: 

6.    : السطوانة -  إلى الصلة باب
إليها. ورأى المتحدثين من بالسواري أحق عمر: المصلون وقال
فقييال: سييارية، إلييى فأدنيياه أسطوانتين، بين يصلي رجل عمر
إليها. صل
عبييد أبييي بن يزيد قال: حدثنا إبراهيم بن المكي  - حدثنا480
قال:

التي السطوانة عند فيصلي الكوع، بن سلمة مع آتي كنت 
عنييد الصييلة تتحييرى أراك مسلم، أبا فقلت: يا المصحف، عند
وسلم عليه الله صلى النبي رأيت قال: فإني السطوانة؟ هذه

عندها. الصلة يتحرى

عييامر، بيين عمييرو عن سفيان، قال: حدثنا قبيصة  - حدثنا481
قال: أنس عن
يبتدرون وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب كبار رأيت لقد 

أنييس: عيين عمييرو، عيين شييعبة، وزاد المغييرب، عند السواري
وسلم. عليه الله صلى النبي يخرج حتى

]599.[

7.       : جماعة -  غير في السواري بين الصلة باب
جويرييية، قييال: حييدثنا إسييماعيل بيين موسييى  - حدثنا482/484

قال: عمر ابن عن نافع، عن
زيييد، بيين واسييامة البيت، وسلم عليه الله صلى النبي دخل 



النيياس أول كنييت خرج، ثم فأطال، وبلل، طلحة، بن وعثمان
العمييودين قييال: بييين صلى؟ أين بلل فسألت أثره، على دخل

المقدمين.
عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبد ) - حدثنا483(

عمر: بن الله عبد عن نافع،
وأسييامة الكعبة، دخل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

عليه، فأغلقها الحجبي، طلحة أبي بن وعثمان وبلل، زيد، بن
اللييه صلى النبي صنع خرج: ما حين بلل فسألت فيها، ومكث

يمينه، عن وعمودا يساره، عن عمودا قال: جعل وسلم؟ عليه
ثييم أعمييدة، ستة على يومئذ البيت وكان وراءه، أعمدة وثلثة
صلى.
يمينه. عن وقال: عمودين مالك إسماعيل: حدثني لنا وقال

قال: ضمرة أبو قال: حدثنا المنذر بن إبراهيم ) - حدثنا484( 
نافع: عن عقبة، بن موسى حدثنا

حييين وجهييه قبييل مشييى الكعبة، دخل إذا كان الله عبد أن 
وبييين بينه يكون حتى فمشى ظهره، قبل الباب وجعل يدخل،
يتييوخى صييلى، أذرع ثلثيية ميين قريبييا وجهه قبل الذي الجدار
وسييلم عليييه الله صلى النبي بلل: أن به أخبره الذي المكان

أي فييي صييلى إن بييأس، أحييدنا علييى فيه. قييال: وليييس صلى
شاء. البيت نواحي

].388[ر: 

8     : والشجر -  والبعير الراحلة إلى الصلة باب
والرحل.

عيين معتميير، المقدمي: حييدثنا بكر أبي بن محمد  - حدثنا485
عليه الله صلى النبي عن عمر، ابن عن نافع، عن الله، عبيد

وسلم:
هبييت إذا قلت: أفرأيت إليها، فيصلي راحلته يعرض كان أنه 

إلييى فيصييلي فيعييدله، الرحييل هييذا ياخييذ قييال: كييان الركيياب؟
يفعله. عنه الله رضي عمر ابن وكان مؤخره، قال أو آخرته،

].420[ر: 

9.    : السرير -  إلى الصلة باب
عيين جرييير، قييال: حييدثنا شيييبة أبييي بيين عثمييان  - حييدثنا486

قالت: عائشة عن السود، عن إبراهيم، عن منصور،



علييى مضييطجعة رأيتنييي لقييد والحمييار؟ بييالكلب أعييدلتمونا 
السرير فيتوسط وسلم عليه الله صلى النبي فيجيء السرير،
السييرير، رجلييي قبييل ميين فأنسييل أسنحه، أن فأكره فيصلي،

لحافي. من أنسل حتى
].490 ،375وانظر:  ،5920 ،497 ،492 ،489[

10.       : يديه -  بين مر من المصلي يرد باب
أن إل أبييى وقال: إن الكعبة، وفي التشهد، في عمر ابن ورد

فقاتله. تقاتله
قييال: حييدثنا الييوارث عبييد قييال: حييدثنا معميير أبييو  - حدثنا487

قال: سعيد أبا صالح: أن أبي عن هلل، بن حميد عن يونس،
أبييي بيين آدم (ح). وحييدثنا وسييلم عليييه اللييه صلى النبي قال

بيين حميييد قييال: حييدثنا المغيييرة بيين سليمان قال: حدثنا أياس
قال: السمان صالح أبو قال: حدثنا العدوي هلل

شيييء إلييى يصييلي جمعيية، يوم في الخدري سعيد أبا رأيت 
يجتيياز أن معيييط ابي بني من شاب فأراد الناس، من يستره

يجييد فلم الشاب فنظر صدره، في سعيد أبو فدفع يديه، بين
ميين أشييد سييعيد أبو فدفعه ليجتاز، فعاد يديه، بين إل مساغا
فشييكا مييروان، علييى دخييل ثييم سييعيد، أبي من فنال الولى،

علييى خلفييه سييعيد أبييو ودخييل سييعيد، أبييي ميين لقي ما إليه
قييال: سييمعت سييعيد؟ أبا يا أخيك ولبن لك فقال: ما مروان،

إلييى أحييدكم صييلى يقييول: (إذا وسييلم عليييه اللييه صلى النبي
يييديه، بييين يجتيياز أن أحييد فييأراد النيياس، ميين يسييتره شيييء

شيطان). هو فإنما فليقاتله، أبى فإن فليدفعه،
]3100.[

11.      : المصلي -  يدي بين المار إثم باب
أبييي عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا488

سعيد: بن بسر عن الله، عبيد بن عمر مولى النضر،
سييمع يسييأله: ميياذا جهيييم، أبي إلى أرسله خالد بن زيد أن 

يييدي بييين المييار فييي وسييلم عليه الله صلى الله رسول من
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول جهيم: قال أبو فقال المصلي؟

أن لكييان عليييه، ماذا المصلي يدي بين المار يعلم وسلم: (لو
النضيير: يديه). قال: أبييو بين يمر أن من له خيرا أربعين يقف

سنة. أو شهرا، أو يوما، أربعين أقال أدري، ل



12      : في -  غيره أو صاحبه الرجل استقبال باب
. يصلي   وهو صلته

إذا هييذا يصييلي. وإنمييا وهييو الرجييل يسييتقبل أن عثمييان وكره
ثييابت: مييا بيين زيييد قييال فقد يشتغل، لم إذا فأما به، اشتغل
الرجل. صلة يقطع ل الرجل إن باليت،
عيين مسييهر، بيين علييي خليل: حدثنا بن إسماعيل  - حدثنا489

عيين مسييروق، عيين صييبيح، ابيين يعنييي مسييلم، عن العمش،
عائشة:

الكلييب فقييالوا: يقطعهييا الصييلة، يقطييع مييا عنييدها ذكيير أنه 
النييبي رأيييت لقييد كلبييا، جعلتمونا قالت: لقد والمرأة، والحمار

مضييطجعة وأنييا القبليية، وبييين لييبينه وإني يصلي، السلم عليه
فأنسييل أسييتقبله، أن فأكره الحاجة، لي فتكون السرير، على

إنسلل.
عائشة: نحوه. عن السود، عن إبراهيم، عن العمش، وعن
].486[ر: 

13.    : النائم -  خلف الصلة باب
قييال: هشييام قييال: حييدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد  - حدثنا490

قالت: عائشة عن أبي، حدثني
معترضة راقدة، وأنا يصلي وسلم عليه الله صلى النبي كان 

فأوترت. أيقظني يوتر أن أراد فإذا فراشه، على
].486وانظر:  ،952[

14.    : المرأة -  خلف التطوع باب
أبييي عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا491

عبييد بيين سييلمة أبييي عيين اللييه، عبيييد بن عمر مولى النضر،
أنهييا وسيلم عليييه الليه صيلى النبي زوج عائشة عن الرحمن،

قالت:
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول يييدي بييين أنييام كنت 

فييإذا رجلييي، فقبضييت غمزنييي، سييجد فإذا قبلته، في ورجلي
مصابيح. فيها ليس يومئذ قالت: والبيوت بسطتهما، قام
].375[ر: 

15.       : شيء -  الصلة يقطع ل قال من باب
قييال: حييدثنا أبييي قييال: حييدثنا حفييص بيين عميير  - حييدثنا492



عائشيية. قييال عيين السييود، عيين إبراهيييم، قال: حدثنا العمش
عائشة: عن مسروق، عن مسلم، العمش: وحدثني

فقالت: والمرأة، والحمار الكلب الصلة، يقطع ما عندها ذكر 
اللييه صييلى النييبي رأيت لقد والله، والكلب، بالحمر شبهتمونا

القبليية وبييين بينييه السييرير، علييى وإنييي يصييلي، وسييلم عليييه
النييبي فييأوذي أجلس، أن فأكره الحاجة، لي فتبدو مضطجعة،

رجليه. عند من فأنسل وسلم، عليه الله صلى
].486[ر: 

قييال: إبراهيييم بيين يعقييوب قييال: أخبرنييا إسييحق  - حييدثنا493
شهاب: ابن أخي ابن حدثني

يقطعهييا فقييال: ل شيء؟ يقطعها الصلة عن عمه سأل أنه 
صييلى النييبي زوج عائشيية الزبييير: أن بن عروة أخبرني شيء،

عليييه اللييه صييلى الله رسول كان قالت: لقد وسلم عليه الله
وبييين بينييه لمعترضيية وإنييي الليييل، ميين فيصييلي يقييوم وسلم
أهله. فراش على القبلة،

].375[ر: 

16       : في -  عنقه على صغيرة جارية حمل إذا باب
الصلة.

عييامر عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا494
عيين الزرقييي، سييليم بيين عمييرو عيين الزبير، بن الله عبد بن

النصاري: قتادة أبي
وهييو يصييلي، كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول بنييت زينييب، بنت أمامه حامل
سييجد فييإذا شييمس، عبييد بيين الربيع بن العاص ولبي وسلم،
حملها. قام وإذا وضعها،

]5650.[

17.       : حائض -  فيه فراش إلى صلى إذا باب
عيين هشيييم، قييال: أخبرنييا زرارة بيين عمييرو  - حدثنا495/496
قال: الهاد بن شداد بن الله عبد عن الشيباني،

حيال فراشي قالت: كان الحارث بنت ميمونة خالتي أخبرتني 
ثييوبه وقييع فربمييا وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول مصلى

فراشي. على وأنا علي
زييياد بيين الواحييد عبييد قال: حدثنا النعمان أبو ) - حدثنا496( 



قييال: شييداد بيين اللييه عبد سليمان: حدثنا الشيباني قال: حدثنا
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي تقييول: كييان ميمونيية سييمعت
وأنييا ثييوبه، أصييابني سييجد فييإذا نائميية، جنبييه إلى وأنا يصلي،
حائض.

الشيييباني: وأنييا سييليمان قييال: حييدثنا خالييد عيين مسييدد وزاد
حائض.

].326[ر: 

18       : لكي -  السجود عند امرأته الرجل يغمز هل باب
يسجد.

عبيييد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا علي بن عمرو  - حدثنا497
قالت: عنها الله رضي عائشة عن القاسم، قال: حدثنا الله
اللييه ورسييول رأيتنييي لقييد والحمار، بالكلب عدلتمونا بسئما 

القبلة، وبين بينه مضطجعة وأنا يصلي، وسلم عليه الله صلى
فقبضتهما. رجلي، غمز يسجد أن أراد فإذا
].486[ر: 

19      : من -  شيئا المصلي عن تطرح المرأة باب
الذى.

الله عبيد قال: حدثنا السورماري إسحق بن أحمد  - حدثنا498
عميرو عين إسيحق، أبيي عن إسرائيل، قال: حدثنا موسى بن
قال: الله عبد عن ميمون، بن
عنييد يصييلي قييائم وسييلم عليييه الله صلى الله رسول بينما 

منهييم: أل قائييل قييال إذ مجالسييهم، في قريش وجمع الكعبة،
فلن، آل جييزور إلييى يقييوم أيكييم المرائييي، هذا إلى تنظرون

حييتى يمهلييه، ثييم به، فيجيء وسلها، ودمها فرثها إلى فيعمد
سييجد فلمييا أشييقاهم، فييانبعث كتفيييه؟ بييين وضييعه سجد، إذا

وثبييت كتفيييه، بييين وضييعه وسييلم عليه الله صلى الله رسول
ميين بعييض إلييى بعضييهم مييال حييتى فضييحكوا سيياجدا، النييبي

وهييي السييلم، عليهييا فاطميية إلييى منطلييق فييانطلق الضييحك،
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي وثبت تسعى، فأقبلت جويرية،
قضييى فلمييا تسييبهم، عليهييم وأقبلييت عنه، ألقته حتى ساجدا،
عليييك قال: (اللهييم الصلة، وسلم عليه الله صلى الله رسول

سييمى: بقريش). ثم عليك اللهم بقريش، عليك اللهم بقريش،
بيين وشيييبة ربيعيية، بيين وعتبيية هشام، بن بعمرو عليك (اللهم



أبييي بيين وعقبيية خلييف، بيين وأمييية عتبيية، بيين والوليييد ربيعة،
رأيتهييم لقييد الله: فييوالله، عبد الوليد). قال بن وعمارة معيط،
قييال ثييم بدر، قليب القليب، إلى سحبوا ثم بدر، يوم صرعى
ه رسول لم: (وأتبيع علييه الليه صيلى الل القلييب أصيحاب وس
لعنة).

].237[ر: 

الصلة. مواقيت  - كتاب13
الرحيم. الرحمن الله بسم 

كتابييا المييؤمنين علييى كييانت الصييلة وجييل: {إن عييز وقييوله
عليهم. / وقته103موقوتا} /النساء: 

عيين مالك، على قال: قرأت مسلمة بن الله عبد  - حدثنا499
شهاب: ابن
عروة عليه فدخل يوما، الصلة أخر العزيز عبد بن عمر أن 

يومييا، الصييلة أخيير شييعبة بيين المغيييرة فأخبره: أن الزبير بن
هييذا فقال: مييا النصاري مسعود أبو عليه فدخل بالعراق، وهو

وسييلم عليييه الله صلى جبريل أن علمت قد أليس مغيرة، يا
ثييم وسييلم، عليييه اللييه صييلى الله رسول فصلى فصلى، نزل

صييلى، ثييم وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول فصلى صلى،
لم، عليه الله صلى الله رسول فصلى فصيلى صيلى، ثيم وس
رسييول فصييلى صييلى، ثم وسلم، عليه الله صلى الله رسول

عميير أمرت). فقال قال: (بهذا ثم وسلم، عليه الله صلى الله
اللييه لرسييول أقييام هييو جبريييل إن أو تحدث، ما لعروة: اعلم

كييان عييروة: كييذلك قييال الصلة؟ وقت وسلم عليه الله صلى
عييروة: ولقييد قييال أبيييه، عيين يحييدث مسييعود أبييي بيين بشييير

ه رسول عائشة: أن حدثتني لم علييه الليه صيلى الل ان وس ك
تظهر. أن قبل حجرتها في والشمس العصر، يصلي

].521 - 519وانظر:  ،3785 ،3049[

1     } : ول -  الصلة وأقيموا واتقوه إليه منيبين باب
 : / { الروم   المشركين من /.31تكونوا

عبيياد، ابيين هييو عبيياد، قال: حدثنا سعيد بن قتيبة  - حدثنا500
قال: عباس ابن عن جمرة، أبي عن
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول علييى القيييس عبد وفد قدم 



إليييك نصل ولسنا ربيعة، من الحي هذا من فقالوا: إنا وسلم،
إليييه ونييدعو عنييك، نأخذه بشيء فمرنا الحرام، الشهر في إل

أربييع: اليمييان عيين وأنهيياكم بييأربع، فقييال: (آمركييم وراءنا، من
رسييول وأني الله إل إله ل أن لهم: (شهادة فسرها بالله). ثم

مييا خمييس إلييي تييؤدوا وأن الزكاة، وإيتاء الصلة، وإقام الله،
والنقير). والمقير، والحنتم، الدباء، عن وأنهى غنمتم،

].53[ر: 

2.     : الصلة -  إقامة على البيعة باب
قييال: حييدثنا يحيييى قييال: حييدثنا المثنييى بن محمد  - حدثنا501

قال: الله عبد بن جرير عن قيس، قال: حدثنا إسماعيل
الصلة، إقام على وسلم عليه الله صلى الله رسول بايعت 

مسلم. لكل والنصح الزكاة، وإيتاء
].57[ر: 

3.   : كفارة -  الصلة باب
قال: حييدثنا العمش عن يحيى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا502

قال: حذيفة قال: سمعت شقيق
قول يحفظ فقال: أيكم عنه، الله رضي عمر عند جلوسا كنا 

كمييا قلت: أنييا، الفتنة؟ في وسلم عليه الله صلى الله رسول
الرجييل قلييت: فتنيية - لجريييء، عليهييا - أو عليييه قاله. قال: إنك

والصييوم الصييلة تكفرهييا وجيياره، وولييده وميياله أهلييه فييي
الفتنيية ولكيين أريييد، هييذا قييال: ليييس والنهييي، والمر والصدقة

يييا بييأس منهييا عليييك قال: ليييس البحر، يموج كما تموج التي
أم قييال: أيكسيير مغلقييا، بيياب وبينهييا بينييك إن المؤمنين، أمير

يعلم عمر قلنا: أكان أبدا، يغلق ل قال: إذا قال: يكسر، يفتح؟
بحييديث حدثته إني الليلة، الغد دون أن كما قال: نعم، الباب؟

فسأله، مسروقا فأمرنا حذيفة، نسأل أن بالغاليط. فهبنا ليس
عمر. فقال: الباب

]1368، 1796، 3393، 6683.[

سييليمان عيين زريييع، بيين يزيييد قييال: حييدثنا قتيبة  - حدثنا503
مسعود: ابن عن النهدي، عثمان أبي عن التيمي،

عليه الله صلى النبي فأتى قبلة، امرأة من أصاب رجل أن 
وزلفييا النهييار طرفييي الصييلة الله: {أقم فأنزل فأخبره، وسلم



الرجييل: يييا السيييئات}. فقييال يييذهبن الحسيينات إن الليييل ميين
كلهم). أمتي قال: (لجميع هذا؟ ألي الله، رسول

]4410.[

4.    : لوقتها -  الصلة فضل باب
شعبة قال: حدثنا الملك عبد بن هشام الوليد أبو  - حدثنا504

عمييرو أبييا قييال: سييمعت أخييبرني العيييزار بيين قييال: الوليييد
عبييد دار إلييى وأشار الدار، هذه صاحب يقول: حدثنا الشيباني

قال: الله،
إلييى أحييب العمييل وسييلم: أي عليييه الله صلى النبي سألت 

بيير قييال: (ثييم أي؟ وقتهييا). قييال: ثييم علييى قال: (الصلة الله؟
اللييه). قييال: سييبيل فييي قييال: (الجهيياد أي؟ الوالدين). قال: ثم

لزادني. استزدته ولو بهن، حدثني
]2630، 5625، 7096.[

5.    : كفارة -  الخمس الصلوات باب
حييازم أبييي ابيين قييال: حييدثني حمييزة بن إبراهيم  - حدثنا505

سلمة أبي عن إبراهيم، بن محمد عن يزيد، عن والدراوردي،
هريرة: أبي عن الرحمن، عبد بن
يقييول: (أرأيتييم وسييلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه 
مييا خمسييا، يييوم كييل فيييه يغتسييل أحييدكم، ببيياب نهرا أن لو

شيييئا، درنييه ميين يبقييى درنييه). قييالوا: ل ميين يبقي تقول: ذلك
الخطايا). بها الله يمحو الخمس، الصلوات مثل قال: (فذلك

6.     : وقتها -  عن الصلة تضييع باب
عيين مهييدي، قييال: حييدثنا إسييماعيل بيين موسييى  - حييدثنا506

قال: أنس عن غيلن،
عليييه اللييه صييلى النييبي عهد على كان مما شيئا أعرف ما 

فيها. ضعيتم ما ضعيتم قال: أليس وسلم. قيل: الصلة؟
بيين الواحييد عبييد قييال: أخبرنييا زرارة بيين عمييرو  - حييدثنا507

عبييد أخي رواد، أبي بن عثمان عن الحداد، عبيدة أبو واصل،
يقول: الزهري قال: سمعت العزيز،

فقلييت: مييا يبكييي، وهو بدمشق، مالك بن أنس على دخلت 
الصييلة، هييذه إل أدركييت ممييا شيييئا أعييرف فقييال: ل يبكيك؟

ضعيت. قد الصلة وهذه
بيين عثمييان البرسيياني: أخبرنييا بكيير بن محمد بكر: حدثنا وقال



نحوه. رواد، أبي

7.      : وجل -  عز ربه يناجي المصلي باب
قتييادة، عيين هشام، قال: حدثنا إبراهيم بن مسلم  - حدثنا508
وسلم: عليه الله صلى النبي قال: قال أنس عن
ولكن يمينه، عن يتفلن فل ربه، يناجي صلى إذا أحدكم (إن 

اليسرى). قدمه تحت
ولكيين يييديه، بييين أو قييدامه يتفييل قتادة: (ل عن سعيد، وقال
قدميه). تحت أو يساره عن

عيين ولكيين يمينييه، عيين ول يييديه بييين يييبزق شييعبة: (ل وقال
قدمه). تحت أو يساره
وسييلم: (ل عليييه اللييه صلى النبي عن أنس، عن حميد، وقال
تحييت أو يسيياره عيين ولكيين يمينييه، عيين ول القبلة في يبزق

قدمه).
].397[ر: 

قييال: إبراهيم بن يزيد قال: حدثنا عمر بن حفص  - حدثنا509
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس، عن قتادة، حدثنا

بييزق وإذا كييالكلب، ذراعيه يبسط ول السجود، في (اعتدلوا 
ربه). يناجي فإنه يمينه، عن ول يديه، بين يبزقن فل

].397وانظر:  ،788[

8.      : الحر -  شدة في بالظهر البراد باب
عيين بكيير، أبييو قييال: حييدثنا سييليمان بيين أيييوب  - حييدثنا510

الرحميين عبييد العييرج، كيسييان: حييدثنا بن صالح قال سليمان،
عيين عميير، بيين الله عبد مولى ونافع هريرة، أبي عن وغيره،

عمر: بن الله عبد
أنييه وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول عن حدثناه أنهما 

ميين الحر شدة فإن الصلة، عن فأبردوا الحر اشتد قال: (إذا
جهنم). فيح
].512[ر: 

عيين شعبة، قال: حدثنا غندر قال: حدثنا بشار ابن  - حدثنا511
قال: ذر أبي عن وهب، بن زيد الحسن: سمع أبي المهاجر

فقال: (أبييرد الظهر، وسلم عليه الله صلى النبي مؤذن أذن 
فيييح ميين الحيير انتظيير). وقييال: (شييدة قييال: (انتظيير أبييرد). أو

فيييء رأينييا الصييلة). حييتى عن فأبردوا الحر اشتد فإذا جهنم،



التلول.
]514، 603، 3085.[

قييال: سييفيان قييال: حييدثنا اللييه عبييد بيين علييي  - حييدثنا512
أبييي عيين المسيييب، بيين سييعيد عيين الزهييري، ميين حفظنيياه

قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن هريرة،
فيييح ميين الحيير شييدة فإن بالصلة، فأبردوا الحر اشتد (إذا 

بعضييي أكييل رب فقييالت: يييا ربهييا، إلييى النار واشتكت جهنم،
فييي ونفييس الشييتاء فييي نفييس بنفسييين، لهييا فييأذن بعضييا،

ميين تجييدون ما وأشد الحر، من تجدون ما أشد فهو الصيف،
الزمهرير).

].510وانظر:  ،3087[
قييال: حييدثنا أبييي قييال: حييدثنا حفييص بيين عميير  - حييدثنا513

قال: سعيد أبي عن صالح، أبو العمش: حدثنا
فإن بالظهر، وسلم: (أبردوا عليه الله صلى الله رسول قال 

جهنم). فيح من الحر شدة
العمش. عن عوانة، وأبو ويحيى، سفيان، تابعه

]3086.[

9.     : السفر -  في بالظهر البراد باب
قييال: حييدثنا شييعبة قال: حييدثنا إياس أبي بن آدم  - حدثنا514

زيييد قييال: سييمعت اللييه، تيييم لبني مولى الحسن، أبو مهاجر،
قال: الغفاري ذر أبي عن وهب، بن
المؤذن فأراد سفر، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا 

وسلم: (أبرد). ثم عليه الله صلى النبي فقال للظهر، يؤذن أن
فقييال التلييول، فيء رأينا له: (أبرد). حتى فقال يؤذن، أن أراد

جهنييم، فيييح ميين الحر شدة وسلم: (إن عليه الله صلى النبي
بالصلة). فأبردوا الحر اشتد فإذا

عباس: "يتفيأ" يتميل. ابن وقال
].511[ر: 

10.     : الزوال -  عند الظهر وقت باب
بالهاجرة. يصلي وسلم عليه الله صلى النبي جابر: كان وقال
].535[ر: 

قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا515
مالك: بن أنس أخبرني



زاغييت حييين خييرج وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 
السيياعة، فييذكر المنييبر علييى فقييام الظهيير، فصييلى الشييمس،

يسييأل أن أحييب قييال: (ميين ثييم عظامييا، أمورا فيها أن فذكر
مييا أخييبرتكم، إل شيييء عيين تسألوني فل فليسأل، شيء عن

أن وأكييثر البكيياء، فييي النيياس هييذا). فييأكثر مقييامي في دمت
فقييال: ميين السهمي حذافة بن الله عبد يقول: (سلوني). فقام

يقييول: (سييلوني). فييبرك أن أكييثر حذافة). ثم قال: (أبوك أبي؟
دينييا، وبالسييلم ربييا، بييالله فقييال: رضييينا ركبييتيه علييى عميير

آنفا، والنار الجنة علي قال: (عرضت فسكت. ثم نبيا، وبمحمد
والشر). كالخير أر فلم الحائط، هذا عرض في
].93[ر: 

أبييي عيين شييعبة، قييال: حييدثنا عميير بيين حفييص  - حييدثنا516
برزة: أبي عن المنهال،

وأحييدنا الصييبح، يصييلي وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي كان 
ويصييلي المائة، إلى الستين بين ما فيها ويقرأ جليسه، يعرف
أقصييى إلييى يييذهب وأحييدنا والعصر الشمس، زالت إذا الظهر

فييي قييال مييا ونسيييت حييية، والشييمس يرجييع ثييم المدينيية
قييال ثييم الليييل، ثلييث إلييى العشيياء بتأخير نبالي ول المغرب،

الليل. شطر إلى
الليل. ثلث فقال: أو مرة لقيته شعبة: ثم معاذ: قال وقال

]522، 543، 574، 737.[
اللييه عبييد قييال: أخبرنييا مقاتييل، ابن يعني محمد،  - حدثنا517

عيين القطييان، غالب الرحمن: حدثني عبد بن خالد قال: أخبرنا
قال: مالك بن أنس عن المزني، الله عبد بن بكر
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول خلييف صييلينا إذا كنييا 

الحر. اتقاء ثيابنا على فسجدنا بالظهائر،
].378[ر: 

11.     : العصر -  إلى الظهر تأخير باب
عين زييد، ابيين هيو حماد، قال: حدثنا النعمان أبو  - حدثنا518
عباس: ابن عن زيد، بن جابر عن دينار، بن عمرو

وثمانيا: سبعا بالمدينة صلى وسلم عليه الله صلى النبي أن 
ليليية في أيوب: لعله فقال والعشاء، والمغرب والعصر، الظهر

قال: عسى. مطيرة؟
]537، 1120.[



12.   : العصر -  وقت باب
بيين أنييس قييال: حييدثنا المنييذر بيين إبراهيييم  - حييدثنا519/521

قالت: عائشة أبيه: أن عن هشام، عن عياض،
العصيير، يصييلي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول كييان 

حجرتها. من تخرج لم والشمس
عيين شييهاب، ابيين عيين الليث، قال: حدثنا قتيبة ) - حدثنا520(

صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول عائشة: أن عن عروة
حجرتهييا. ميين الفيييء يظهيير لم حجرتها، في والشمس العصر
حجرتها. قعر هشام: من عن أسامة أبو وقال

الزهييري، عن عيينة، ابن قال: أخبرنا نعيم أبو ) - حدثنا521( 
قالت: عائشة عن عروة، عن
العصيير، صييلة يصييلي وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي كييان 

بعد. الفيء يظهر لم حجرتي، في طالعة والشمس
حفصيية: أبييي وابيين وشييعيب، سييعيد، بيين ويحيييى مالك، وقال

تظهر. أن قبل والشمس
].499وانظر:  ،2936[

قال: أخبرنا الله عبد قال: أخبرنا مقاتل بن محمد  - حدثنا522
قال: سلمة بن سيار عن عوف،

أبي: كيف له فقال السلمي، برزة أبي على وأبي أنا دخلت 
المكتوبيية؟ يصييلي وسييلم عليييه الليه صيلى اللييه رسييول كيان

تييدحض حييين الولييى، تييدعونها التي الهجير، يصلي فقال: كان
أقصى في رحله إلى أحدنا يرجع ثم العصر، ويصلي الشمس،
وكييان المغييرب، فييي قييال ما ونسيت حية، والشمس المدينة،
يكييره وكييان العتميية، نييدعونها التي العشاء، يؤخر أن يستحب

حين الغداة صلة من ينفتل وكان بعدها، والحديث قبلها النوم
المائة. إلى بالستين ويقرأ جليسه، الرجل يعرف

].516[ر: 

بيين إسييحق عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا523
قال: مالك بن أنس عن طلحة، أبي بن الله عبد
بين عميرو بنيي إليى النسيان يخيرج ثيم العصر، نصلي كنا 

العصر. يصلون فيجدهم عوف،
]526.[

أبييو قييال: أخبرنييا الله عبد قال: أخبرنا مقاتل ابن  - حدثنا524



أماميية أبييا قييال: سييمعت حنيييف بيين سهل بن عثمان بن بكر
يقول:

دخلنييا حتى خرجنا ثم الظهر، العزيز بعد بن عمر مع صلينا 
ما عم، فقلت: يا العصر، يصلي فوجدناه مالك، بن أنس على
الله رسول صلة وهذه قال: العصر، صليت؟ التي الصلة هذه

معه. نصلي كنا التي وسلم عليه الله صلى
قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا525

قال: مالك بن أنس حدثني
العصيير يصييلي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول كييان 

فيييأتيهم العييوالي، إلى الذاهب فيذهب حية، مرتفعة والشمس
أربعيية علييى المدينيية ميين العييوالي وبعييض مرتفعيية، والشمس

نحوه. أو أميال،
]6898.[

ابيين عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا526
قال: مالك بن أنس عن شهاب،

فيييأتيهم قبياء، إلييى منا الذاهب يذهب ثم العصر، نصلي كنا 
مرتفعة. والشمس

].523[ر: 

13.     : العصر -  فاتته من إثم باب
نييافع، عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا527
عمر: ابن عن
تفييوته قييال: (الييذي وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 

وماله). أهله وتر كأنما العصر، صلة

14.     : العصر -  ترك من إثم باب
قييال: حييدثنا هشييام قال: حدثنا إبراهيم بن مسلم  - حدثنا528
قييال: كنييا المليييح أبييي عن قلبة، أبي عن كثير أبي بن يحيى

بصييلة فقييال: بكييروا غيييم، ذي يييوم في غزوة، في بريدة مع
صييلة ترك قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي فإن العصر
عمله) حبط فقد العصر

]569[

15.    : العصر -  صلة فضل باب
قال: حدثنا معاوية بن مروان قال: حدثنا الحميدي  - حدثنا529

قال: جرير عن قيس، عن إسماعيل،



ليلة القمر إلى فنظر وسلم، عليه الله صلى النبي عند كنا 
هييذا تييرون كمييا ربكييم، سييترون - فقييال: (إنكييم البييدر - يعني
تغلبييوا ل أن اسييتطعتم فييإن رؤيتييه، فييي تضييامون ل القميير،

قرأ: فافعلوا). ثم غروبها وقبل الشمس طلوع قبل صلة على
الغروب}. وقبل الشمس طلوع قبل ربك بحمد {وسبح

تفوتنكم. إسماعيل: افعلوا: ل قال
]547، 4570، 6997.[

أبييي عيين مالييك، قال: حييدثنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا530
الله صلى الله رسول هريرة: أن أبي عن العرج، عن الزناد،

قال: وسلم عليه
في ويجتمعون بالنهار، وملئكة بالليل فيكم: ملئكة (يتعاقبون 

فيكييم، بيياتوا الييذين يعييرج ثييم العصيير، وصييلة الفجيير صييلة
فيقولون: تركناهم عبادي؟ تركتم بهم: كيف أعلم وهو فيسألهم

يصلون). وهم وأتيناهم يصلون، وهم
]3051، 6992، 7048.[

16.        : الغروب -  قبل العصر من ركعة أدرك من باب
أبييي عيين يحيى، عن شيبان، قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا531

عليييه اللييه صلى الله رسول قال: قال هريرة أبي عن سلمة،
وسلم:

تغييرب أن قبييل العصيير، صلة من سجدة أحدكم أدرك (إذا 
الصييبح، صييلة ميين سييجدة أدرك وإذا صييلته، فليتم الشمس،

صلته). فليتم الشمس، تطلع أن قبل
]554.[

إبراهيييم، قييال: حييدثني اللييه عبييد بيين العزيز عبد  - حدثنا532
أخييبره: أنه أبيه عن الله، عبد بن سالم عن شهاب، ابن عن
يقول: وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه
صييلة بييين كمييا المييم، من قبلكم سلف فيما بقاءكم (إنما 

فعملوا التوراة، التوراة أهل أوتي الشمس، غروب إلى العصر
ثيم قيراطيا، قيراطيا فيأعطوا عجيزوا، النهيار انتصف إذا حتى
ثييم العصيير صلة إلى حتى فعملوا النجيل، النجيل أهل أوتي

إلييى فعملنييا القرآن، أوتينا ثم قيراطا، قيراطا فأعطوا عجزوا،
أهييل فقييال قيراطييين، قيراطييين فأعطينييا الشييمس، غييروب

وأعطيتنييا قيراطييين، قيراطييين هؤلء أعطيت ربنا، الكتابين: أي
عييز اللييه قييال: قييال عمل؟ أكييثر كنييا ونحيين قيراطييا، قيراطييا



قييال: فهييو قالوا: ل، شيء؟ من أجركم من ظلمتكم وجل: هل
أشاء). من أوتيه فضلي

]2148، 2149، 3272، 4733، 7029، 7095.[
عيين بريييد، عيين أسامة، أبو قال: حدثنا كريب أبو  - حدثنا533
وسلم: عليه الله صلى النبي عن موسى، أبي عن بردة، أبي
قوما، استأجر رجل كمثل والنصارى، واليهود المسلمين (مثل 

فقالوا: ل النهار نصف إلى فعملوا الليل، إلى عمل له يعملون
بقييية فقييال: أكملييوا آخرييين، فاسييتأجر أجييرك، إلييى لنييا حاجة

صييلة حييين كان إذا حتى فعملوا شرطت، الذي ولكم يومكم
بقييية فعملييوا قومييا، فاسييتاجر عملنييا، مييا قييالوا: لييك العصيير،

الفريقين). أجر واستكملوا الشمس، غابت حتى يومهم
]2151.[

17.   : المغرب -  وقت باب
والعشاء. المغرب بين المريض عطاء: يجمع وقال
قييال: حييدثنا الوليييد قييال: حييدثنا مهران بن محمد  - حدثنا534

بين رافيع ميولى صيهيب النجاشيي، أبيو قيال: حيدثنا الوزاعي
يقول: خديج بن رافع قال: سمعت خديج،

وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي مييع المغييرب نصييلي كنييا 
نبله. مواقع ليبصر وإنه أحدنا، فينصرف

قال: جعفر بن محمد قال: حدثنا بشار بن محمد  - حدثنا535
بين الحسين بين عمرو بن محمد عن سعد، عن شعبة، حدثنا
قال: علي
النييبي فقييال: كييان اللييه عبييد بيين جابر فسألنا الحجاج، قدم 

والعصيير بالهيياجرة، الظهيير يصييلي وسييلم عليييه اللييه صييلى
وأحيانييا، أحيانييا والعشيياء وجبييت، إذا والمغرب نقية، والشمس

- والصييبح أخيير، أبطييؤوا رآهييم وإذا عجييل، اجتمعييوا رآهم إذا
بغلس. يصليها وسلم عليه الله صلى النبي - كان أو كانوا،

]540.[
عبيد، أبي بن يزيد قال: حدثنا إبراهيم بن المكي  - حدثنا536
قال: سلمة عن
إذا المغييرب وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي مييع نصلي كنا 

بالحجاب. توارت
دينييار بيين عمرو قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا آدم  - حدثنا537

قال: عباس ابن عن زيد، بن جابر قال: سمعت



وثمانيييا جميعييا، سييبعا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي صلى 
جميعا.

].518[ر: 

18.  :      : العشاء -  للمغرب يقال أن كره من باب
قييال: حييدثنا عمييرو، بيين الليه عبييد هو معمر، أبو  - حدثنا538
قال: بريدة بن الله عبد قال: حدثنا الحسين عن الوارث، عبد

المزني: الله عبد حدثني
العييراب تغلبنكييم قييال: (ل وسييلم عليه الله صلى النبي أن 

العشاء. العراب: هي المغرب). قال: وتقول صلتكم اسم على

19.       : واسعا -  رآه ومن والعتمة، العشاء ذكر باب
وسييلم: (أثقييل عليييه اللييه صييلى النييبي عيين هريييرة، أبييو قال

والفجر). العشاء المنافقين على الصلة
].626[ر: 

والفجر). العتمة في ما يعلمون وقال: (لو
].590[ر: 
تعييالى: لقييوله العشيياء، يقييول الله: والختيييار: أن عبد أبو قال

موسييى أبييي عيين /. ويذكر58العشاء} /النور:  صلة بعد {ومن
صييلة عنييد وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي نتنيياوب قييال: كنييا

بها. فأعتم العشاء،
].542[ر:

وسييلم عليييه اللييه صلى النبي وعائشة: أعتم عباس ابن وقال
بالعشاء.

].545 ،541[ر: 
وسييلم عليييه الله صلى النبي عائشة: أعتم عن بعضهم، وقال

بالعتمة.
].826[ر: 

العشاء. يصلي وسلم عليه الله صلى النبي جابر: كان وقال
].535[ر: 

يييؤخر وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي بييرزة: كييان أبييو وقييال
العشاء.

].516[ر: 
اء وسيلم عليه الله صلى النبي أنس: أخر وقال الخيرة. العش
].546[ر: 



عنهييم: اللييه رضييي عبيياس، وابيين أيوب، وأبو عمر، ابن وقال
والعشاء. المغرب وسلم عليه الله صلى النبي صلى
].1590 ،1589 ،518[ر: 

يييونس، قييال: أخبرنييا اللييه عبد قال: أخبرنا عبدان  - حدثنا539
قال: الله عبد سالم: أخبرني الزهري: قال عن
صييلة ليليية وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول لنا صلى 

فأقبييل انصييرف ثييم العتميية، النيياس يييدعو التي وهي العشاء،
ل منها، سنة مائة رأس فإن هذه، ليلتكم فقال: (أرأيتم علينا،
أحد). الرض ظهر على هو ممن يبقى
].116[ر: 

20.        : تأخروا -  أو الناس اجتمع إذا العشاء، وقت باب
سييعد عيين شييعبة، قال: حييدثنا إبراهيم بن مسلم  - حدثنا540

علييي، بيين الحسيين ابن هو عمرو، بن محمد عن إبراهيم، بن
قال:

عليييه اللييه صييلى النييبي صلة عن الله، عبد بن جابر سألنا 
والشييمس والعصيير بالهيياجرة، الظهر يصلي فقال: كان وسلم،

وإذا عجييل، الناس كثر والعشاء: إذا وجبت، إذا والمغرب حية،
بغلس. والصبح أخر، قلوا
].535[ر: 

21.   : العشاء -  فضل باب
عيين عقيل، عن الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا541
قالت: أخبرته عائشة عروة: أن عن شهاب، ابن
وذلك بالعشاء، ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول أعتم 

النسيياء عمر: نام قال حتى يخرج فلم السلم، يفشو أن قبل
ميين أحييد ينتظرهييا المسييجد: مييا لهييل فقال فخرج والصبيان،

غيركم). الرض أهل
]544، 824، 826.[

عيين اسييامة، أبييو قييال: أخبرنييا العلء بيين محمييد  - حييدثنا542
قال: موسى أبي عن بردة، أبي عن بريد،

في نزول السفينة في معي قدموا الذين وأصحابي أنا كنت 
فكييان بالمدينيية، وسييلم عليييه اللييه صلى والنبي بطحان، بقيع

كييل العشيياء صييلة عنييد وسييلم عليييه الله صلى النبي يتناوب
ولييه وأصييحابي، أنا السلم عليه النبي فوافقنا منهم، نفر ليلة



الليل، ابهار حتى بالصلة فأعتم أمره، بعض في الشغل بعض
قضييى فلما بهم، فصلى وسلم عليه الله صلى النبي خرج ثم

نعميية ميين إن أبشروا، رسلكم، حضره: (على لمن قال صلته
السيياعة هييذه يصييلي النيياس ميين أحييد ليييس أنه عليكم، الله

يييدري غيركييم). ل أحييد الساعة هذه صلى قال: ما غيركم). أو
سمعنا بما ففرحنا موسى: فرجعنا، أبو قال قال، الكلمتين أي
وسلم. عليه الله صلى الله رسول من

22.       : العشاء -  قبل النوم من يكره ما باب
الثقفييي الوهيياب عبد قال: أخبرنا سلم بن محمد  - حدثنا543

برزة: أبي عن المنهال، أبي عن الحذاء، خالد قال: حدثنا
قبييل النوم يكره كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

بعدها. والحديث العشاء،
].516[ر: 

23.      : غلب -  لمن العشاء قبل النوم باب
عيين بكيير، أبييو قييال: حييدثني سييليمان بيين أبييوي  - حييدثنا544

عيين شييهاب، ابيين كيسييان: أخييبرني بيين صييالح سييليمان: قييال
قالت: عائشة عروة: أن

ناداه حتى بالعشاء، وسلم عليه الله صلى الله رسول أعتم 
ينتظرهييا فقييال: مييا فخييرج والصبيان، النساء نام عمر: الصلة،

إل يومئييذ يصييلى غيركييم). قييال: ول الرض أهييل ميين أحييد
ثلييث إلييى الشييفق يغيب أن بين فيما يصلون وكانوا بالمدينة،

الول. الليل
].541[ر: 

ابيين قال: أخبرني الرزاق عبد قال: أخبرنا محمود  - حدثنا545
عمر: بن الله عبد قال: حدثنا نافع قال: أخبرني جريج

ليلية، عنهمييا شيغل وسيلم علييه الليه صلى الله رسول أن 
ثييم رقييدنا، ثم استيقظنا، ثم المسجد، في رقدنا حتى فأخرها

ثييم وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي علينا خرج ثم استيقظنا،
غيركم). الصلة ينتظر الرض أهل من أحد قال: (ليس

يخشييى ل كييان إذا أخرها، أم أقدمها يبالي عمر: ل ابن وكان
جريييج: ابيين قبلها. قييال يرقد وكان وقتها، عن النوم يغلبه أن

الليه رسول يقول: أعتم عباس ابن سمعت فقال لعطاء، قلت
النيياس رقييد حييتى بالعشيياء، ليليية وسييلم عليييه اللييه صييلى



فقال: الخطاب بن عمر فقام واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا،
الله صلى الله نبي عباس: فخرج ابن عطاء: قال قال الصلة،

واضيعا ميياء، رأسييه يقطيير الن، إلييه أنظر كأني وسلم، عليه
أن لمرتهييم أمييتي على أشق أن فقال: (لول رأسه، على يده

اللييه صييلى النييبي وضييع عطيياء: كيييف هكذا). فاستثبت يصلوها
لييي فبييدد عبيياس، ابن أنبأه كما يده، رأسه على وسلم عليه

علييى أصييابعه أطييراف وضع ثم تبديد، من شيئا أصابعه عطاء
مست حتى الرأس، على كذلك يمرها ضمها ثم الرأس، قرن

وناحييية الصييدغ علييى الييوجه يلييي ممييا الذن، طييرف إبهييامه
أشييق أن وقييال: (لييول كذلك، إل يبطش ول يقصر ول اللحية،

هكذا). يصلوا أن لمرتهم أمتي على
]6812.[

24.      : الليل -  نصف إلى العشاء وقت باب
يسييتحب وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي برزة: كييان أبو وقال

تأخيرها.
].522[ر: 

عيين زائييدة، قييال: حييدثنا المحيياربي الرحيييم عبييد  - حييدثنا546
قال: أنس عن الطويل، حميد

نصييف إلييى العشيياء صلة وسلم عليه الله صلى النبي أخر 
إنكييم أمييا ونيياموا، النيياس صلى قال: (قد ثم صلى، ثم الليل،

انتظرتموها). ما صلة في
حميد: سمع أيوب: حدثني بن يحيى مريم: أخبرنا أبي ابن وزاد

ليلتئذ. خاتمه وبيص إلى أنظر أنسا: كأني
].5532وانظر:  ،5531 ،811 ،630 ،575[

25.    : الفجر -  صلة فضل باب
إسييماعيل: حييدثنا عيين يحيييى، قييال: حييدثنا مسييدد  - حدثنا547

الله: عبد بن جرير لي قيس: قال
القمير إليى نظير إذ وسيلم، علييه الله صلى النبي عند كنا 

ل هييذا، تييرون كمييا ربكييم سترون إنكم فقال: (أما البدر، ليلة
ل أن اسييتطعتم فييإن رؤيتييه، - فييي تضيياهون ل - أو تضامون

فييافعلوا). غروبهييا وقبل الشمس طلوع قبل صلة على تغلبوا
وقبييل الشييمس طلييوع قبييل ربييك بحمييد قييال: {وسييبح ثييم

/.130غروبها} /طه: 



].529[ر: 
أبييو حدثني همام، قال: حدثنا خالد بن هدبة  - حدثنا548/549

أبيه: عن موسى، أبي بن بكر أبي عن جمرة،
صييلى قييال: (ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن 

الجنة). دخل البردين
أنا جمرة: أن أبي عن همام، رجاء: حدثنا ابن ) - وقال549( 

عيين إسييحق، بهييذا. حييدثنا أخييبره قيييس بيين الله عبد بن بكر
عبيد بين بكير أبيي عين جميرة، أبيو همام: حيدثنا حبان: حدثنا

مثله. وسلم عليه الله صلى النبي عن أبيه، عن الله،

26.   : الفجر -  وقت باب
قتييادة، عيين همييام، قييال: حييدثنا عاصم بن عمرو  - حدثنا550
حدثه: ثابت بن زيد أنس: أن عن
إلى قاموا ثم وسلم عليه الله صلى النبي مع تسحروا أنهم 

يعنييي سييتين، أو خمسييين قييدر قييال بينهما؟ الصلة. قلت: كم
آية.

]1821.[
عيين سييعيد، روحييا: حييدثنا صييباح: سييمع بن حسن  - حدثنا551

مالك: بن أنس عن قتادة،
فلما تسحرا، ثابت بن وزيد وسلم عليه الله صلى النبي أن 

إلى وسلم عليه الله صلى الله نبي قام سحورهما، من فرغا
سييحورهما من فراغهما بين كان لنس: كم فصلى. قلنا الصلة

آية. خمسين الرجل يقرأ ما قال: قدر الصلة؟ في ودخولهما
]1083.[

سليمان، عن أخيه، عن أويس، ابي بن إسماعيل  - حدثنا552
يقول: سعد بن سهل سمع حازم: أنه أبي عن
صلة أدرك أن بي، سرعة يكون ثم أهلي، في أتسحر كنت 

وسلم. عليه الله صلى الله رسول مع الفجر
]1820.[

عن عقيل، عن الليث، قال: أخبرنا بكير بن يحيى  - حدثنا553
أخييبرته عائشيية الزبييير: أن بيين عروة قال: أخبرني شهاب ابن

قالت:
عليه الله صلى الله رسول مع يشهدن المؤمنات، نساء كنا 

بيوتهن إلى ينقلبن ثم بمروطهن، متلفعات الفجر، صلة وسلم
الغلس. من أحد يعرفهن ل الصلة، يقضين حين



].365[ر: 

27.      : ركعة -  الفجر من أدرك من باب
بيين زيييد عيين مالييك، عيين مسييلمة، بن الله عبد  - حدثنا554

وعيين سييعيد، بيين بسيير وعيين يسييار، بيين عطيياء عيين أسييلم،
هريرة: أبي عن يحدثونه العرج،

ميين أدرك قال: (ميين وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
وميين الصييبح، أدرك فقد الشمس، تطلع أن قبل ركعة الصبح
أدرك فقييد الشييمس تغييرب أن قبييل العصيير ميين ركعة أدرك

العصر).
].531[ر: 

28.      : ركعة -  الصلة من أدرك من باب
ابيين عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا555

هريرة: أبي عن الرحمن، عبد بن سلمة أبي عن شهاب،
ركعة أدرك قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الصلة). أدرك فقد الصلة من

29.       : الشمس -  ترتفع حتى الفجر بعد الصلة باب
عيين هشييام، قييال: حييدثنا عميير بيين حفييص  - حييدثنا556/557

قال: عباس ابن عن العالية، أبي عن قتادة،
النييبي عمر: أن عندي وأرضاهم مرضيون، رجال عندي شهد 

حييتى الصييبح بعييد الصييلة عيين نهييى وسييلم عليييه اللييه صلى
تغرب. حتى العصر وبعد الشمس، تشرق

قتادة: عن شعبة، عن يحيى، قال: حدثنا مسدد ) حدثنا557( 
بهذا. ناس قال: حدثني عباس ابن عن العالية، أبا سمعت

هشييام عين سيعيد، بيين يحيييى قال: حيدثنا مسدد  - حدثنا558
قال: عمر قال: أخبرني أبي قال: أخبرني

بصييلتكم تحييروا وسييلم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال 
غروبها). ول الشمس طلوع
عليييه اللييه صلى الله رسول قال: قال عمر ابن حدثني وقال

ترتفيع، حيتى الصيلة فيأخروا الشمس حاجب طلع وسلم: (إذا
تغيب). حتى الصلة فأخروا الشمس حاجب غاب وإذا

عبدة. تابعه
]560، 1549، 1550، 3099.[

عبيييد عيين أسييامة، أبييي عيين إسماعيل، بن عبيد  - حدثنا559



عيين عاصييم، بن حفص عن الرحمن، عبد بن خبيب عن الله،
هريرة: أبي
وعن بيعتين، عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

تطلييع حييتى الفجر بعد الصلة عن صلتين: نهى وعن لبستين،
اشييتمال وعيين الشييمس، تغييرب حييتى العصيير وبعييد الشمس،
إلييى بفرجييه يفضييي واحييد، ثييوب فييي الحتبيياء وعيين الصماء،
والملمسة. المنابذة، وعن السماء،

].361[ر: 

30.       : الشمس -  غروب قبل الصلة يتحرى ل باب
نييافع، عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا560
عمر: ابن عن
يتحييرى قييال: (ل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 

غروبها). عند ول الشمس طلوع عند فيصلي أحدكم،
].558[ر: 

بيين إبراهيييم قال: حييدثنا الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا561
يزيييد بن عطاء قال: أخبرني شهاب ابن عن صالح، عن سعد،

يقول: الخدري سعيد أبا سمع الجندعي: أنه
صييلة يقييول: (ل وسييلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

حييتى العصيير بعييد صييلة ول الشييمس، ترتفع حتى الصبح بعد
الشمس). تغيب
].1139[ر: 

شعبة، قال: حدثنا غندر قال: حدثنا أبان بن محمد  - حدثنا562
عيين أبييان: يحييدث بيين حمييران قييال: سييمعت التييياح أبييي عن

قال: معاوية
عليييه الله صلى الله رسول صحبنا لقد صلة، لتصلون إنكم 

بعد الركعتين عنهما. يعني نهى ولقد يصليها، رأيناه فما وسلم،
العصر.

]3555.[
اللييه، عبيد عن عبدة، قال: حدثنا سلم بن محمد  - حدثنا563
قال: هريرة أبي عن عاصم، بن حفص عن خبيب، عن
صييلتين: بعييد عيين وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول نهى 

الشمس. تغرب حتى العصر وبعد الشمس، تطلع حتى الفجر
].361[ر: 



31       : العصر -  بعد إل الصلة يكره لم من باب
والفجر.

هريرة. وأبو سعيد، وأبو عمر، وابن عمر، رواه
].563 ،561 - 556[ر: 

عيين أيييوب، عن زيد، بن حماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا564
قال: عمر ابن عن نافع،

بليييل يصييلي أحدا أنهى يصلون: ل أصحابي رأيت كما أصلي 
غروبها. ول الشمس طلوع تحروا ل أن غير شاء، ما نهار ول

]1134.[

32.        : ونحوها -  الفوائت من العصر بعد يصلى ما باب
عليييه اللييه صييلى النييبي سييلمة: صييلى أم عيين كريييب، وقييال

عبييد ميين نيياس وقييال: (شييغلني ركعييتين، العصيير بعييد وسييلم
الظهر). بعد الركعتين عن القيس،

].1176[ر: 
أيميين بيين الواحييد عبد قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا568/ 565

قالت: عائشة سمع أبي: أنه قال: حدثني
اللييه لقييي ومييا اللييه، لقي حتى تركهما ما به، ذهب والذي 

صييلته ميين كييثيرا يصييلي وكييان الصييلة، عن ثقل حتى تعالى
عليه الله صلى النبي وكان العصر، بعد الركعتين تعني قاعدا،
يثقييل أن مخافيية المسييجد، فييي يصييليهما ول يصييليهما وسييلم

عنهم. يخفف ما يحب وكان أمته، على
هشييام قييال: حييدثنا يحيييى قييال: حييدثنا مسدد ) - حدثنا566( 

عائشة: أبي: قالت قال: أخبرني
السييجدتين وسييلم عليه الله صلى النبي ترك ما أختي، ابن 

قط. عندي العصر بعد
الواحييد عبييد قال: حييدثنا إسماعيل بن موسى ) - حدثنا567( 

عيين السييود، بن الرحمن عبد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا
قالت: عائشة عن أبيه،
يييدعهما وسلم عليه الله صلى الله رسول يكن لم ركعتان، 

العصر. بعد وركعتان الصبح، قبل ركعتان علنية، ول سرا
أبييي عيين شييعبة، قال: حييدثنا عرعرة بن محمد ) - حدثنا568(

قالت: عائشة على شهدا ومسروقا، السود قال: رأيت إسحق
بعييد يييوم فييي يييأتيني وسييلم عليه الله صلى النبي كان ما 



ركعتين. صلى إل العصر
]1550.[

33.      : غيم -  يوم في بالصلة التبكير باب
هو يحيى، عن هشام، قال: حدثنا فضالة بن معاذ  - حدثنا569
قال: حدثه المليح أبا قلبة: أن أبي عن كثير، أبي ابن
فييإن بالصييلة، فقال: بكروا غيم، ذي يوم في بريدة مع كنا 

العصيير صييلة تييرك قييال: (ميين وسييلم عليييه اللييه صلى النبي
عمله). حبط
].528[ر: 

34.     : الوقت -  ذهاب بعد الذان باب
فضيييل بيين محمييد قال: حدثنا ميسرة بن عمران  - حدثنا570

قال: أبيه عن قتادة، أبي بن الله عبد عن حصين، قال: حدثنا
لى النبي مع سرنا  ه ص ض فقيال ليلية، وسيلم علييه الل بع

ه، رسيول يا بنا عرست القوم: لو تنياموا أن قيال: (أخياف الل
بلل وأسييند فاضييطجعوا، أوقظكييم، بلل: أنييا الصلة). قال عن

صييلى النييبي فاسييتيقظ فنام، عيناه فغلبته راحلته، إلى ظهره
بلل، فقييال: (يييا الشييمس، حيياجب طلييع وقد وسلم عليه الله
قييال: (إن قييط، مثلهييا نوميية علي ألقيت ماقلت). قال: ما أين
يييا شيياء، حييين عليكييم وردهييا شيياء، حين أرواحكم قبض الله

الشمس ارتفعت فلما بالصلة). فتوضأ، بالناس فأذن قم بلل،
فصلى. قام وابياضت،

]7033.[

35      : ذهاب -  بعد جماعة بالناس صلى من باب
الوقت.

يحيييى، عيين هشييام، قييال: حييدثنا فضالة بن معاذ  - حدثنا571
الله: عبد بن جابر عن سلمة، أبي عن
غربييت بعييدما الخنييدق يييوم جيياء الخطيياب بيين عميير أن 

مييا الليه، رسييول قال: يييا قريش، كفار يسب فجعل الشمس،
النييبي قييال تغييرب، الشييمس كييادت حتى العصر، أصلي كدت
بطحييان، إلييى صليتها). فقمنييا ما وسلم: (والله عليه الله صلى

غربييت بعييدما العصيير فصييلى لهييا، وتوضييأنا للصييلة فتوضييأ
المغرب. بعدها صلى ثم الشمس،

]573، 615، 903، 3886.[



36       : ول -  ذكرها، إذا فليصل الصلة نسي من باب
. الصلة    تلك إل يعيد

إل يعييد لم سنة، عشرين واحدة صلة ترك إبراهيم: من وقال
الواحدة. الصلة تلك

همام، قال: حدثنا إسماعيل بن وموسى نعيم، أبو  - حدثنا572
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس، عن قتادة، عن
ذلييك: إل لهييا كفييارة ل ذكرها، إذا فليصل صلة نسي (من 

لذكري}). الصلة {وأقم
الصييلة بعييد: {وأقييم يقييول همييام: سييمعته موسييى: قييال قييال

لذكري}.
النييبي عيين أنييس، قتييادة: حييدثنا همام: حدثنا حبان: حدثنا وقال
نحوه. وسلم عليه الله صلى

37.     : فالولى -  الولى الصلوات، قضاء باب
قييال: حييدثنا هشييام عيين يحيى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا573

قال: جابر عن سلمة، أبي عن كثير، أبي انب هو يحيى،
أصلي كدت وقال: ما كفارهم، يسب الخندق يوم عمر جعل 

غربيت ميا بعد فصلى بطحان، قال: فنزلنا غربت، حتى العصر
المغرب. صلى ثم الشمس،

].571[ر: 

38.       : العشاء -  بعد السمر من يكره ما باب
قييال: عييوف قييال: حييدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد  - حدثنا574
قال: المنهال أبو حدثنا

أبييي: لييه فقييال السييلمي، بييرزة أبييي إلى أبي مع انطلقت 
يصييلي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول كان كيف حدثنا،

الولييى، تدعونها التي وهي الهجير، يصلي قال: كان المكتوبة؟
إلييى أحييدنا يرجييع ثييم العصيير، ويصييلي الشمس، تدحض حين
فييي قييال ما ونسيت حية، والشمس المدينة، أقصى في أهله

قييال: وكييان العشيياء، يييؤخر أن يسييتحب قييال: وكييان المغرب،
صييلة ميين ينفتييل وكييان بعييدها، والحييديث قبلهييا، النييوم يكره

إلييى السييتين ميين ويقييرأ جليسييه، أحييدنا يعييرف حييين الغداة،
المائة.

].516[ر: 



39.       : العشاء -  بعد والخير الفقه في السمر باب

الذان  - كتاب14
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.   : الذان -  بدء باب
ولعبييا هييزوا اتخذوها الصلة إلى ناديتم وجل: {وإذا عز وقوله

نييودي /. وقييوله: {إذا58يعقلييون} /المائييدة:  ل قييوم بأنهم ذلك
/.9الجمعة} /الجمعة:  يوم من للصلة

خالييد الوارث: حدثنا عبد ميسرة: حدثنا بن عمران  - حدثنا578
قال: أنس عن قلبة، أبي عن الحذاء،

بلل: فييأمر والنصارى، اليهود فذكروا والناقوس، النار ذكروا 
القامة. يوتر وأن الذان، يشفع أن
]580 - 582، 3270[

قييال: الييرزاق عبييد قييال: حييدثنا غيلن بن محمود  - حدثنا579
يقييول: كييان عميير ابن نافع: أن قال: أخبرني جريج ابن أخبرنا
فيتحينييون يجتمعييون المدينيية، قييدموا حييين المسييلمون كييان

بعضهم: فقال ذلك، في يوما فتكلموا لها، ينادى ليس الصلة،
بوقييا بعضييهم: بييل وقييال النصارى، ناقوس مثل ناقوسا اتخذوا

بالصييلة، ينييادي رجل تبعثون عمر: أول فقال اليهود، قرن مثل
فنيياد قييم بلل، وسييلم: (يييا عليييه الله صلى الله رسول فقال

بالصلة).

2.    : مثنى -  مثنى الذان باب
زيييد، بن حماد قال: حدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا580/581

أنييس عيين قلبيية، أبييي عن أيوب، عن عطية، بن سماك عن
القامة. إل القامة، يوتر وأن الذان، يشفع أن بلل قال: أمر

قييال: أخبرنييا الوهيياب عبييد قال: أخبرنييا محمد ) - حدثنا581( 
كييثر قال: لما مالك بن أنس عن قلبة، أبي عن الحذاء، خالد

يعرفييونه، بشيييء الصييلة وقييت يعلمييوا أن قال: ذكروا الناس،
أن بلل فييأمر ناقوسييا، يضييربوا أو نييارا، يييوروا أن فييذكروا

القامة. يوتر وأن الذان، يشفع
]578[ر: 



3.        : الصلة -  قامت قد قوله إل واحدة القامة باب
إبراهيييم: بيين إسييماعيل الله: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا582
يشفع أن بلل قال: أمر أنس عن قلبة، أبي عن خالد، حدثنا

فقييال: ليييوب إسماعيل: فذكرت القامة. قال يوتر وأن الذان،
القامة. إل

]578[ر: 

4.   : التأذين -  فضل باب
أبييي عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا583

الله صلى الله رسول هريرة: أن أبي عن العرج، عن الزناد،
ولييه الشيييطان أدبيير للصييلة، نييودي قييال: (إذا وسييلم عليييه

حييتى أقبييل، النييداء قضي فإذا التأذين، يسمع ل حتى ضراط،
حييتى أقبييل، التثييويب قضييي إذا حييتى أدبيير، بالصييلة ثوب إذا

لييم لمييا كييذا، اذكر كذا، يقول: اذكر ونفسه، المرء بين يخطر
صلى). كم يدري ل الرجل يظل حتى يذكر، يكن

]1164، 1174، 1175، 3111[

5.    : بالنداء -  الصوت رفع باب
فاعتزلنا. وإل سمحا، أذانا العزيز: أذن عبد بن عمر وقال
عبييد عيين مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا584

صعصييعة أبييي بيين الرحميين عبييد بيين اللييه عبييد بيين الرحميين
سييعيد أبييا أخييبره: أن أنييه أبيييه عيين المييازني، ثييم النصيياري،

فييي كنت فإذا والبادية، الغنم تحب أراك له: إني قال الخدري
فييإنه: بالنييداء، صييوتك فارفع بالصلة فأذنت باديتك، أو غنمك،

إل شيييء، ول إنييس ول جيين المييؤذن، صييوت مدى يسمع (ل
القيامة). يوم له شهد
وسلم. عليه الله صلى الله رسول من سعيد: سمعته أبو قال

]19وانظر:  ،7109 ،3122[

6.      : الدماء -  من بالذان يحقن ما باب
جعفيير، بيين إسييماعيل قال: حدثنا سعيد بن قتيبة  - حدثنا585
عليييه اللييه صييلى النييبي مالييك: أن بيين أنييس عيين حميد، عن

يصييبح حييتى بنييا يغييزو يكيين لييم قوما، بنا غزا إذا كان وسلم
أغييار أذانييا يسييمع لييم وإن عنهم، كف أذانا سمع وينظر: فإن

أصييبح فلمييا ليل، إليهييم فانتهينا خيبر، إلى عليهم. قال: فخرجنا



قييدمي وإن طلحيية، أبييي خلييف وركبييت ركب أذانا يسمع ولم
إلينييا قييال: فخرجييوا وسييلم، عليه الله صلى النبي قدم لتمس

وسييلم عليييه اللييه صلى النبي رأوا فلما ومساحيهم، بمكاتلهم
رسييول رآهييم قييال: فلمييا والخميس، محمد والله، قالوا: محمد

خربييت أكييبر، الله أكبر، قال: (الله وسلم عليه الله صلى الله
المنذرين). صباح فساء قوم بساحة نزلنا إذا إنا خيبر،
]364[ر: 

7.     : المنادى -  سمع إذا مايقول باب
عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا586/588

سييعيد أبييي عيين الليييثي، يزيييد بيين عطيياء عيين شييهاب، ابيين
قييال: (إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول الخييدري: أن

المؤذن). يقول ما مثل فقولوا النداء، سمعتم

يحيييى، عيين هشييام، قال: حييدثنا فضلة بن معاذ ) - حدثنا587(
بيين عيسييى قييال: حييدثني الحييارث بيين إبراهيم بن محمد عن

أن قول: وأشهد إلى مثله، يوما: فقال معاوية سمع طلحة: أنه
الله. رسول محمدا

جرييير بيين وهييب قال: حييدثنا راهويه بن إسحق ) - حدثنا588(
بعييض يحيييى: وحييدثني يحيى: نحوه. قال عن هشام، قال: حدثنا
ول حييول قييال: ل الصييلة، على حي قال قال: لما إخواننا: أنه

وسلم عليه الله صلى نبيكم سمعنا وقال: هكذا بالله، إل قوة
يقول.

]872[

8.    : النداء -  عند الدعاء باب
أبييي بيين شييعيب قييال: حييدثنا عييياش بيين علييي  - حييدثنا589

الليه: أن عبيد بين جيابر عين المنكيدر، بين محمد عن حمزة،
يسييمع حين قال قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول

آت القائميية، والصييلة التاميية، الييدعوة هييذه رب النداء: اللهييم
وعييدته، الييذي محمييودا مقاما وابعثه والفضيلة، الوسيلة محمد
القيامة). يوم شفاعتي له حلت

]4442[

9.    : الذان -  في الستهام باب
سعد. بينهم فأقرع الذان، في إختلفوا أقواما ويذكر: أن



عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا590
هرييير: أن أبييي عيين صييالح، أبييي عيين بكر، أبي مولى سمي،
مييا النيياس يعلييم قال: (لييو وسلم عليه الله صلى الله رسول

عليييه يسييتهموا أن إل يجييدوا لم ثم الول، والصف النداء في
ولو إليه، لستبقوا التهجير في ما يعلمون ولو عليه، لستهموا
حبوا). ولو لتوهما والصبح، العتمة في ما يعلمون

]624 وانظر: 2543[

10.    : الذان -  في الكلم باب
أن بييأس الحسيين: ل أذانه. وقييال في صرد بن سليمان وتكلم

يقيم. أو يؤذن وهو يضحك
الحميييد وعبد أيوب، عن حماد، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا591

الحييارث بين الليه عبييد عيين الحييول، وعاصم الزيادي، صاحب
حييي المييؤذن بلييغ فلمييا ردغ، يوم في عباس ابن قال: خطبنا

القوم فنظر الرحال، في ينادي: الصلة أن فأمره الصلة على
وإنهييا منييه، خييير هييو من هذا فقال: فعلى بعض، إلى بعضهم
عزمة.

]637، 859[

11.        : يخبره -  من له كان إذا العمى أذان باب
شهاب، ابن عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا592
اللييه صييلى اللييه رسول أبيه: أن عن الله، عبد بن سالم عن

حييتى واشييربوا فكلييوا بليييل، يييؤذن بلل قال: (إن وسلم عليه
ينييادي ل أعمييى، رجل قييال: وكييان مكتييوم). ثييم أم ابن ينادي
أصبحت. له: أصبحت يقال حتى

]595، 597، 2513، 6821[

12.    : الفجر -  بعد الذان باب
نييافع، عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا593
اللييه رسييول حفصيية: أن قال: أخييبرتني عمر بن الله عبد عن

وبييدا للصييبح، المييؤذن إعتكييف إذا كان وسلم عليه الله صلى
الصلة. تقام أن قبل خفيفتين ركعتين صلى الصبح،

]1119، 1126[

أبييي عيين يحيى، عن شيبان، قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا594



ركعييتين وسييلم عليه الله صلى النبي عائشة: كان عن سلمة،
الصبح. صلة من والقامة النداء بين خفيفتين،

اللييه عبيييد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا595
اللييه صييلى اللييه رسييول عمر: أن بن الله عبد عن دينار، بن

حييتى واشييربوا فكلييوا بليييل، ينييادي بلل قال: (إن وسلم عليه
مكتوم). أم ابن ينادي
]592[ر: 

13.    : الفجر -  قبل الذان باب
قييال: حييدثنا زهييير قييال: حييدثنا يييونس بيين أحمييد  - حدثنا596

بيين اللييه عبييد عيين النهييدي، عثمييان أبي عن التيمي، سليمان
يمنعيين قييال: (ل وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عن مسعود،
أو يييؤذن، فإنه سحوره، من بلل أذان منكم، أحدا أو أحدكم،
يقييول أن وليييس نييائمكم، ولينبييه قائمكم، ليرجع بليل، ينادي،
وطأطييأ فييوق، إلييى ورفعهييا بأصييابعه، الصبح). وقال أو الفجر،

إحييداهما بسييبابتيه، زهييير هكذا). وقال يقول أسفل: (حتى إلى
وشماله. يمينه عن مدها ثم الخرى، فوق

]4992، 6820[

اللييه قييال: عبيييد أسييامة أبييو قييال: أخبرنييا إسحق  - حدثنا597
ابيين عن نافع، عائشة. وعن عن محمد، بن القاسم حدثنا: عن

قال: (ح). أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عمر: أن
قييال: الفضييل قال: حييدثنا المروزي عيسى بن يوسف وحدثني

عائشيية، عيين محمد بن القاسم عن عمر، بن الله عبيد حدثنا
لى النيبي عن ه ص ييؤذن بلل قيال: (إن أنيه وسيلم علييه الل

مكتوم). أم ابن يؤذن حتى واشربوا فكلوا بليل،
.592] وانظر: 1819[

14      : ينتظر -  ومن والقامة، الذان بين كم باب
القامة.

الجريييري، عن خالد، قال: حدثنا الواسطي إسحق  - حدثنا598
رسييول المزنييي: أن مغفييل بيين اللييه عبد عن بريدة، ابن عن
- ثلثييا صييلة أذانين كل قال: (بين وسلم عليه الله صلى الله

شاء). - لمن



]601[
قييال: حييدثنا غنييدر قييال: حييدثنا بشييار بيين محمييد  - حييدثنا599
بيين أنييس عيين النصيياري، عامر بن عمرو قال: سمعت شعبة
النييبي أصحاب من ناس قام أذن، إذا المؤذن قال: كان مالك
النييبي يخييرج حييتى السييواري، يبتييدرون وسلم عليه الله صلى
قبييل الركعييتين يصييلون كييذلك، وهييم وسييلم عليييه اللييه صلى

شيء. والقامة الذان بين يكن ولم المغرب،
إل بينهما يكن شعبة: لم عن داود، وأبو جبلة، بن عثمان قال

قليل.
].481[ر: 

15.    : القامة -  انتظر من باب
قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا600

قالت: عائشة الزبير: أن بن عروة أخبرني
المييؤذن سييكت إذا وسييلم عليه الله صلى الله رسول كان 

قبييل خفيفييتين ركعييتين فركييع قييام الفجيير، صييلة من بالولى
شييقه علييى اضييطجع ثييم الفجر، يستبين أن بعد الفجر، صلة

للقامة. المؤذن يأتيه حتى اليمن،

16.       : شاء -  لمن صلة أذانين كل بين باب
الحسن، بن كهمس قال: حدثنا يزيد بن الله عبد  - حدثنا601
قال: مغفل بن الله عبد عن بريدة، بن الله عبد عن
بين صلة، أذانين كل وسلم: (بين عليه الله صلى النبي قال 

شاء). الثالثة: (لمن في قال صلة). ثم أذانين كل
].598[ر: 

17.        : واحد -  مؤذن السفر في ليؤذن قال من باب
عيين أيوب، عن وهيب، قال: حدثنا أسد بن معلى  - حدثنا602
الحويرث: بن مالك عن قلبة، أبي
قييومي، ميين نفيير فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي أتيت 

رأى فلمييا رفيقييا، رحيمييا وكييان ليليية، عشييرين عنييده فأقمنييا
وعلمييوهم، فيهييم، فكونييوا قييال: (ارجعييوا أهالينييا، إلييى شييوقنا
وليييؤمكم أحييدكم، لكييم فليييؤذن الصييلة حضييرت فييإذا وصلوا،

أكبركم).
]604، 605، 627، 653، 2693، 5662، 6819.[



18     : جماعة، -  كانوا إذا للمسافر، الذان باب
: المؤذن      وقول وجمع، بعرفة وكذلك والقامة،

. المطيرة        أو الباردة الليلة في الرحال، في الصلة
المهاجر عن شعبة، قال: حدثنا إبراهيم بن مسلم  - حدثنا603
قال: ذر أبي عن وهب، بن زيد عن الحسن، أبي
المؤذن فأراد سفر، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا 

له: (أبرد). فقال يؤذن، أن أراد له: (أبرد). ثم فقال يؤذن، أن
التلييول، الظييل ساوى له: (أبرد). حتى فقال يؤذن، أن أراد ثم

فيييح ميين الحيير شييدة وسلم: (إن عليه الله صلى النبي فقال
جهنم).

].511[ر: 
عيين سييفيان، قييال: حييدثنا يوسف بن محمد  - حدثنا604/605

قال: الحويرث بن مالك عن قلبة، أبي عن الحذاء، خالد
السييفر، يريييدان وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي رجلن أتى 

فأذنييا، خرجتمييا، أنتمييا وسلم: (إذا عليه الله صلى النبي فقال
أكبركما). ليؤمكما ثم أقيما، ثم

].602[ر: 
قييال: الوهيياب عبد قال: حدثنا المثنى بن محمد ) - حدثنا605(

مالك: قال: حدثنا قلبة أبي عن أيوب، حدثنا
شييببة ونحيين وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي إلييى أتينييا 

ه رسيول وكان وليلة، يوما عشرين عنده فأقمنا متقاربون، الل
اشييتهينا قييد أنا ظن فلما رفيقا، رحيما وسلم عليه الله صلى
قييال: فأخبرنيياه، بعييدنا تركنييا عمن سألنا اشتقنا، قد أو أهلنا،

ومروهييم). وذكيير وعلمييوهم فيهم فأقيموا أهليكم، إلى (ارجعوا
أصييلي، رأيتمييوني كمييا أحفظهييا: (وصييلوا ل أو أحفظها، أشياء

أكبركم). وليؤمكم أحدكم، لكم فليؤذن الصلة، حضرت فإذا
].602[ر: 

عميير بن الله عبيد عن يحيى، قال: أخبرنا مسدد  - حدثنا606
قال: نافع قال: حدثني

فييي قييال: صييلوا ثييم بضجنان، باردة ليلة في عمر ابن أذن 
كييان وسييلم عليييه الله صلى الله رسول فأخبرنا: أن رحالكم،

الرحال). في صلوا إثره: (أل على يقول ثم يؤذن، مؤذنا يأمر
السفر. في المطيرة أو الباردة، الليلة في
].635[ر:



أبو قال: حدثنا عون بن جعفر قال: أخبرنا إسحق  - حدثنا607
قال: أبيه عن جحيفة، أبي بن عون عن العميس،

فجيياءه بالبطييح، وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول رأيت 
بييين ركزهييا حييتى بييالعنزة بلل خييرج ثييم بالصلة، فآذنه بلل

وأقييام بالبطييح، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول يييدي
الصلة.

].185[ر: 

19       : وهل -  وههنا، ههنا فاه المؤذن يتبع هل باب
. الذان   في يلتفت

ل عمر ابن وكان أذنيه، في إصبعيه جعل بلل: أنه عن ويذكر
علييى يييؤذن أن بأس إبراهيم: ل أذنيه. وقال في إصبعيه يجعل

عائشة: كان وسنة. وقالت حق عطاء: الوضوء وضوء. وقال غير
أحيانه. كل على الله يذكر وسلم عليه الله صلى النبي
عييون عيين سييفيان، قال: حييدثنا يوسف بن محمد  - حدثنا608

أبيه: عن جحيفة، أبي بن
بالذان. وههنا ههنا فاه أتتبع فجعلت يؤذن، بلل رأى أنه 

].185[ر: 

20.   :   : الصلة -  فاتتنا الرجل قول باب
ليقييل: لييم ولكيين الصييلة، يقييول: فاتتنييا أن سيييرين ابن وكره

أصح. وسلم عليه الله صلى النبي ندرك. وقول
عبييد عيين يحيى، عن شيبان، قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا609
قال: أبيه عن قتادة، أبي بن الله
سييمع إذ وسلم، عليه الله صلى النبي مع نصلي نحن بينما 

إلييى شأنكم). قالوا: اسييتعجلنا قال: (ما صلى فلما رجال، جلبة
بالسييكينة، فعليكييم الصييلة أتيتييم إذا تفعلييوا، الصلة. قال: (فل

فأتموا). فاتكم وما فصلوا، أدركتم فما

21      : بالسكينة -  وليأت الصلة، إلى يسعى ل باب
والوقار.
قتييادة، أبييو فأتموا). قيياله فاتكم وما فصلوا، أدركتم وقال: (ما

وسلم. عليه الله صلى النبي عن
].609[ر: 

الزهري، قال: حدثنا ذئب أبي ابن قال: حدثنا آدم  - حدثنا610



الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن المسيب، بن سعيد عن
هريييرة، أبييي عيين سييلمة، أبي عن الزهري، وسلم. وعن عليه
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن
بالسييكينة وعليكييم الصييلة، إلى فامشوا القامة سمعتم (إذا 

فأتموا). فاتكم وما فصلوا، أدركتم فما تسرعوا، ول والوقار،
]866.[

22       : عند -  المام رأوا إذا الناس، يقوم متى باب
القامة.

قييال: كتييب هشييام قال: حييدثنا إبراهيم بن مسلم  - حدثنا611
قال: أبيه عن قتادة، أبي بن الله عبد يحيى: عن إلي
الصييلة أقيمييت وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 

تروني). حتى تقوموا فل
]612، 867.[

23      : وليقم -  مستعجل الصلة إلى يسعى ل باب
. والوقار  بالسكينة

عبييد عيين يحيى، عن شيبان، قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا612
قال: أبيه عن قتادة، أبي بن الله
الصييلة، أقيمت وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 

بالسكينة). وعليكم تروني، حتى تقوموا فل
].611[ر: 

24.      : لعلة -  المسجد من يخرج هل باب
بيين إبراهيييم قال: حييدثنا الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا613
سلمة، أبي عن شهاب، ابن عن كيسان، بن صالح عن سعد،

هريرة: أبي عن
أقيمييت وقييد خييرج، وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 

انتظرنييا مصييله، فييي قييام إذا حييتى الصفوف، وعدلت الصلة
هيئتنييا، علييى مكييانكم). فمكثنييا قييال: (علييى انصرف، يكبر، أن

اغتسل. وقد ماء، رأسه ينطف إلينا خرج حتى
].271[ر: 



25   :    : رجع -  حتى مكانكم، المام قال إذا باب
فانتظروه.

قييال: حييدثنا يوسييف بيين محمد قال: حدثنا إسحق  - حدثنا614
عيين الرحمن، عبد بن سلمة أبي عن الزهري، عن الوزاعي،

قال: هريرة أبي
اللييه رسييول فخييرج صفوفهم، الناس فسوى الصلة، أقيمت 

ه صلى قيال: (عليى ثيم جنيب، وهيو فتقيدم، وسيلم علييه الل
فصييلى ميياء، يقطيير ورأسييه خرج ثم فاغتسل، مكانكم). فرجع

بهم.
].271[ر: 

26.     : صلينا -  ما الرجل قول باب
قييال: يحيييى عيين شيييبان، قييال: حييدثنا نعيييم أبييو  - حدثنا615

الله: عبد بن جابر يقول: أخبرنا سلمة أبا سمعت
يوم الخطاب بن عمر جاءه وسلم عليه الله صلى النبي أن 

حييتى أصلي، أن كدت ما والله الله، رسول فقال: يا الخندق،
فقييال الصييائم، أفطيير مييا بعييد وذلييك تغييرب، الشييمس كادت
النييبي صييليتها). فنييزل مييا وسلم: (واللييه عليه الله صلى النبي
صلى، ثم فتوضأ معه، وأنا بطحان إلى وسلم عليه الله صلى
المغرب. بعدها صلى ثم الشمس، غربت ما بعد العصر، يعني
].571[ر: 

27.       : القامة -  بعد الحاجة له تعرض المام باب
عبييد قيال: حيدثنا عمييرو بين الليه عبييد معمر أبو  - حدثنا616

قال: أنس عن صهيب، بن العزيز عبد قال: حدثنا الوارث
لى والنبي الصلة، أقيمت  ه ص رجل ينياجي وسيلم علييه الل

القوم. نام حتى الصلة إلى قام فما المسجد، جانب في
]617، 5934.[

28.     : الصلة -  أقيمت إذا الكلم باب
قييال: العلييى عبييد قييال: حييدثنا الوليييد بن عياش  - حدثنا617
قال: حميد حدثنا

الصييلة، تقييام مييا بعد يتكلم الرجل عن البناني، ثابتا سألت 
للنييبي فعرض الصلة قال: أقيمت مالك بن أنس عن فحدثني

الصلة. أقيمت ما بعد فحبسه رجل، وسلم عليه الله صلى



].616[ر: 

والمامة. الجماعة  - كتاب15
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.    : الجماعة -  صلة وجوب باب
شفقة، الجماعة، في العشاء عن أمه منعته الحسن: إن وقال

يطعها. لم
أبييي عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا618

هريرة: أبي عن العرج، عن الزناد،
نفسييي قييال: (والييذي وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

بالصييلة آميير ثييم فيحطييب، بحطييب آمر أن هممت لقد بيده،
رجييال إلييى أخييالف ثييم الناس، فيؤم رجل آمر ثم لها، فيؤذن
أحدهم: أنه يعلم لو بيده، نفسي والذي بيوتهم، عليهم فأحرق

العشاء). لشهد حسنتين مرماتين أو سمينا، عرقا يجد
]626، 2288، 6797.[

2.    : الجماعة -  صلة فضل باب
آخيير. وجيياء مسييجد إلييى ذهب الجماعة فاتته إذا السود وكان
جماعة. وصلى وأقام، فأذن فيه صلي قد مسجد إلى أنس
نييافع، عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا619
عمر: بن الله عبد عن
الجماعيية قال: (صييلة وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

درجة). وعشرين بسبع الفذ صلة تفضل
].621[ر: 

الليث: حييدثني قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد - حدثنا  م619
الخدري: سعيد أبي عن خباب، بن الله عبد عن الهاد، ابن



الجماعة يقول: (صلة وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه 
درجة). وعشرين بخمس الفذ صلة تفضل
قال: الواحد عبد قال: حدثنا إسماعيل بن موسى  - حدثنا620
هريييرة أبا يقول: سمعت صالح أبا قال: سمعت العمش حدثنا

يقول:
فييي الرجييل وسلم: (صييلة عليه الله صلى الله رسول قال 

خمسيية سييوقه، وفييي بيتييه، فييي صييلته على تضعف الجماعة
خرج ثم الوضوء، فأحسن توضأ أنه: إذا وذلك ضعفا، وعشرين

إل خطييوة، يخييط لييم الصييلة، إل يخرجييه ل المسييجد، إلييى
لييم صييلى، فييإذا خطيئيية، بهييا عنييه وحط درجة، بها له رفعت

صييل مصييله: اللهييم فييي دام مييا عليييه، تصييلي الملئكيية تزل
انتظيير مييا صييلة فييي أحييدكم يييزال ول ارحمييه، اللهييم عليه،

الصلة).
].465[ر: 

3.      : جماعة -  في الفجر صلة فضل باب
قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا621

الرحميين: أن عبييد بيين سيلمة وأبو المسيب، بن سعيد أخبرني
ه رسيول قال: سيمعت هريرة أبا لم علييه الليه صيلى الل وس

يقول:
وعشييرين بخمسيية وحده، أحدكم صلة الجميع صلة (تفضل 

الفجيير). صييلة فييي النهار وملئكة الليل ملئكة وتجتمع جزءا،
كييان الفجر قرآن شئتم: {إن إن هريرة: فاقرؤوا أبو يقول ثم

مشهودا}.
قال: تفضييلها عمر بن الله عبد عن نافع، شعيب: وحدثني قال

درجة. وعشرين بسبع
].619 ،465وانظر:  ،4440[

قييال: حييدثنا أبييي قييال: حييدثنا حفييص بيين عميير  - حييدثنا622
تقول: الدرداء أم قال: سمعت سالما قال: سمعت العمش

أغضييبك؟ فقليت: ميا مغضييب، وهيو الييدرداء أبيو علييي دخل 
وسييلم عليييه اللييه صلى محمد أمة من أعرف ما فقال: والله

جميعا. يصلون أنهم إل شيئا،
بريييد عن أسامة، أبو قال: حدثنا العلء بن محمد  - حدثنا623

قال: موسى أبي عن بردة، أبي عن الله، عبد بن
فييي أجييرا النيياس وسييلم: (أعظييم عليييه الله صلى النبي قال



حييتى الصييلة، ينتظيير والييذي ممشييى، فأبعدهم أبعدهم الصلة
ينام). ثم يصلي الذي من أجرا أعظم المام، مع يصليها

4.     : الظهر -  إلى التهجير فضل باب
بكيير، أبييي مييولى سييمي، عيين مالييك، عن قتيبة،  - حدثنا624
هريرة: أبي عن السمان، صالح أبي عن
رجييل قييال: (بينمييا وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 

فشكر فأخره، الطريق على شوك غصن وجد بطريق، يمشي
له). فغفر له الله
والغريييق، والمبطييون، خمسيية: المطعييون، قييال: (الشييهداء ثييم

يعلييم اللييه). وقييال: (لييو سييبيل فييي والشييهيد الهييدم، وصاحب
أن إل يجييدوا لييم ثييم الول، والصييف النييداء فييي مييا النيياس

لسييتبقوا التهجييير في ما يعلمون عليه. ولو لستهموا يستهموا
حبوا). ولو لتوهما والصبح العتمة في ما يعلمون ولو إليه،

].626 ،590 وانظر: 5401 ،2674 ،2340 ،688[

5.   : الثار -  احتساب باب
عبييد قييال: حييدثنا حوشييب بن الله عبد بن محمد  - حدثنا625

قال: أنس عن حميد، قال: حدثنا الوهاب
أل سييلمة، بنييي وسييلم: (يييا عليييه اللييه صييلى النييبي قييال 

آثاركم). تحتسبون
وآثييارهم}. قييال: قييدموا مييا قييوله: {ونكتييب فييي مجاهد وقال

خطاهم.
حميييد: أيييوب: حييدثني بيين يحيييى مريييم: أخبرنييا أبي ابن وقال

منييازلهم، عيين يتحولييوا أن أرادوا سييلمة بني أنس: أن حدثني
قييال: فكييره وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي من قريبا فينزلوا
فقييال: (أل يعييروا، أن وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول

آثاركم). تحتسبون
بأرجلهم. الرض في يمشى أن آثارهم، مجاهد: خطاهم قال

]1788.[

6.     : الجماعة -  في العشاء فضل باب
قييال: حييدثني العمييش قال: حدثنا حفص بن عمر  - حدثنا626

قال: هريرة أبي عن صالح، أبو
علييى أثقييل صييلة وسييلم: (ليييس عليه الله صلى النبي قال 

لتوهمييا فيهمييا مييا يعلمون ولو والعشاء، الفجر من المنافقين



رجل آميير ثييم فيقيييم، المؤذن آمر أن هممت ولقد حبوا، ولو
يخييرج ل من على فأحرق نار، من شعل آخذ ثم الناس، يؤم
بعد). الصلة إلى
].624 ،618[ر: 

7.     : جماعة -  فوقهما فما اثنان باب
خالييد، قال: حدثنا زريع بن يزيد قال: حدثنا مسدد  - حدثنا627
الحويرث، بن مالك عن قلبة، أبي عن
الصييلة حضييرت قييال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي عن 

أكبركما). ليؤمكما ثم وأقيما، فأذنا
].602[ر: 

8      : الصلة، -  ينتظر المسجد في جلس من باب
. المساجد  وفضل

الزنيياد، أبي عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا628
هريرة: أبي عن العرج، عن
تصييلي قال: (الملئكة وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

له، اغفر يحدث: اللهم لم ما مصله، في دام ما أحدكم على
الصييلة دامييت مييا صييلة فييي أحييدكم يييزال ل ارحمييه، اللهم

الصلة). إل أهله إلى ينقلب أن يمنعه ل تحبسه،
].434[ر: 

اللييه عبيييد عن يحيى، قال: حدثنا بشار بن محمد  - حدثنا629
عاصييم، بيين حفييص عيين الرحميين، عبد بن خبيب قال: حدثني

هريرة، أبي عن
اللييه يظلهييم قييال: (سييبعة وسلم عليه الله صلى النبي عن 

فييي نشأ وشاب العادل، ظله: المام إل ظل ل يوم ظله في
في تحابا ورجلن المساجد، في معلق قلبه ورجل ربه، عبادة
ذات امييرأة طلبتييه ورجييل عليييه، وتفرقييا عليييه اجتمعييا اللييه

اخفيى تصيدق، ورجيل الليه، أخيياف إني فقال وجمال، منصب
خاليييا، اللييه ذكيير ورجييل يمينييه، تنفق ما شماله تعلم ل حتى

عيناه). ففاضت
].6421 ،6114 ،1357[ر: 

حميييد عيين جعفيير، بن إسماعيل قال: حدثنا قتيبة  - حدثنا630
قال:

وسييلم عليييه الليه صيلى اللييه رسييول اتخييذ أنس: هل سئل 



الليييل، شييطر إلييى العشيياء صلة ليلة أخر فقال: نعم، خاتما؟
النيياس فقييال: (صيلى صييلى، مييا بعييد بييوجهه علينييا أقبييل ثييم

انتظرتمونييا). قييال: فكييأني منييذ صييلة فييي تزالوا ولم ورقدوا،
خاتمه. وبيض إلى أنظر
].546[ر: 

9.       : وراح -  المسجد إلى غدا من فضل باب
هييارون بيين يزيييد قييال: حييدثنا اللييه عبد بن علي  - حدثنا631

عطيياء عيين أسلم، بن زيد عن مطرف، بن محمد قال: أخبرنا
هريرة، أبي عن يسار، بن
المسجد إلى غدا قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

راح). أو غدا كلما الجنة، من نزلة له الله أعد وراح،

10.        : المكتوبة -  إل صلة فل الصلة أقيمت إذا باب
بيين إبراهيييم قال: حييدثنا الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا632
مالك بن الله عبد عن عاصم، بن حفص عن أبيه، عن سعد،

برجل. وسلم عليه الله صلى النبي قال: مر بحينة ابن
قال: حييدثنا أسد بن بهز قال: حدثنا الرحمن عبد قال: وحدثني

بيين حفيص قييال: سييمعت إبراهيم بن سعد قال: أخبرني شعبة
بحينة: ابن مالك له يقال الزد، من رجل قال: سمعت عاصم

أقيمت وقد رجل رأى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
اللييه صييلى اللييه رسييول انصرف فلما ركعتين، يصلي الصلة،

اللييه صييلى اللييه رسييول له وقال الناس، به لث وسلم عليه
أربعا). الصبح أربعا، وسلم: (الصبح عليه
عن إسحق، ابن مالك. وقال في شعبة عن ومعاذ، غندر تابعه
حميياد: أخبرنييا بحينة. وقال بن الله عبد عن حفص، عن سعد،
مالك. عن حفص، عن سعد،

11.      : الجماعة -  يشهد أن المريض حد باب
قييال: أبييي قال: حدثني غياث بن حفص بن عمر  - حدثنا633
السود: إبراهيم: قال عن العمش، حدثنا

عليى المواظبيية فييذكرنا عنهييا، الليه رضييي عائشية عنييد كنا 
اللييه صييلى الله رسول مرض قالت: لما لها، والتعظيم الصلة

فيأذن الصيلة، فحضيرت فييه، ميات اليذي مرضه وسلم عليه
بكيير أبييا لييه: إن بالنيياس). فقيييل فليصييل بكيير أبا فقال: (مروا



يصييلي أن يسييتطع لييم مقامييك فييي قييام إذا أسيييف، رجييل
صييواحب فقال: (إنكيين الثالثة فأعاد له، فأعادوا وأعاد بالناس،
فصييلى، بكيير أبو بالناس). فخرج فليصل بكر أبا مروا يوسف،

فخييرج خفيية، نفسييه ميين وسييلم عليييه الله صلى النبي فوجد
فأراد الوجع، من تخطان رجليه أنظر كأني رجلين، بين يهادى

أن وسلم عليه الله صلى النبي إليه فأومأ يتأخر، أن بكر أبو
جنبه. إلى جلس حتى به أتي ثم مكانك،

وأبييو يصييلي، وسلم عليه الله صلى النبي للعمش: وكان قيل
فقييال بكيير؟ أبييي بصييلة يصييلون والنيياس بصييلته، يصلي بكر

برأسه: نعم.
أبييو العمييش: بعضييه. وزاد عيين شييعبة، عيين داود، أبييو رواه

قائما. يصلي بكر أبو فكان بكر، أبي يسار عن معاوية: جلس
].195[ر: 

يوسف، بن هشام قال: أخبرنا موسى بن إبراهيم  - حدثنا634
اللييه عبييد بيين الله عبيد قال: أخبرني الزهري عن معمر، عن

قال:
واشييتد وسييلم عليييه الله صلى النبي ثقل عائشة: لما قالت 

فخييرج لييه، فييأذن بيييتي في يمرض أن أزواجه استأذن وجعه،
آخر. ورجل العباس بين وكان الرض، رجله تخط رجلين بين
عائشيية: قييالت مييا عبيياس لبيين ذلييك الله: فييذكرت عبيد قال

عائشية؟ تسيم ليم الييذي الرجيل مين تيدري ليي: وهيل فقال
طالب. أبي بن علي قال: هو قلت: ل،

].195[ر: 

12       : في -  يصلي أن والعلة المطر في الرخصة باب
رحله.

نافع: عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا635
قال: ثم وريح، برد ذات ليلة في بالصلة، أذن عمر ابن أن 
عليه الله صلى الله رسول قال: إن ثم الرحال، في صلوا أل

ومطيير، بييرد ذات ليليية كييانت إذا المييؤذن، يييأمر كييان وسييلم
الرحال). في صلوا يقول: (أل

].606[ر: 
عن شهاب، ابن عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا636

النصاري: الربيع بن محمود
قييال وأنييه أعمييى، وهو قومه يؤم كان مالك، بن عتبان أن 



تكييون إنها الله، رسول وسلم: يا عليه الله صلى الله لرسول
اللييه رسول يا فصل البصر، ضرير رجل وأنا والسيل، الظلمة

اللييه صييلى اللييه رسييول فجاءه مصلى، أتخذه مكانا بيتي في
من مكان إلى أصلي). فأشار أن تحب فقال: (أين وسلم عليه

وسلم. عليه الله صلى الله رسول فيه فصلى البيت،
].414[ر: 

13       : يخطب -  وهل حضر، بمن المام يصلي هل باب
. المطر    في الجمعة يوم

بيين حميياد قييال: حييدثنا الوهيياب عبد بن الله عبد  - حدثنا637
عبد قال: سمعت الزيادي، صاحب الحميد، عبد قال: حدثنا زيد
قال: الحارث بن الله
بلييغ لمييا المييؤذن فأمر ردغ، ذي يوم في عباس ابن خطبنا 

بعضيهم فنظير الرحييال، في الصلة قال: قل الصلة على حي
هييذا إن هييذا، أنكرتييم فقال: كييأنكم أنكروا، فكأنهم بعض، إلى

وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي يعني مني، خير هو من فعله
أحرجكم. أن كرهت وإني عزمة، إنها

ابيين عيين الحييارث، بيين الله عبد عن عاصم، عن حماد، وعن
فتجيئييون أؤثمكييم، أن قييال: كرهييت أنييه غييير عبيياس: نحييوه،

ركبكم. إلى الطين تدوسون
].591[ر: 

يحيييى، عيين هشام، قال: حدثنا إبراهيم بن مسلم  - حدثنا638
قال: سلمة أبي عن
حتى فمطرت سحابة، فقال: جاءت الخدري سعيد أبا سألت 

فرأيييت الصلة، فأقيمت النخل، جريد من وكان السقف، سال
والطييين، الميياء فييي يسجد وسلم عليه الله صلى الله رسول

جبهته. في الطين أثر رأيت حتى
]780، 801، 1912، 1914، 1923، 1931، 1935.[

سيرين بن أنس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا آدم  - حدثنا639
يقول: أنسا قال: سمعت

وكييان معييك، الصييلة أسيتطيع ل النصار: إني من رجل قال 
طعامييا، وسييلم عليييه اللييه صييلى للنييبي فصيينع ضييخما، رجل

الحصييير، طييرف ونضييح حصيييرا، له فبسط منزله، إلى فدعاه
لنييس: أكييان الجييارود آل ميين رجل فقال ركعتين، عليه صلى
رأيتييه قييال: مييا الضييحى؟ يصييلي وسلم عليه الله صلى النبي



يومئذ. إل صلها
]1125، 5730.[

14.      : الصلة -  وأقيمت الطعام حضر إذا باب
المييرء فقه الدرداء: من أبو بالعشاء. وقال يبدأ عمر ابن وكان
فارغ. وقلبه صلته على يقبل حتى حاجته، على إقباله
قييال: حييدثني هشام عن يحيى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا640
قال: أبي
قييال: أنييه وسلم عليه الله صلى النبي عن عائشة، سمعت 

بالعشاء). فابدؤوا الصلة، وأقيمت العشاء، وضع (إذا
]5148.[

عيين الليييث، قييال: حييدثنا بكييير بيين يحيييى  - حييدثنا642/ 641
مالك: بن أنس عن شهاب، ابن عن عقيل،

العشاء قدم قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
عيين تعجلييوا ول المغييرب، صييلة تصييلوا أن قبييل بييه فابييدؤوا

عشائكم).
عبيد عن أسامة، أبي عن إسماعيل، بن عبيد ) - حدثنا642( 

قال: عمر ابن عن نافع، عن الله،
عشيياء وضييع وسييلم: (إذا عليييه اللييه صييلى الله رسول قال 

حييتى يعجييل ول بالعشيياء، فابييدؤوا الصييلة، وأقيمييت أحييدكم،
منه). يفرغ
يأيتهييا فل الصييلة، وتقييام الطعييام، لييه عمر: يوضييع ابن وكان
المام. قراءة ليسمع وإنه يفرغ، حتى
عيين عقبيية، بيين موسييى عيين عثمييان، بيين ووهييب زهير وقال
قال: عمر ابن عن نافع،

علييى أحييدكم كيان وسييلم: (إذا عليييه الليه صيلى النبي قال 
أقيمييت وإن منييه، حيياجته يقضييي حييتى يعجييل، فل الطعييام
الصلة).

مديني. ووهب عثمان، بن وهب عن المنذر، بن إبراهيم رواه
]5147.[

15       : ما -  وبيده الصلة إلى المام دعي إذا باب
يأكل.

عيين إبراهيم، قال: حدثنا الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا643
أمية: بن عمرو بن جعفر قال: أخبرني شهاب ابن عن صالح،



قال: أباه أن
يحييتز ذراعييا يأكييل وسيلم عليه الله صلى الله رسول رأيت 

ولييم فصييلى السييكين، فطييرح فقييام الصلة، إلى فدعي منها،
يتوضأ.

].205[ر: 

16       : الصلة -  فأقيمت أهله حاجة في كان من باب
فخرج.

عيين الحكييم، قييال: حييدثنا شييعبة قييال: حييدثنا آدم  - حدثنا644
قال: السود عن إبراهيم،

لى النبي كان عائشة: ما سألت  ه ص يصينع وسيلم علييه الل
أهلييه، خدمة تعني أهله، مهنة في يكون قالت: كان بيته؟ في
الصلة. إلى خرج الصلة حضرت فإذا

]5048، 5692.[

17        : أن -  إل يريد ل وهو بالناس صلى من باب
. وسنته        وسلم عليه الله صلى النبي صلة يعلمهم

قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا إسماعيل بن موسى  - حدثنا645
قال: قلبة أبي عن أيوب،

لصلي فقال: إني هذا، مسجدنا في الحويرث بن مالك جاءنا 
عليه الله صلى النبي رأيت كيف أصلي الصلة، أريد وما بكم

قييال: مثييل يصييلي؟ كييان قلبة: كيف لبي يصلي. فقلت وسلم
ميين رأسييه رفييع إذا يجلييس شيييخا، هييذا. قييال: وكييان شيييخنا

الولى. الركعة في ينهض أن قبل السجود،
]769، 785، 790.[

18.      : بالمامة -  أحق والفضل العلم أهل باب
زائييدة، عيين حسييين، قال: حييدثنا نصر بن إسحق  - حدثنا646
أبييي عيين بييردة، أبييو قييال: حييدثني عمييير بيين الملك عبد عن

قال: موسى
فقييال: مرضييه، فاشييتد وسييلم عليييه الله صلى النبي مرض 

رقيييق، رجييل عائشة: إنييه بالناس). قالت فليصل بكر أبا (مروا
أبييا بالناس. قييال: (مييروا يصلي أن يستطع لم مقامك قام إذا

فليصييل بكيير أبييا فقييال: (مييري بالنيياس). فعييادت فليصييل بكيير
بالناس فصلى الرسول، يوسف). فأتاه صواحب فإنكن بالناس،



وسلم. عليه الله صلى النبي حياة في
]3205.[

عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا647
رضييي المييؤمنين أم عائشيية عيين أبيييه، عيين عروة، بن هشام

قالت: أنها عنها الله
مرضه: (مروا في قال وسلم عليه الله صلى الله رسول إن 
قام إذا بكر أبا عائشة: قلت: إن بالناس). قالت يصلي بكر أبا

فليصييل عميير فميير البكيياء، ميين النيياس يسييمع لييم مقامييك،
إذا بكر أبا له: إن لحفصة: قولي عائشة: فقلت بالناس. فقالت

عميير فميير البكيياء، ميين النيياس يسييمع لييم مقامييك، فييي قام
اللييه صييلى اللييه رسييول فقال حفصة، ففعلت للناس، فليصل

بكيير أبييا مييروا يوسييف، صواحب لنتن إنكن وسلم: (مه، عليه
منييك لصيييب كنييت لعائشيية: مييا حفصيية للناس). قالت فليصل

خيرا.
].195[ر: 

الزهييري عيين شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا648/649
قال:

الله صلى النبي تبع وكان النصاري، مالك بن أنس أخبرني 
فييي لهييم يصييلي كان بكر أبا وصحبه: أن وخدمه وسلم، عليه
إذا حيتى فييه، تيوفي اليذي وسلم عليه الله صلى النبي وجع
النييبي فكشييف الصييلة، فييي صييفوف وهييم الثنييين، يييوم كان

قييائم، وهييو إلينييا ينظيير الحجييرة، سييتر وسلم عليه الله صلى
نفتيين أن فهممنييا يضحك، تبسم ثم مصحف، ورقة وجهه كأن
بكر أبو فنكص وسلم، عليه الله صلى النبي برؤية الفرح من

عليييه اللييه صييلى النييبي أن وظيين الصييف، ليصل عقبيه على
عليييه اللييه صييلى النييبي إلينييا فأشار الصلة، إلى خارج وسلم

يومه. من فتوفي الستر، صلتكم). وأرخى أتموا وسلم: (أن
قييال: حييدثنا الوارث عبد قال: حدثنا معمر أبو ) - حدثنا649( 

قال: أنس عن العزيز، عبد
الصلة، فأقيمت ثلثا، وسلم عليه الله صلى النبي يخرج لم 

وسييلم عليييه الله صلى الله نبي فقال يتقدم، بكر أبو فذهب
عليييه اللييه صييلى النييبي وجييه وضييح فلمييا فرفعييه، بالحجيياب

صلى النبي وجه من إلينا أعجب كان منظرا نظرنا ما وسلم،
عليييه اللييه صييلى النبي فأومأ لنا، وضح حين وسلم عليه الله



الليه صيلى النيبي وارخى يتقدم، أن بكر أبي إلى بيده وسلم
مات. حتى عليه يقدر فلم الحجاب، وسلم عليه

]721، 1147، 4183.[
قييال: وهيب ابيين قييال: حييدثنا سييليمان بيين يحيى  - حدثنا650

اللييه: أنييه عبييد بيين حمزة عن شهاب، ابن عن يونس، حدثني
قال: أبيه عن أخبره

له قيل وجعه، وسلم عليه الله صلى الله برسول اشتد لما 
بالنيياس). قييالت فليصييل بكيير أبييا فقييال: (مييروا الصييلة، فييي

قييال: البكيياء، غلبييه قييرأ إذا رقيييق، رجييل بكيير أبا عائشة: إن
صيواحب إنكين فيصييلي، قال: (مروه فليصلي). فعاودته، (مروه

يوسف).
الكلييبي، يحيييى بن وإسحق الزهري، أخي وابن الزبيدي، تابعه
الزهري. عن

النييبي عيين حمييزة، عيين الزهييري، عيين ومعميير، عقيييل، وقال
وسلم. عليه الله صلى
].195[ر: 

19.       : لعلة -  المام جنب إلى قام من باب
قال: أخبرنا نمير ابن قال: حدثنا يحيى بن زكرياء  - حدثنا651

قالت: عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام
يصييلي أن بكيير أبييا وسييلم عليه الله صلى الله رسول أمر 

رسييول عروة: فوجد بهم. قال يصلي فكان مرضه، في بالناس
أبييو فييإذا فخييرج خفيية، نفسه في وسلم عليه الله صلى الله
إليييه: (أن فأشييار اسييتأخر، بكيير أبو رآه فلما الناس، يؤم بكر
حييذاء وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أنت). فجلس كما
اللييه رسييول بصييلة يصييلي بكر أبو فكان جنبه، إلى بكر أبي

بكر. أبي بصلة يصلون والناس وسلم، عليه الله صلى
].195[ر: 

20       : الول، -  المام فجاء الناس، ليؤم دخل من باب
. صلته       جازت يتأخر، لم أو الخر فتأخر

وسلم. عليه الله صلى النبي عن عائشة، فيه
].651[ر: 

أبييي عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا652
الساعدي: سعد بن سهل عن دينار، بن حازم



عمييرو بني إلى ذهب وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
أبي إلى المؤذن فجاء الصلة، فحانت بينهم، ليصلح عوف بن

بكير، أبيو فصيلى قال: نعيم، فأقيم؟ للناس فقال: أتصلي بكر،
الصييلة، فييي والناس وسلم عليه الله صلى الله رسول فجاء

بكيير أبييو وكان الناس، فصفق الصف، في وقف حتى فتخلص
فييرأى التفييت، التصفيق الناس أكثر فلما صلته، في يلتفت ل

اللييه رسييول إليييه فأشييار وسييلم، عليه الله صلى الله رسول
بكيير أبييو مكانييك). فرفييع أمكييث وسييلم: (أن عليييه اللييه صلى
الله رسول به أمره ما على الله فحمد يديه، عنه الله رضي
حييتى بكيير أبييو اسييتأخر ثييم ذلييك، من وسلم عليه الله صلى

وسييلم عليه الله صلى الله رسول وتقدم الصف، في استوى
إذ تثبييت أن منعييك مييا بكر، أبا قال: (يا انصرف فلما فصلى،

بين يصلي أن قحافة أبي لبن كان بكر: ما أبو أمرتك). فقال
اللييه رسييول فقييال وسييلم، عليييه اللييه صلى الله رسول يدي

ميين التصييفيق، أكييثرتم رأيتكييم لي وسلم: (ما عليه الله صلى
إليييه، التفييت سييبح إذا فييإنه فليسييبح، صييلته فييي شيء رابه

للنساء). التصفيق وإنما
]1143، 1146، 1160، 1177، 2544، 2547، 6767.[

21.       : أكبرهم -  فليؤمهم القراءة في استووا إذا باب
عيين زيييد، بن حماد قال: حدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا653

قال: الحويرث بن مالك عن قلبة، أبي عن أيوب،
فلبثنييا شببة، ونحن وسلم عليه الله صلى النبي على قدمنا 

عليييه اللييه صييلى النييبي وكييان ليليية، عشييرين من نحوا عنده
فعلمتمييوهم، بلدكييم إلييى رجعتييم فقييال: (لييو رحيمييا، وسييلم
حييين في كذا وصلة كذا، حين في كذا صلة فليصلوا مروهم

وليييؤمكم أحييدكم، لكييم فليييؤذن الصييلة حضييرت وإذا كييذا،
أكبركم).

].602[ر: 

22.      : فأمهم -  قوما المام زار إذا باب
عيين معمر، الله: أخبرنا عبد أسد: أخبرنا بن معاذ  - حدثنا654

بن عتبان قال: سمعت الربيع بن محمود قال: أخبرني الزهري
قال: النصاري مالك

فقال: (أييين له، فأذنت وسلم عليه الله صلى النبي استأذن 



الييذي المكييان إلييى لييه بيتييك). فأشييرت ميين أصيلي أن تحييب
وسلمنا. سلم ثم خلفه، وصففنا فقام أحب،

].414[ر: 

23.      : به -  ليؤتم المام جعل إنما باب
تييوفي الييذي مرضييه فييي وسييلم عليه الله صلى النبي وصلى

جالس. وهو بالناس فيه
].651[ر: 

مييا بقييدر فيمكث يعود المام، قبل رفع مسعود: إذا ابن وقال
المام. يتبع ثم رفع،
علييى يقييدر ول ركعييتين، المام مع يركع فيمن الحسن، وقال

الركعيية يقضييي ثييم سييجدتين، الخييرة للركعيية السجود: يسييجد
قام: يسجد. حتى سجدة نسي وفيمن بسجودها، الولى
موسييى عيين زائييدة، قييال: حييدثنا يونس بن أحمد  - حدثنا655

قييال: عتبيية بيين اللييه عبييد بن الله عبيد عن عائشة، أبي بن
الليه رسيول مرض عن تحدثيني فقلت: أل عائشة على دخلت
عليه الله صلى النبي ثقل قالت: بلى، وسلم؟ عليه الله صلى

قييال: ينتظرونييك، هييم النيياس). قلنييا: ل، فقييال: (أصييلى وسييلم
فييذهب فاغتسييل، المخضب). قالت: ففعلنا، في ماء لي (ضعوا
وسييلم: عليييه اللييه صييلى فقييال أفاق، ثم عليه، فأغمي لينوء

قييال: اللييه، رسييول يييا ينتظرونييك هم الناس). قلنا: ل، (أصلى
ذهييب ثم فاغتسل، المخضب). قالت: فقعد في ماء لي (ضعوا
هم الناس). قلنا: ل، فقال: (أصلى أفاق ثم عليه، فأغمي لينوء

المخضييب). في ماء لي قال: (ضعوا الله، رسول يا ينتظرونك
فقييال: أفيياق ثييم عليه، فأغمي لينوء ذهب ثم فاغتسل، فقعد

والنيياس اللييه، رسول يا ينتظرونك هم الناس). قلنا: ل، (أصلى
لصييلة السييلم عليييه النييبي ينتظييرون المسييجد، فييي عكييوف
أبييي إلى وسلم عليه الله صلى النبي فأرسل الخرة، العشاء

اللييه رسييول فقييال: إن الرسول فأتاه بالناس، يصلي بكر: بأن
أبييو فقييال بالنيياس، تصييلي أن يييأمرك وسييلم عليه الله صلى
عميير: لييه فقييال بالنيياس، صل عمر رقيقا: يا رجل وكان بكر،
النييبي إن ثييم اليييام، تلييك بكيير أبييو فصييلى بييذلك، أحق أنت

بييين فخييرج خفيية، نفسييه ميين وجييد وسييلم عليييه اللييه صييلى
يصييلي بكيير وأبييو الظهيير، لصييلة العبيياس، أحييدهما رجلييين،
صلى النبي إليه فأومأ ليتأخر، ذهب بكر أبو رآه فلما بالناس،



جنبييه). إلييى قييال: (أجلسيياني يتييأخر، ل بييأن وسييلم عليه الله
وهييو يصييلي بكر أبو قال: فجعل بكر، أبي جنب إلى فأجلساه

أبييي بصييلة والنيياس وسلم، عليه الله صلى النبي بصلة يأتم
قاعد. وسلم عليه الله صلى والنبي بكر،
لييه: أل فقلت عباس بن الله عبد على الله: فدخلت عبيد قال

الليه صيلى النيبي مرض عن عائشة، حدثتني ما عليك أعرض
شيئا، أنكر فما حديثها، عليه فعرضت قال: هات، وسلم؟ عليه
قلييت: العباس؟ مع كان الذي الرجل لك قال: أسمت أنه غير
علي. قال: هو ل،

].195[ر: 
عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا656

أنهيا المييؤمنين أم عائشية عين أبيييه، عيين عيروة، بيين هشييام
قالت:

شاك، وهو بيته في وسلم عليه الله صلى الله رسول صلى 
إليهييم: (أن فأشييار قيامييا، قييوم وراءه وصييلى جالسييا، فصييلى

فييإذا بييه، ليييؤتم المام جعل قال: (إنما انصرف اجلسوا). فلما
فصييلوا جالسييا صييلى وإذا فييارفعوا، رفييع وإذا فيياركعوا، ركييع

جلوسا).
]1062، 1179، 5334.[

ابيين عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا657
مالك: بن أنس عن شهاب،

شييقه فجحييش عنييه، فصييرع فرسييا ركييب اللييه رسييول أن 
وراءه فصييلينا قاعييد، وهييو الصييلوات من صلة فصلى اليمن،
فييإذا بييه، ليييؤتم المييام جعييل قال: (إنمييا انصرف فلما قعودا،
فارفعوا، رفع وإذا فاركعوا، ركع فإذا قياما، فصلوا قائما صلى
وإذا الحمييد، ولك فقولوا: ربنا حمده، لمن الله قال: سمع وإذا

جلوسييا فصييلوا جالسييا صييلى وإذا قيامييا، فصييلوا قائمييا صلى
أجمعون).

فصلوا جالسا صلى الحميدي: قوله: (إذا الله: قال عبد أبو قال
صلى النبي ذلك بعد صلى ثم القديم، مرضه في جلوسا). هو

يييأمرهم لييم قيامييا، خلفييه والنيياس جالسييا، وسييلم عليييه اللييه
اللييه صييلى النبي فعل من فالخر، بالخر يؤخذ وإنما بالقعود،

وسلم. عليه
].371[ر: 



24.      : المام -  خلف من يسجد متى باب
فاسجدوا. سجد أنس: وإذا قال
].699[ر: 

سييفيان عيين سييعيد، بيين يحيى قال: حدثنا مسدد  - حدثنا658
قييال: يزيييد بيين اللييه عبد قال: حدثني إسحق أبو قال: حدثني

قال: كذوب، غير وهو البراء، حدثني
اللييه قال: (سمع إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

صيلى النيبي يقيع حيتى ظهيره، منا أحد يحن حمده). لم لمن
بعده. سجودا نقع ثم ساجدا، وسلم عليه الله

بهذا. إسحق: نحوه أبي عن سفيان، عن نعيم، أبو حدثنا
]714، 778.[

25.       : المام -  قبل رأسه رفع من إثم باب
بن محمد عن شعبة، قال: حدثنا منهال بن حجاج  - حدثنا659

وسيلم علييه الليه صيلى النييبي عيين هرييرة، أبييا زياد: سمعت
قال:

رأسييه رفييع إذا أحييدكم، يخشييى أل أو أحييدكم، يخشى (أما 
يجعييل أو حمييار، رأس رأسييه اللييه يجعييل أن المييام، قبييل

حمار). صورة صورته

26.    : والمولى -  العبد إمامة باب
المصحف. من ذكوان عبدها يؤمها عائشة وكانت

يحتلم. لم الذي والغلم والعرابي، البغي وولد
لى النبي لقول ه ص لكتياب أقرؤهيم وسيلم: (ييؤمهم علييه الل
الله).
عييياض، بيين أنييس قال: حييدثنا المنذر بن إبراهيم  - حدثنا660
قال: عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد عن
قبييل بقبيياء، موضييع العصييبة، الولييون المهيياجرون قييدم لمييا 

سيالم، ييؤمهم كيان وسلم، عليه الله صلى الله رسول مقدم
قرآنا. أكثرهم وكان حذيفة، أبي مولى

]6754.[
قييال: شييعبة يحيييى: حييدثنا بشار: حييدثنا بن محمد  - حدثنا661

وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس، عن التياح، أبو حدثني
قال:

زبيبة). رأسه كأن حبشي، استعمل وإن وأطيعوا، (اسمعوا 



]664، 6723.[

27.        : خلفه -  من وأتم المام يتم لم إذا باب
موسييى بيين الحسيين قال: حدثنا سهل بن الفضل  - حدثنا662

عيين دينييار، بيين اللييه عبد بن الرحمن عبد قال: حدثنا الشيب
هريرة: أبي عن يسار، بن عطاء عن أسلم، بن زيد
لكييم، قييال: (يصييلون وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 

وعليهم). فلكم أخطؤوا وإن فلكم، أصابوا فإن

28.    : والمبتدع -  المفتون إمامة باب
بدعته. وعليه الحسن: صل وقال
يوسييف: حييدثنا بيين محمييد لنييا الله: وقييال عبد أبو  - قال663

عبيد عن الرحمن، عبد بن حميد عن الزهري، الوزاعي: حدثنا
خيار: بن عدي بن الله
وهييو عنييه، اللييه رضييي عفييان بيين عثمييان علييى دخييل أنييه 

لنا ويصلي ترى، ما بك ونزل عامة، إمام فقال: إنك محصور،
النيياس، يعمييل مييا أحسيين فقييال: الصييلة ونتحرج؟ فتنة، إمام
فيياجتنب أسيياؤوا وإذا معهييم، فأحسيين النيياس أحسيين فييإذا

إساءتهم.
المخنييث، خلييف يصلى أن ترى الزهري: ل الزبيدي: قال وقال

منها. بد ل ضرورة من إل
أبييي عيين شعبة، عن غندر، أبان: حدثنا بن محمد  - حدثنا664

مالك: بن أنس سمع التياح: أنه
ولو وأطع ذر: (اسمع لبي وسلم عليه الله صلى النبي قال 

زبيبة). رأسه كأن لحبشي،
].661[ر: 

29       : إذا -  سواء بحذائه المام يمين عن يقوم باب
. اثنين  كانا

الحكييم عيين شييعبة، قال: حدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا665
عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد قال: سمعت

قال:
اللييه صييلى اللييه رسول فصلى ميمونة، خالتي بيت في بت 

ثييم نييام، ثم ركعات، أربع فصلى جاء ثم العشاء، وسلم عليه
فصييلى يمينييه، عيين فجعلنييي يسيياره، عيين فقمت فجئت قام،

سييمعت حييتى نييام ثييم ركعييتين، صييلى ثييم ركعييات، خمييس



الصلة. إلى خرج ثم خطيطه، قال أو غطيطه،
].117[ر: 

30       : فحوله -  المام، يسار عن الرجل قام إذا باب
. صلتهما      تفسد لم يمينه، إلى المام

عن عمرو، قال: حدثنا وهب ابن قال: حدثنا أحمد  - حدثنا666
مولى كريب عن سليمان، بن مخرمة عن سعيد، بن ربه عبد
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عباس، ابن
فييي عندها وسلم عليه الله صلى والنبي ميمونة، عند نمت 

يسيياره، علييى فقمييت يصييلي، قييام ثييم فتوضييأ الليليية، تلييك
نام ثم ركعة، عشرة ثلث فصلى يمينه، عن فجعلني فأخذني

فصييلى فخييرج المييؤذن، أتاه ثم نفخ، نام إذا وكان نفخ، حتى
يتوضأ. ولم
بذلك. كريب فقال: حدثني بكيرا به عمرو: فحدثت قال
].117[ر: 

31         : قوم -  جاء ثم يؤم، أن المام ينو لم إذا باب
فأمهم.

عيين إبراهيييم، بين إسييماعيل قييال: حييدثنا مسييدد  - حيدثنا667
ابيين عيين أبيييه، عيين جييبير، بن سعيد بن الله عبد عن أيوب،
قال: عباس

يصييلي وسييلم عليييه اللييه صلى النبي فقام خالتي، عند بت 
فأخييذ يسيياره، عيين فقمييت معييه، أصييلي فقمييت الليييل، ميين

يمينه. عن فأقامني برأسي
].117[ر: 

32      : حاجة، -  للرجل وكان المام، طول إذا باب
. فصلى  فخرج

عيين عمييرو، عيين شييعبة، قال: حييدثنا مسلم  - حدثنا668/669
الله: عبد بن جابر
عليييه اللييه صييلى النييبي مييع يصييلي كان جبل، بن معاذ أن 

قومه. فيؤم يرجع ثم وسلم،
قييال: حييدثنا غنييدر قال: حدثنا بشار بن محمد ) - وحدثني669(

قال: الله عبد بن جابر قال: سمعت عمرو عن شعبة،
وسييلم، عليييه الله صلى النبي مع يصلي جبل بن معاذ كان 



فانصييرف بييالبقرة، فقرأ العشاء، فصلى قومه، فيؤم يرجع ثم
عليييه اللييه صييلى النييبي فبلييغ منه، تناول معاذا فكان الرجل،
قييال: (فاتنييا، أو مييرار، فتان). ثلث فتان، فقال: (فتان، وسلم،

عمرو: ل المفصل. قال أوسط من بسورتين فاتنا) وأمره فاتنا،
أحفظهما.

]673، 679، 5755.[

33      : الركوع -  وإتمام القيام، في المام تخفيف باب
والسجود.

قييال: حييدثنا زهييير قييال: حييدثنا يييونس بيين أحمييد  - حدثنا670
مسعود: أبو قال: أخبرني قيسا قال: سمعت إسماعيل

صييلة عيين لتييأخر إنييي اللييه، رسول يا قال: والله رجل أن 
اللييه رسييول رأيييت فما بنا، يطيل مما فلن، أجل من الغداة
ثييم يومئذ، منه غضبا أشد موعظة في وسلم عليه الله صلى

فييإن فليتجوز، بالناس صلى ما فأيكم منفرين، منكم قال: (إن
الحاجة). وذا والكبير الضعيف فيهم
].90[ر: 

34.       : شاء -  ما فليطول لنفسه صلى إذا باب
أبييي عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا671

هريرة: أبي عن العرج، عن الزناد،
أحدكم صلى قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

وإذا والكييبير، والسييقيم الضييعيف منهييم فييإنه فليخفف، للناس
شاء). ما فليطول لنفسه أحدكم صلى

35.      : طول -  إذا إمامه شكا من باب
نبي. يا بنا أسيد" طولت أبو وقال
إسييماعيل عيين سييفيان، يوسييف: حييدثنا بن محمد  - حدثنا672

قال: مسعود أبي عن حازم، أبي بن قيس عن خالد، أبي بن
الفجير في الصلة عن لتأخر إني الله، رسول رجل: يا قال 

عليييه الله صلى الله رسول فغضب فيها، فلن بنا يطيل مما
يومئذ، منه غضبا أشد كان موضع في غضب رأيته ما وسلم،

النيياس أم فميين منفرييين، منكيم إن النيياس، أيهيا قال: (يا ثم
الحاجة). وذا والكبير الضعيف خلفه فإن فليتجوز،

].90[ر: 



قييال: حييدثنا شييعبة قال: حييدثنا أياس أبي بن آدم  - حدثنا673
النصيياري اللييه عبييد بيين جييابر قييال: سييمعت دثار بن محارب

قال:
يصييلي، معيياذا فوافييق الليييل، جنح وقد بناضحين رجل أقبل 

أو البقييرة، بسييورة فقييرأ معيياذ، إلييى وأقبييل ناضييحه، فييترك
النييبي فأتى منه، نال معاذا أن وبلغه الرجل، فانطلق النساء،

صييلى النييبي فقييال معيياذا، إليييه فشكا وسلم عليه الله صلى
مييرات: (فيياتن) ثلث أنت). أو أفتان معاذ وسلم: (يا عليه الله

إذا والليييل وضييحاها، والشمس ربك، اسم بسبح صليت (فلول
الحاجيية). وذو والضييعيف الكييبير وراءك يصييلي فييإنه يغشييى،
الحديث. في أحسب

ومسييعر، مسييروق، بيين سييعيد اللييه: وتييابعه عبييد أبييو قييال
عيين الزبير، وأبو مقسم، بن الله عمرو: وعبيد والشيباني. قال

عيين العمييش، بييالبقرة. وتييابعه العشيياء فييي معيياذ جييابر: قييرأ
محارب.

].668[ر: 
عبييد قال: حدثنا الوارث عبد قال: حدثنا معمر أبو  - حدثنا674

قال: أنس عن العزيز،
ويكملها. الصلة يوجز وسلم عليه الله صلى النبي كان 

36.       : الصبي -  بكاء عند الصلة أخف من باب
قييال: حييدثنا الوليد قال: أخبرنا موسى بن إبراهيم  - حدثنا675

أبييي بيين اللييه عبييد عيين كييثير، أبييي ابن يحيى عن الوزاعي،
وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن قتادة، أبي أبيه عن قتادة،
قال:

بكيياء فأسييمع فيهييا، أطييول أن أريييد الصلة في لقوم (إني 
أمه). على أشق أن كراهية صلتي، في فأتجوز الصبي،

الوزاعي. عن وبقية، المبارك، وابن بكر، بن بشر تابعه
]830.[

بلل بيين سييليمان قال: حدثنا مخلد بن خالد  - حدثنا676/678
مالييك بيين أنييس قال: سييمعت الله عبد بن شريك قال: حدثنا

يقول:
النييبي ميين أتييم، ول صييلة أخييف قط، إمام وراء صليت ما 

فيخفييف، الصبي بكاء ليسمع كان وإن وسلم، عليه الله صلى
أمه. تفتن أن مخافة



زريييع بيين يزيييد قال: حدثنا الله عبد بن علي ) - حدثنا677( 
حدثه: مالك بن أنس قتادة: أن قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا

فييي لدخييل قييال: (إنييي وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 
فييي فييأتجوز الصييبي، بكيياء فأسييمع إطالتهييا، أريد وأنا الصلة،
بكائه). من أمه وجد شدة من أعلم مما صلتي،

عييدي، أبييي ابيين قييال: حييدثنا بشار بن محمد ) - حدثنا678( 
صييلى النييبي عيين مالييك، بيين أنس عن قتادة عن سعيد، عن
قال: وسلم عليه الله
الصييبي بكيياء فأسمع إطالتها، فأريد الصلة، في لدخل (إني 

بكائه). من أمه وجد شدة من أعلم مما فأتجوز،
النييبي عيين أنييس، قتادة: حييدثنا أبان: حدثنا موسى: حدثنا وقال
وسلم: مثله. عليه الله صلى

37.      : قوما -  أم ثم صلى إذا باب
حميياد قال: حدثنا النعمان وابو حرب، بن سليمان  - حدثنا679

قال: جابر عن دينار، بن عمرو عن أيوب، عن زيد، بن
يييأتي ثييم وسلم، عليه الله صلى النبي مع يصلي معاذ كان 

بهم. فيصلي قومه
].668[ر: 

38.      : المام -  تكبير الناس أسمع من باب
قييال: حييدثتا داود بيين اللييه عبييد قال: حييدثنا مسدد  - حدثنا68

اللييه رضييي عائشيية عيين السييود، عيين إبراهيم، عن العمش،
قالت: عنها
مييات الييذي مرضييه وسييلم عليه الله صلى النبي مرض لما 

فليصييل). قلييت: بكيير أبييا فقال: (مروا بالصلة، يؤذنه أتاه فيه،
علييى يقييدر فل يبك، مقامك يقم إن أسيف، رجل بكر أبا إن

فييي فقييال مثلييه، فليصل). فقلييت بكر أبا قال: (مروا القراءة،
بكيير أبييا مييروا يوسييف، صييواحب الرابعيية: (إنكيين أو الثالثيية

يهييادى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي وخرج فليصل). فصلى،
رآه فلمييا الرض، برجليييه يخييط إليييه أنظيير كأني رجلين، بين
بكيير أبييو صييل). فتييأخر إليييه: (أن فأشييار يتأخر، ذهب بكر أبو

جنبييه، إلى وسلم عليه الله صلى النبي وقعد عنه، الله رضي
التكبير. الناس يسمع بكر وأبو

العمش. عن محاضر تابعه



].195[ر: 

39     : الناس -  ويأتم بالمام، يأتم الرجل باب
بالمأموم.

وليييأتم بييي، وسييلم: (ائتمييوا عليييه الله صلى النبي عن ويذكر
بعدكم). من بكم

عيين معاوييية، أبييو قييال: حييدثنا سييعيد بيين قتيبيية  - حييدثنا681
قالت: عائشة عن السود، عن إبراهيم، عن العمش،

يؤذنه بلل جاء وسلم، عليه الله صلى الله رسول ثقل لما 
بالنيياس). فقلييت: يييا يصييلي أن بكيير أبييا فقال: (مييروا بالصلة،
يقييم مييا مييتى وإنييه أسيييف، رجييل بكيير أبييا إن الليه، رسييول
بكر أبا فقال: (مروا عمر، أمرت فلو الناس، يسمع ل مقامك
رجييل بكيير أبييا لييه: إن لحفصيية: قييولي بالنيياس). فقلييت يصلي

أمييرت فلييو النيياس، يسييمع ل مقامييك يقييم متى وإنه أسيف،
أن بكيير أبييا مييروا يوسييف، صييواحب لنتيين قال: (إنكيين عمر،
صييلى الله رسول وجد الصلة، في دخل بالناس). فلما يصلي

رجلييين، بييين يهييادى فقييام خفيية، نفسييه في وسلم عليه الله
سييمع فلمييا المسييجد، دخييل حييتى الرض، في تخطان ورجله

اللييه رسييول إليييه فأومييأ يتييأخر، بكر أبو ذهب حسه، بكر أبو
ه رسيول فجياء وسيلم، علييه الله صلى علييه الليه صيلى الل
يصييلي بكيير أبييو فكييان بكر، أبي يسار عن جلس حتى وسلم
قاعييدا، يصييلي وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان قائما،
ه رسيول بصيلة بكير أبو يقتدي لم، علييه الليه صيلى الل وس

عنه. الله رضي بكر أبي بصلة مقتدون والناس
].195[ر: 

40.        : الناس -  بقول شك إذا المام يأخذ هل باب
عيين أنييس، بيين مالييك عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا682
عيين سيييرين، بيين محمد عن السختياني، تميمة أبي بن أيوب
هريرة: أبي
اثنييتين، ميين انصييرف وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

اللييه؟ رسول يا نسيت أم الصلة اليدين: أقصرت ذو له فقال
اليييدين). ذو وسلم: (أصييدق عليه الله صلى الله رسول فقال
وسييلم، عليييه اللييه صييلى الله رسول فقام الناس: نعم، فقال

سييجوده مثييل فسجد كبر، ثم سلم، ثم أخريين، اثنتين فصلى



أطول. أو
].468[ر: 

بيين سييعد عيين شييعبة، قييال: حييدثنا الوليييد أبييو  - حييدثنا683
قال: هريرة أبي عن سلمة، أبي عن إبراهيم،

فقيييل: ركعييتين، الظهيير وسييلم عليييه الله صلى النبي صلى 
سجدتين. سجد ثم سلم، ثم ركعتين، فصلى ركعتين، صليت

].468[ر: 

41.      : الصلة -  في المام بكى إذا باب
آخيير فييي وأنييا عميير، نشيييج شداد: سمعت بن الله عبد وقال

الليه} /يوسيف: إليى وحزنيي بيثي أشكو يقرأ: {إنما الصفوف،
86./

هشييام عيين أنييس، بن مالك قال: حدثنا إسماعيل  - حدثنا684
المؤمنين: أم عائشة عن أبيه، عن عروة، بن
مرضه: (مروا في قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
فييي إذا بكر أبا عائشة: قلت: إن بالناس). قالت يصلي بكر أبا

فليصييل، عميير فميير البكيياء، ميين الناس يسمع ل مقامك قام
لحفصيية: عائشيية للنيياس). قييالت فليصييل بكيير أبا فقال: (مروا

النيياس يسييمع ل مقامييك فييي قييام إذا بكيير، أبا له: إن قولي
فقييال حفصيية، ففعلييت للنيياس، فليصييل عمر فمر البكاء، من

صييواحب لنتيين إنكيين وسلم: (مه، عليه الله صلى الله رسول
لعائشة: مييا حفصة للناس). قالت فليصل بكر أبا مروا يوسف،

خيرا. منك لصيب كنت
].195[ر: 

42.      : وبعدها -  القامة عند الصفوف تسوية باب
قيال: حيدثنا المليك، عبيد بين هشيام الولييد، أبيو  - حدثنا685
أبييي بن سالم قال: سمعت مرة بن عمرو قال: أخبرني شعبة
يقول: بشير بن النعمان قال: سمعت الجعد

أو صييفوفكم، وسييلم: (لتسييون عليييه اللييه صييلى النييبي قال 
وجوهكم). بين الله ليخالفن

عبييد عيين الييوارث، عبييد قييال: حييدثنا معميير أبييو  - حييدثنا686
أنس: عن العزيز،

فإني الصفوف، قال: (أقيموا وسلم عليه الله صلى النبي أن 
ظهري). خلف أراكم



]687، 690، 691، 692.[

43      : تسوية -  عند الناس، على المام إقبال باب
الصفوف.

عمييرو بيين معاوية قال: حدثنا رجاء أبي بن أحمد  - حدثنا687
الطويييل: حييدثنا حميييد قييال: حييدثنا قدامة بن زائدة قال: حدثنا

قال: أنس
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول علينييا فأقبييل الصلة، أقيمت 

أراكييم فييإني وتراصييوا، صييفوفكم فقال: (أقيموا بوجهه، وسلم
ظهري). وراء من
].686[ر: 

44.   : الول -  الصف باب
أبييي عيين سييمي، عيين مالييك، عيين عاصييم، أبييو  - حييدثنا688

قال: هريرة أبي عن صالح،
وسييلم: (الشييهداء: الغييرق، عليييه اللييه صييلى النييبي قييال 

والهدم). والمبطون، والمطعون،
مييا يعلمييون ولييو لسيتبقوا، التهجيير في ما يعلمون وقال: (لو

فييي مييا يعلمييون ولييو حبييوا، ولييو لتوهما والصبح، العتمة في
لستهموا). المقدم الصف

].624[ر: 

45.      : الصلة -  تمام من الصف إقامة باب
قييال: الييرزاق عبد قال: حدثنا محمد بن الله عبد  - حدثنا689

صييلى النييبي عيين هريييرة، أبييي عيين همام، عن معمر، أخبرنا
قال: أنه وسلم عليه الله
ركييع فييإذا عليييه، تختلفييوا فل بييه، ليييؤتم المييام جعل (إنما 

لييك فقولييوا: ربنييا حمييده، لميين اللييه سييمع قال وإذا فاركعوا،
جلوسييا فصييلوا جالسا، صلى وإذا فاسجدوا، سجد وإذا الحمد،

مين الصيف إقامية فيإن الصيلة، فيي الصيف أقيموا أجمعين،
الصلة). حسن

]701.[

عيين قتييادة، عيين شييعبة، قييال: حييدثنا الوليييد أبييو  - حدثنا690
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس،

الصلة). إقامة من الصفوف تسوية فإن صفوفكم، (سووا 



].686[ر: 

46.      : الصفوف -  يتم لم من إثم باب
موسييى بيين الفضييل قييال: أخييبرني أسد بن معاذ  - حدثنا691

يسييار بيين بشييير عيين الطييائي، عبيييد بيين سييعيد قييال: أخبرنييا
مالك: بن أنس عن النصاري،

رسول عهدت منذ منا أنكرت له: ما فقيل المدينة، قدم أنه 
ل أنكييم إل شيييئا أنكرت قال: ما وسلم؟ عليه الله صلى الله

الصفوف. تقيمون
بيين أنس علينا يسار: قدم بن بشير عن عبيد، بن عقبة وقال
المدينة: بهذا. مالك
].686[ر: 

47     : بالقدم، -  والقدم بالمنكب، المنكب إلزاق باب
. الصف  في

بكعييب كعبييه يلييزق منييا، الرجل بشير: رأيت بن النعمان وقال
صاحبه.

عين حمييد، عن زهير، قال: حدثنا خالد بن عمرو  - حدثنا692
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن أنس،

أحدنا ظهري). وكان وراء من أراكم فإني صفوفكم، (أقيموا 
بقدمه. وقدمه صاحبه، بمنكب منكبه يلزق
].686[ر: 

48       : وحوله -  المام، يسار عن الرجل قام إذا باب
. صلته      تمت يمينه، إلى خلفه المام

بيين عمييرو عيين داود، قال: حدثنا سعيد بن قتيبة  - حدثنا693
رضييي عبيياس ابيين عيين عبيياس، ابن مولى كريب، عن دينار،

قال: عنهما الله
فقمييت ليليية، ذات وسييلم عليييه الله صلى النبي مع صليت 

برأسييي وسييلم عليييه الله صلى الله رسول فأخذ يساره، عن
المييؤذن، فجيياءه ورقد، فصلى يمينه، عن فجعلني ورائي، من

يتوضأ. ولم وصلى فقام
].117[ر: 



49.     : صفا -  تكون وحدها المرأة باب
عيين سييفيان، قييال: حييدثنا محمييد بيين اللييه عبييد  - حييدثنا694

قال: مالك بن أنس عن إسحق،
عليييه اللييه صييلى النييبي خلييف بيتنييا، فييي ويييتيم أنييا صليت 

خلفنا. سليم أم وأمي وسلم،
].373[ر: 

50.    : والمام -  المسجد ميمنة باب
عيين عاصييم، زيييد: حييدثنا بيين ثييابت موسى: حدثنا  - حدثنا695

ليليية قييال: قمييت عنهمييا اللييه رضييي عباس ابن عن الشعبي،
أو بيييدي، فأخذ وسلم، عليه الله صلى النبي يسار عن أصلي

ورائي. من بيده وقال يمينه، عن أقامني حتى بعضدي،
].117[ر: 

51        : أو -  حائط القوم وبين المام بين كان إذا باب
سترة.

أبييو نهيير. وقييال وبينييه وبينك تصلي، أن بأس الحسن: ل وقال
سييمع إذا جدار، أو طريق بينهما كان وإن بالمام، مجلز: يأتم

المام. تكبير
سييعيد بيين يحيييى عيين عبييدة، قال: أخبرنييا محمد  - حدثنا696

قالت: عائشة عن عمرة، عن النصاري،
في الليل من يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

النييبي شييخص النيياس فييرأى قصييير، الحجييرة وجييدار حجرتييه،
فأصييبحوا بصييلته، يصييلون أناس فقام وسلم، عليه الله صلى

يصييلون أنيياس معيه فقيام الثانييية، ليلية فقييام بيذلك، فتحدثوا
ذلييك، بعييد كييان إذا حييتى ثلثييا، أو ليلتين ذلك صنعوا بصلته،

فلمييا يخييرج، فلييم وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول جلس
عليكييم تكتييب أن خشيييت فقييال: (إنييي الناس ذلك ذكر أصبح
الليل). صلة

]697، 882، 1077، 1907، 1908، 5523.[

52.   : الليل -  صلة باب
فييديك أبييي ابيين قييال: حييدثنا المنييذر بيين إبراهيم  - حدثنا697

بيين سييلمة أبييي عيين المقبري، عن ذئب، أبي ابن قال: حدثنا
عنها: الله رضي عائشة عن الرحمن، عبد



يبسييطه حصييير، لييه كييان وسييلم عليييه الله صلى النبي أن 
وراءه. فصلوا ناس، إليه فثاب بالليل، ويحتجره بالنهار

].696[ر: 
قييال: وهيييب قييال: حييدثنا حميياد بيين العلييى عبد  - حدثنا698
بيين بسيير عيين النضر، أبي سالم عن عقبة، بن موسى حدثنا

ثابت: بن زيد عن سعيد،
قييال: حجييرة، اتخييذ وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 

ليييالي، فيهييا فصييلى رمضان، في حصير، من قال أنه حسبت
يقعييد، جعييل بهييم علييم فلما أصحابه، من ناس بصلته فصلى
صيينيعكم، ميين رأيييت الييذي عرفييت فقييال: (قييد إليهييم فخييرج
المييرء صلة الصلة أفضل فإن بيوتكم، في الناس أيها فصلوا

المكتوبة). إل بيته في
عيين النضيير، أبا موسى: سمعت وهيب: حدثنا عفان: حدثنا قال

وسلم. عليه الله صلى النبي عن زيد، عن بسر،
]5762، 6860.[

الصلة صفة  - كتاب16
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.     : الصلة -  وافتتاح التكبير، إيجاب باب
الزهييري عيين شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا699/700

النصاري: مالك بن أنس قال: أخبرني
فجحييش فرسا، ركب وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 



صييلة يومئذ لنا عنه: فصلى الله رضي أنس اليمن. قال شقه
لمييا قييال ثيم قعييودا، وراءه فصييلينا قاعد، وهو الصلوات، من

فصييلوا قائمييا صييلى فييإذا بييه، ليييؤتم المييام جعل سلم: (إنما
سيييجد وإذا فيييارفعوا، رفيييع وإذا فييياركعوا، ركيييع وإذا قياميييا،

ولييك ربنييا فقولييوا حمييده، لمن الله سمع قال وإذا فاسجدوا،
الحمد).

ابيين عيين ليييث، قييال: حييدثنا سييعيد بيين قتيبيية ) - حييدثنا700(
قال: أنه مالك بن أنس عن شهاب،

فجحييش، فييرس عن وسلم عليه الله صلى الله رسول خر 
فقييال: (إنمييا انصييرف ثم قعودا، معه فصلينا قاعدا، لنا فصلى
وإذا فكبروا، كبر فإذا به، - ليؤتم المام جعل إنما - أو المام

لميين اللييه سييمع قييال وإذا فييارفعوا، رفييع وإذا فيياركعوا، ركع
فاسجدوا). سجد وإذا الحمد، ولك ربنا فقولوا حمده،

]371[ر:
عيب قيال: أخبرنيا اليمان أبو  - حدثنا701 أبيو قيال: حيدثني ش

قال: هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،
ليييؤتم المييام جعييل وسلم: (إنمييا عليه الله صلى النبي قال 

اللييه سييمع قييال وإذا فاركعوا، ركع وإذا فكبروا، كبر فإذا به،
وإذا فاسجدوا، سجد وإذا الحمد، ولك ربنا فقولوا حمده، لمن

أجمعون). جلوسا فصلوا جالسا صلى
]689[ ر:

2 _      : مع -  لولى ا التكبيرة في اليدين رفع باب
. سواء  الفتتاح

شهاب، ابن عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا702
أبيه: عن الله، عبد بن سالم عن
حييذو يديه يرفع كان وسلم، عليه الله صلى الله رسول أن 

رأسييه رفييع وإذا للركييوع، كييبر وإذا الصييلة، افتتح إذا منكبيه،
حمييده، لمن الله وقال: (سمع أيضا، كذلك رفعهما الركوع من
السجود. في ذلك يفعل ل الحمد). وكان ولك ربنا

]703، 705، 706[

3.         : رفع -  وإذا ركع، وإذا كبر، إذا اليدين رفع باب
قال: أخبرنا الله عبد قال: أخبرنا مقاتل بن محمد  - حدثنا703

الله عبد عن الله، عبد بن سالم الزهري: أخبرني عن يونس،



قال: عنهما الله رضي عمر بن
فييي قييام إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول رأيييت 

ذلييك يفعييل وكييان منكييبيه، حييذو تكونا حتى يديه رفع الصلة،
الركييوع، ميين رأسييه رفييع إذا ذلييك ويفعييل للركوع، يكبر حين

السجود. في ذلك يفعل حمده). ول لمن الله ويقول: (سمع
]702[ر: 

اللييه، عبييد بيين خالد قال: حدثنا الواسطي إسحق  - حدثنا704
قلبة: أبي عن خالد، عن
وإذا ييديه، ورفييع كييبر صلى الحويرث: إذا بن مالك رأى أنه 

رفيع الركيوع مين رأسيه رفيع وإذا ييديه، رفيع يركيع أن أراد
صيينع وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول وحييدث: أن يديه،
هكذا.

4.     : يديه -  يرفع أين الى باب
وسييلم عليه الله صلى النبي أصحابه: رفع في حميد أبو وقال
منكبيه. حذو
]794[ر: 

قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا705
الليه رضيي عميير بين الليه عبد الله: أن عبد بن سالم أخبرنا
قال: عنهما

الصلة، في التكبير افتتح وسلم عليه الله صلى النبي رأيت 
كييبر وإذا منكييبيه، حييذو يجعلهمييا حييتى يكييبر، حين يديه فرفع

حمييده). فعييل لميين اللييه (سييمع قييال وإذا مثله، فعل للركوع
يسييجد، حييين ذلييك يفعييل الحمييد). ول ولييك وقال: (ربنييا مثله،

السجود. من رأسه يرفع ولحين
]702[ر: 

5.       : الركعتين -  من قام إذا اليدين رفع باب
عبيييد قييال: حييدثنا العلييى عبييد قال: حدثنا عياش  - حدثنا706
نافع: عن الله،
وإذا يديه، ورفع كبر الصلة، في دخل إذا كان عمر ابن أن 

يييديه، حمييده). رفييع لميين الله قال: (سمع وإذا يديه، رفع ركع
إلييى عميير ابيين ذلييك ورفييع يديه، رفع الركعتين من قام وإذا
وسلم. عليه الله صلى الله نبي

عميير، ابيين عيين نييافع، عيين أبوب، عن سلمة، بن حماد رواه



عيين طهمييان، ابيين وسييلم. ورواه عليييه اللييه صييلى النبي عن
مختصرا. عقبة، بن وموسى أيوب
]702[ر: 

6.     : اليسرى -  على اليمنى وضع باب
حييازم، أبي عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا707
قال: سعد بن سهل عن
ذراعه على اليمنى اليد الرجل يضع أن يؤمرون الناس كان 

ذلييك ينمييي إل أعلمييه حييازم: ل أبييو الصلة. قال في اليسرى
ذلييك، إسييماعيل: ينمييى وسلم. قييال عليه الله صلى النبي إلى
ينمي. يقل ولم

7.    : الصلة -  في الخشوع باب
عيين زنيياد، أبييي عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا708

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول هريييرة: أن أبييي عيين العييرج،
قال: وسلم

ول ركييوعكم علييي يخفييى مييا والله ههنا، قبلتي ترون (هل 
ظهري). وراء لراكم وإني خشوعكم،

]408[ر: 
قييال: حييدثنا غنييدر قييال: حييدثنا بشييار بيين محمييد  - حييدثنا709
النييبي عيين مالييك، بيين أنييس عيين قتييادة، قال: سييمعت شعبة
قال: وسلم عليه الله صلى

- بعييدي ميين لراكييم إنييي فييوالله والسجود، الركوع (أقيموا 
وسجدتم). ركعتم - إذا ظهري بعد من قال وربما
]409[ر: 

8.    : التكبير -  بعد مايقول باب
عن قتادة، عن شعبة، قال: حدثنا عمر بن حفص  - حدثنا710
أنس:

اللييه رضييي وعمر بكر وأبا وسلم عليه الله صلى النبي أن 
العالمين. رب لله الصلة: بالحمد يفتتحون كانوا عنهما،

بيين الواحييد عبييد قال: حدثنا إسماعيل بن موسى  - حدثنا711
قييال: زرعة أبو قال: حدثنا القعقاع بن عمارة قال: حدثنا زياد

قال: هريرة أبو حدثنا
وبين التكبير بين يسكت وسلم عليه الله صلى الرسول كان 

يا وأمي - فقلت: بأبي هنية قال أحسبه - قال إسكاتة القراءة



قييال: تقييول؟ مييا والقييراءة، التكييبير بين إسكاتك الله، رسول
بييين باعييدت كمييا خطاييياي، وبييين بينييي باعييد (أقييول: اللهييم

الثييوب ينقييى كما الخطايا من نقني اللهم والمغرب، المشرق
والثلييج بالميياء خطاييياي اغسييل اللهييم الييدنس، ميين البيييض
والبرد).

قييال: عميير بيين نييافع قال: أخبرنييا مريم أبي ابن  - حدثنا712
بكر: أبي بنت أسماء عن ملكية، أبي ابن حدثني

فقام الكسوف، صلة صلى وسلم عليه الله صلى النبي أن 
القيييام، فأطال قام ثم الركوع، فأطال ركع ثم القيام، فأطال

ثم السجود، فأطال سجد ثم رفع، ثم الركوع، فأطال ركع ثم
ثييم القيييام، فأطييال قييام ثييم السييجود، فأطال سجد ثم رفع،
فأطيال ركييع ثييم القيييام، فأطيال رفع ثم الركوع، فأطال ركع

سييجد ثييم رفييع، ثييم السجود، فأطال فسجد رفع، ثم الركوع،
حييتى الجنة، مني دنت فقال: (قد انصرف ثم السجود، فأطال

منييي ودنييت قطافهييا، ميين بقطيياف لجئتكييم عليها، اجترأت لو
أنه - حسبت إمرأة فإذا معهم؟ وأنا رب، قلت: أي حتى النار،
حييتى قييالوا: حسييبتها هذه؟ شأن قلت: ما هرة، - تخدشها قال

نافع: حسييبت - قال تأكل أرسلتها ول أطعمتها، ل جوعا، ماتت
). الرض خشاش أو خشيش - من قال أنه

]86وانظر:  ،2235[ر: 

9.       : الصلة -  في المام إلى البصر رفع باب
صييلة فييي وسييلم عليييه الليه صيلى النبي عائشة: قال وقالت

رأيتمييوني حييين بعضييا، بعضييها يحطييم جهنم الكسوف: (فرأيت
تأخرت).

]1154[ر: 
قييال: حييدثنا الواحييد عبييد قييال: حييدثنا موسييى  - حييدثنا713

قال: معمر أبي عن عمير، بن عمارة عن العمش،
فييي يقييرأ وسييلم عليه الله صلى الرسول لخباب: أكان قلنا 

قييال: ذاك؟ تعرفييون كنتييم قلنا: بم قال: نعم، والعصر؟ الظهر
لحيته. بإضطراب

]726، 727، 744[
قييال: إسييحق أبييو قييال: أنبأنييا شعبة حجاج: حدثنا  - حدثنا714

غير وكان البراء، قال: حدثنا يخطب يزيد بن الله عبد سمعت
كذوب:



فرفييع وسييلم عليه الله صلى النبي مع صلوا إذا كانوا أنهم 
سجد. قد يروه حتى قياما، قاموا الركوع، من رأسه
]658[ر: 

أسييلم، بيين زيد عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا715
اللييه رضييي عبيياس بيين اللييه عبييد عيين يسييار، بن عطاء عن

قال: عنهما
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عهييد علييى الشمس خسفت 

فييي شيييئا تنيياول رأينيياك اللييه، رسول قالوا: يا فصلى، وسلم
فتنيياولت الجنيية، أريت قال: (إني تكعكعت؟ رأيناك ثم مقامك،

الدنيا). بقيت ما منه لكلتم أخذته ولو عنقودا، منها
]29[ر: 

هلل قال: حدثنا فليح قال: حدثنا سنان بن محمد  - حدثنا716
قال: مالك بن أنس عن علي، بن
المنييبر، رقييي ثييم وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي لنا صلى 

منذ الن، رأيت قال: (لقد ثم المسجد، قبلة قبل بيديه فأشار
هييذا قبليية فييي ممثلييتين والنييار، الجنيية الصييلة، لكييم صييليت
والشر). ثلثا. الخير في كاليوم أر فلم الجدار،

].409[ر: 

10.       : الصلة -  في السماء إلى البصر رفع باب
سييعيد بيين يحيييى قييال: أخبرنييا الله عبد بن علي  - حدثنا717

بيين أنييس قتييادة: أن قييال: حييدثنا عروبيية أبييي ابيين قال: حدثنا
وسلم: عليه الله صلى النبي قال: قال حدثهم مالك

صييلتهم). فييي السماء إلى أبصارهم يرفعون أقوم، بال (ما 
أو ذلييك، عيين قييال: (لينتهيين حييتى ذلييك، فييي قييوله فاشييتد

أبصارهم). لتخطفن

11.    : الصلة -  في اللتفات باب
أشييعث قال: حييدثنا الحوص أبو قال: حدثنا مسدد  - حدثنا718

قالت: عائشة عن مسروق، أبيه،عن عن سليم، بن
فييي اللتفييات عن وسلم عليه الله صلى الله رسول سألت 

صييلة ميين الشيييطان يختلسييه اختلس، فقييال: (هييو الصييلة؟
العبد).

]_3117[
عروة، عن الزهري، عن سفيان، قال: حدثنا قتيبه  - حدثنا719



عائشة: عن
لهييا خميصيية فييي صييلى وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي أن 

جهييم، أبييي إلييى بها اذهبوا هذه، أعلم فقال: (شغلتني أعلم،
بأنبجانية). وأتوني

]366[ر: 

12         : أو -  شيئا، يرى أو به، ينزل لمر يلتفت هل باب
. القبله   في بصاقا

صييلى النبي فرأى عنه، الله رضي بكر أبو سهل: التفت وقال
وسلم. عليه الله
]652[ر: 

عيين نييافع، عيين ليييث، قال: حدثنا سعيد بن قتيبة  - حدثنا720
عمر: ابن
قبليية فييي نخاميية وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي رأى أنييه 

حييين قييال ثييم فحتهييا، النيياس، يدي بين يصلي وهو المسجد،
وجهه، قبل الله فإن الصلة، في كان إذا أحدكم انصرف: (إن

الصلة). في وجهه قبل أحد يتنخمن فل
نافع. عن رواد، أبي وابن عقبة، بن موسى رواه
]398[ر: 

عيين سييعيد، بيين ليييث قال: حدثنا بكير ابن يحيى  - حدثنا721
قال: أنس قال: أخبرني شهاب ابن عن عقيل،

الله رسول إل يفجأهم لم الفجر، صلة في المسلمون بينما 
إليهييم فنظر عائشة، حجرة ستر كشف وسلم عليه الله صلى
عنييه اللييه رضي بكر أبو ونكص يضحك، فتبسم صفوف، وهم
وهييم الخييروج، يريييد أنييه فظن له: الصف، ليصل عقبيه، على

إليهييم: (أتمييوا فأشييار صييلتهم، فييي يفتتنييوا أن المسييلمون،
اليوم. ذلك أخر من وتوفي الستر، صلتكم). فأرخى

]648[ر: 

13     : في -  والمأموم للمام القراءة وجوب باب
فيها        يجهر وما والسفر، الحضر في كلها، الصلوات

. يخافت  وما
عبييد قييال: حييدثنا عوانيية أبييو قييال: حييدثنا موسييى  - حدثنا722

قال: سمرة بن جابر عن عمير، بن الملك
فعزلييه عنييه، اللييه رضييي عميير إلى سعدا الكوفة أهل شكا 



يحسين ل أنيه ذكيروا حيتى فشيكوا عمييارا، عليهيم واسيتعمل
يزعمييون هييؤلء إن إسييحق أبييا فقييال: يييا اليه فأرسل يصلي،

فييإني واللييه أنييا، إسحق: أمييا أبو قال ؟ تصلي تحسن ل انك
مييا وسييلم عليييه الله صلى الله رسول صلة بهم أصلي كنت
وأخييف الولييين، فييي فأركييد العشيياء، صلة أصلي عنها، أخرم

معيه إسيحق. فأرسيل أبيا يا بك الظن الخريين. قال: ذاك في
يدع ولم الكوفه، أهل عنه فسأل الكوفة، إلى رجال، أو رجل،

لبني مسجدا دخل حتى معروفا، ويثنون عنه، سأل إل مسجدا
أبييا يكنييى قتادة، بن أسامة له يقال منهم، رجل فقام عبس،
بالسييرية، يسير ل كان سعدا فإن نشدتنا، إذ قال: أما سعدة،

والله سعد: أما القضية. قال في يعدل ول بالسوية، يقسم ول
ًءء قييام كاذبييا، هييذا عبييدك كييان إن بثلث: اللهييم لدعييون ريييا
ًءة، بعييد بالفتن. وكان وعرضه فقره، واطل عمره، فأطل وسمع

سييعد. قييال دعييوة أصييابتني مفتون، كبير يقول: شيخ سئل إذا
ميين عينيييه علييى حاجباه سقط قد بعد، رأيته الملك: فأنا عبد

يغمزهن. الطرق في للجواري ليتعرض وإنه الكبر،
]3522وانظر:  ،736[

قيال: حيدثنا سيفيان قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا723
الصييامت: أن بيين عبييادة عيين الربيع، بن محمود عن الزهري،
قال: وسلم عليه الله صلى الله الرسول

الكتاب). بفاتحة يقرأ لم لمن صلة (ل 
اللييه عبيييد عن يحيى، قال: حدثنا بشار بن محمد  - حدثنا724

هريرة: أبي عن أبيه، عن سعيد، أبي بن سعيد قال: حدثني
فدخل المسجد، دخل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

فيرد، وسيلم علييه الليه صلى النبي على فسلم فصلى، رجل
صييلى، كمييا يصييلي تصل). فرجييع لم فإنك فصل، وقال: (ارجع

فقييال: وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي علييى فسلم جاء، ثم
بييالحق، بعثييك فقال: والييذي تصل). ثلثا، لم فإنك فصل (ارجع

فكييبر، الصلة إلى قمت فقال: (إذا فعلمني؟ غيره، أحسن ما
َان، ميين معك تيسر ما اقرأ ثم تطمئيين حييتى اركييع ثييم القيير

تطمئيين حييتى اسييجد ثييم قائمييا، تعتييدل حييتى ارفع ثم راكعا،
صييلتك في ذلك وافعل جالسا، تطمئن حتى ارفع ثم ساجدا،
كلها).

 ]760، 5897، 6290[



14.    : الظهر -  في القراءة باب
عبييد عيين يحيى، عن شيبان، قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا725
قال: أبيه عن قتادة، أبي بن الله
الوليين الركعتين في يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي كان 

الولييى، في يطول وسورتين، الكتاب بفاتحة الظهر، صلة من
العصيير في يقرأ وكان أحيانا، الية ويسمع الثانية، في ويقصر
وكييان الولييى، فييي  يطييول وكييان وسييورتين، الكتيياب بفاتحة
الثانية. في ويقصر الصبح، صلة من الولى الركعة في يطول

 ]728، 743، 745، 746[

قييال: حييدثنا أبييي قييال: حييدثنا حفييص بيين عميير  - حييدثنا726
خبابا: أكييان قال: سألنا معمر أبي عن عمارة، العمش: حدثني

قييال: والعصيير؟ الظهيير في يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي
لحيته. قال: باضطراب تعرفون؟ كنتم شيء قلنا: بأي نعم،
]713[ر: 

15.     : العصر -  في القراءة باب
عيين سييفيان، قييال: حييدثنا يوسييف بيين محمييد  - حييدثنا727

قال: معمر أبي عن عمير، بن عمارة عن العمش
وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي الرت: أكان بن لخباب قلت 

بييأي قييال: قلييت نعييم، قييال والعصيير؟ الظهيير صييلة في يقرأ
لحيته. باضطراب قال قراءته؟ تعلمون كنتم شيء
]713[ر: 

بين يحييى عين هشيام، عين إبراهييم، بن المكي  - حدثنا728
قال: أبيه عن قتادة، أبي بن الله عبد عن كثير، أبي
ميين الركعييتين فييي يقييرأ وسييلم عليه الله صلى النبي كان 

الييية ويسييمعنا سييورة، وسورة الكتاب، بفاتحة والعصر الظهر
أحيانا.

]725[ر: 

16.    : المغرب -  في القراءة باب
ابيين عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا729

عبيياس ابيين عن عتبه، بن الله عبد بن الله عبيد عن شهاب،
يقييرأ: وهييو سييمعته، الفضل أم قال: إن أنه عنهما الله رضي

بقراءتييك ذكرتني لقد والله عرفا}. فقالت: يابني، {والمرسلت



اللييه صلى الله رسول من سمعت ما لخر أنها السورة، هذه
المغرب. في بها يقرأ وسلم عليه

]4166[
مليكية، أبييي ابين عن جريج، ابن عن عاصم، أبو  - حدثنا730
قال: الحكم بن مروان عن الزبير، بن عروة عن
وقد بقصار، المغرب في تقرأ لك ثابت: ما بن زيد لي قال 

الطوليين. بطولى يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي سمعت

17.    : المغرب -  في الجهر باب
ابيين عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا731

قال: أبيه عن مطعم، بن جبير بن محمد عن شهاب،
المغييرب فييي قييرأ وسييلم عليييه الله صلى الرسول سمعت 

بالطور.
]2885، 3798، 4573[

18.    : العشاء -  في الجهر باب
عيين أبيييه، عيين معتميير، قييال: حييدثنا النعمييان أبو  - حدثنا732
قال: رافع أبي عن بكر،
انشييقت}. السييماء فقرأ: {إذا العتمة، هريرة أبي مع صليت 

اللييه صييلى القاسم أبي خلف قال: سجدت له، فقلت فسجد،
ألقاه. حتى بها أسجد أزال فل وسلم، عليه

]734، 1024، 1028[
قييال: عييدي عيين شييعبة، قييال: حييدثنا الوليييد أبييو  - حدثنا733

البراء: سمعت
فييي فقييرأ سييفر، في كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

والزيتون. بالتين الركعتين، إحدى في العشاء
]735، 4669، 7107[

19.     : بالسجدة -  العشاء في القراءة باب
قييال: حييدثني زريييع بيين يزيييد قييال: حييدثنا مسييدد  - حدثنا734

هريييره أبييي مييع قال: صييليت رافع أبي عن بكر، عن التيمي،
هييذا؟ فقلييت: مييا انشقت}. فسييجد، السماء فقرأ: {إذا العتمة،

فل وسييلم عليه الله صلى القاسم أبي خلف بها قال: سجدت
ألقاه. حتى بها أسجد أزال
]732[ر: 



20.    : العشاء -  في القراءة باب
عدي قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا يحيى بن خلد  - حدثنا735

النييبي قييال: سييمعت عنييه اللييه رضييي الييبراءه ثابت: سمع بن
العشيياء، والزيتييون}. فييي يقرأ: {والييتين وسلم عليه الله صلى

قراءة. أو منه، صوتا أحسن أحدا سمعت وما
]733[ ر: 

21     : في -  ويحذف الولين، في يطول باب
الخريين.

أبييي عيين شييعبه، قييال: حييدثنا حييرب بن سليمان  - حدثنا736
قال: سمرة بن جابر قال: سمعت عون

الصيلة. حيتى شييء كيل فيي شكوت لسعد: لقد عمر قال 
آلييو ول الخرييين، في وأحذف الوليين، في فأمد أنا، قال: إما

وسييلم. عليييه اللييه صلى الله رسول صلة من به اقتديت ما
بك. ظني أو بك، الظن ذاك قال: صدقت،

]722[ر: 

22. الفجر -     في القراءة باب
بالطور. وسلم عليه الله صلى النبي سلمة: قرأ أم وقالت

]1540[ر: 
سلمة بن سيار قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أدم  - حدثنا737

عيين فسييألناه السيلمي، بيرزة أبييي على وأبي أنا قال: دخلت
يصلي وسلم عليه الله صلى النبي كان فقال الصلوات، وقت

أقصى إلى الرجل ويرجع والعصر، الشمس، تزول حين الظهر
ول المغييرب، فييي قييال مييا ونسيييت حييية، والشييمس المدينيية

ول قبلهييا النوم يحب ول الليل، ثلث إلى العشاء بتأخير يبالي
فيعييرف الرجييل فينصييرف الصييبح، ويصييلى بعييدها، الحييديث
السييتين بين ما أحداهما، أو الركعتين، في يقرأ وكان جليسه،

المائة. إلى
]516[ر: 

قييال: إبراهيييم بيين إسييماعيل قييال: حييدثنا مسييدد  - حدثنا738
رضييي هريييرة أبا سمع أنه عطاء قال: أخبرنا جريج بن أخبرنا

يقول: عنه الله
عليه الله صلى الله رسول أسمعنا فما يقرأ، صلة كل في 

تييزد لييم وإن عنكييم، أخفينييا عنييا أخفى وما أسمعناكم، وسلم



خير. فهو زدت إن أجزأت، القرآن أم على

23.     : الفجر -  صلة بالقراءة الجهر باب
عليييه اللييه صييلى والنبي الناس، وراء سلمة: طفت أم وقالت
بالطور. ويقرأ يصلي، وسلم

]1540[ر: 
عيين بشيير، أبي عن عوانة، أبو قال: حدثنا مسدد  - حدثنا739
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد

أصحابه، من طائفة في وسلم عليه الله صلى النبي انطلق 
خييبر وبين الشياطين بين حيل وقد عكاظ، سوق إلى عامدين

إلييى الشييياطين فرجعييت الشييهب، عليهييم وأرسييلت السييماء،
السيماء، خيبر بيين بيننا فقالوا: حيل ؟ لكم فقالوا: ما قومهم،

السييماء خبر وبين بينكم حال ما قالوا الشهب، علينا وأرسلت
ما فانظروا ومغاربها، الرض مشارق فاضربوا حدث، شيء إل

الذين أولئك فانصرف السماء، خبر وبين بينكم حال الذي هذا
وهييو وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي إلييى تهامة، نحو توجهوا
صييلة بأصييحابه يصييلي وهييو عكاظ، سوق إلى عامدين بنخلة،
واللييه فقييالوا: هييذا لييه، اسييتمعوا القييرآن سييمعوا فلما الفجر،

إلييى رجعييوا حييين فهنالك السماء، خبر وبين بينكم حال الذي
إلييى عجبييا. يهييدي قرآنييا سييمعنا قومنا: {إنييا فقالوا: يا قومهم،
أحدا}. بربنا نشرك ولن به فآمنا الرشد
إلي} أوحي وسلم: {قل عليه الله صلى نبيه على الله فأنزل
الجن. قول إليه أوحي وإنما

]4637[
عن ايوب، قال: حدثنا اسماعيل قال: حدثنا مسدد  - حدثنا740

قال: عباس ابن عن عكرمة،
فيمييا وسييكت أميير، فيمييا وسييلم عليه الله صلى النبي قرأ 

اللييه رسييول فييي لكييم كييان نسيا}. {لقد ربك كان أمر. {وما
حسنة}. أسوة

24.      : الركعة -  في السورتين بين الجمع باب
سورة. وبأول سورة، قبل وبسورة بالخواتيم، والقراءة

عليييه اللييه صييلى النييبي السائب: قييرأ بن الله عبد عن ويذكر
موسييى ذكيير جيياء إذا حييتى الصييبح، فييي المؤمنييون وسييلم

فييي عميير فركييع. وقييرأ سييعلة أخذته عيسى، ذكر أو وهارون،



الثانييية البقييرة. وفييي ميين آييية وعشييرين بمائيية الولى الركعة
وفييي الولييى، فييي بييالكهف الحنييف المثاني. وقرأ من بسورة
الليه رضيي عمر مع صلى أنه وذكر يونس، أو بيوسف الثانية

النفييال. ميين آييية بييأربعين مسييعود ابن بهما. وقرأ الصبح عنه
يقيرأ - فيمين قتييادة المفصييل. وقيال ميين بسييورة الثانية وفي

ركعييتين فييي واحدة سورة يردد أو ركعتين، في واحدة سورة
الله. كتاب - كل
عنه: الله رضي انس عن ثابت، عن الله، عبيد  - وقال741

كلمييا وكييان قبيياء، مسجد في يؤمهم النصار من رجل كان 
افتتييح: بييه، يقييرأ ممييا الصييلة فييي لهم بها يقرأ سورة افتتح
أخيرى سيورة يقيرأ ثيم منيه، يفيرغ أحد}. حتى الله هو {قل
فقييالوا: أصييحابه فكلمه ركعة، كل في ذلك يصنع وكان معها،

تقييرأ حييتى تجزئييك أنهييا تييرى ل ثييم السورة، بهذه تفتتح إنك
فقييال: بأخرى، وتقرأ تدعها أن وأما بها تقرأ أن فأما بأخرى،

كرهتييم وإن فعلت، بذلك أؤمكم أن أحببتم إن بتاركها، أنا ما
يييؤمهم أن وكرهييوا أفضييلهم ميين أنييه يييرون وكييانوا تركتكييم،

الخييبر، أخييبروه وسلم عليه الله صلى النبي أتاهم فلما غيره،
أصييحابك، بييه يييأمرك مييا تفعييل أن يمنعييك ما فلن فقال: (يا

ركعة). فقال: إني كل في السورة هذة لزوم على يحملك وما
الجنة). ادخلك إياها فقال: (حبك أحبها،

]6940[ر: 
قييال: مييرة بيين عمرو عن شعبه، قال: حدثنا آدم  - حدثنا742

قال: وائل أبا سمعت
فيي الليلية المفصييل فقال: قرأت مسعود بن الى رجل جاء 

كييان الييتي النظييائر عرفييت لقييد الشعر، كهذا ركعه،فقال: هذا
سورة عشرين فذكر بيهن، يقرن وسلم عليه الله صلى النبي

ركعة. كل في سورتين المفصل، من
]4710،4756[

25.      : الكتاب -  بفاتحة الخريين في يقرأ باب
عيين همييام، قييال: حييدثنا إسييماعيل بيين موسييى  - حييدثنا743

أبيه: عن قتادة، أبي بن الله عبد عن يحيى،
فييي الظهيير، في يقرأ كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

بييأم الخريييين الركعييتين وفييي وسييورتين، الكتيياب بأم الوليين
يطييول مييال الولى الركعة في ويطول الية، ويسمعنا الكتاب،



الصبح. في وهكذا العصر، في وهكذا الثانية، الركعة في
]725[ر: 

26.       : والعصر -  الظهر في القراءة خافت من باب
العمييش، عيين جرييير، قال: حدثنا سعيد بن قتيبه  - حدثنا744
لخباب: قلت معمر، أبي عن عمير، بن عمارة عن
الظهيير فييي يقييرأ وسيلم عليييه الليه صلى الله رسول أكان 

قييال: باضييطراب علمييت؟ أييين قلنييا: ميين قييال: نعييم، والعصر؟
لحيته.

]713[ر: 

27.     : اليه -  المام أسمع إذا باب
يحيييى الوزاعييي: حييدثني يوسف: حييدثنا بن محمد  - حدثنا745

أبيه: عن قتاده أبي بن الله عبد كثير: حدثني أبي بن
الكتياب بأم يقرأ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

وصييلة الظهيير صلة من الوليين، الركعتين في معها، وسورة
الولى. الركعة في يطيل وكان أحيانا، الية ويسمعنا العصر،

]725[ر: 

28.     : الولى -  الركعة في يطول باب
كييثير، أبييي بيين يحيى عن هشام، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا746
أبيه: عن قتادة، أبي بن الله عبد عن
الركعية فييي يطييول كان وسلم عليه الله صلى الرسول أن 

فييي ذلييك ويفعل الثانية، في ويقصر الظهر، صلة من الولى
الصبح. صلة
]725[ر: 

29. بالتأمين -     المام جهر باب
حييتى وراءه، وميين الزبييير ابيين أمن الدعاء، آمين عطاء وقال

تفتنييي المييام: ل ينييادي هريييرة أبييو وكييان للجيية، للمسجد إن
وسييمعت ويحضييهم، يييدعه، ل عمر ابن نافع: كان بآمين. وقال

خيرا. ذلك في منه
ابيين عيين مالك، قال: أخبرنا يوسف بن االله عبد  - حدثنا747

الرحمن: عبد بن سلمة وأبي المسيب، بن سعيد عن شهاب،
وسلم عليه الله صلى النبي هريرة: أن أبي عن أخبراه، أنهما
قال:



تييأمين تييأمينه وافييق ميين فييأنه فييأمنوا، المييام أميين (إذا 
شييهاب: وكييان ابيين ذنبه). وقال من تقدم ما له غفر الملئكة،
يقول: (آمين). وسلم عليه الله صلى الرسول

]748، 749، 4205، 6039[

30.   : التأمين -  فضل باب
أبييي عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حييدثنا748

عنييه: أن اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين العييرج، عيين الزنيياد،
قال: عنه الله رضي الله الرسول

آمييين، السييماء فييي الملئكيية قييالت آمييين، أحدكم قال (إذا 
ذنبه). من تقدم ما له غفر الخرى، إحدهما فوافقة

]747[ر: 

31. بالتأمين -     المأموم جهر باب
سييمي، عيين مالييك، عيين مسييلمة، بيين اللييه عبد  - حدثنا749
رسييول هريييرة: أن أبييي عيين صيالح، أبي عن بكر، أبي مولى

قال: وسلم عليه الله صلى الله
الضالين}. فقولوا ول عليهم المغضوب المام: {غير قال (إذا 

تقييدم مييا لييه غفيير الملئكة، قول قوله وافق من فإنه آمين،
أبييي عيين سييلمة، أبييي عيين عمرو، بن محمد ذنبه). تابعه من

عيين المجميير، وسلم. ونعيم عليه الله صلى النبي عن هريرة،
عنه. الله رضي هريرة أبي
]747[ر: 

32.     : الصف -  دون ركع إذا باب
عيين همييام، قييال: حييدثنا إسييماعيل بيين موسييى  - حييدثنا750

بكر: أبي عن الحسن، عن زياد، وهو العلم،
فركع راكع، وهو وسلم عليه الله صلى النبي إلى انتهى أنه 

عليييه اللييه صييلى للنبي ذلك فذكر الصف، إلى يصل أن قبل
تعد). ول حرصا الله فقال: (زادك وسلم

33.     : الركوع -  في التكبير إتمام باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عباس، ابن قال
]785الحويرث. [ر:  بن مالك ] وفيه754[ر: 

الجريري، عن خالد، قال: حدثنا الواسطي إسحاق  - حدثنا751
قال: حصين بن عمران عن مطرف، عن العلء، أبي عن



هذا فقال: ذكرنا البصرة، في عنه الله رضي علي مع صلى 
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول مييع نصييليها كنييا صلة، الرجل
وضع. وكلما رفع كلما يكبر كان أنه فذكر وسلم،

]753، 792[
ابيين عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا752

سلمة، أبي عن شهاب،
ا فيكيبر بهيم، يصيلي كيان هرييرة: أنيه أبي عن  خفيض كلم

اللييه برسييول صييلة لشييبهكم قييال: إنييي انصييرف فيياذا ورفع،
وسلم. عليه الله صلى

]770[ر:

34. السجود -      في التكبير إتمام باب
بيين غيلن عيين حميياد، قييال: حييدثنا النعمييان أبييو  - حييدثنا753

أبي بن علي خلف قال: صليت الله عبد بن مطرف جرير،عن
إذا فكييان حصييين، بيين وعمييران أنييا عنييه، اللييه رضييي طالب
كييبر، الركعتين من نهض وإذا كبر، رأسه رفع وإذا كبر، سجد
فقييال: قييد حصييين بيين عمييران بيييدي أخذ الصلة، قضى فلما

قييال: لقييد وسييلم، عليييه اللييه صييلى محمييد صييلة هذا ذكرني
وسلم. عليه الله صلى محمد صلة بنا صلى

]751[ر:
بشر، أبي عن هشيم، قال: حدثنا عون بن عمرو  - حدثنا754
قال: عكرمة عن
قام وإذا ورفع، خفض كل في يكبر المقام، عند رجل رأيت 

ه رضي عباس ابن فأخبرت وضع، وإذا قيال: أولييس عنيه، الل
لك. أم ل وسلم، عليه الله صلى النبي صلة تلك

]755[

35.      : السجود -  من قام إذا التكبير باب
عيين همييام، قييال: أخبرنييا إسييماعيل، بيين موسييى  - حدثنا755

قال: عكرمة عن قتادة،
تكييبيرة، وعشييرين ثنييتين فكييبر مكة، في شيخ خلف صليت 

أبييي سيينة أمييك، فقييال: ثكلتييك أحمييق، عباس: إنه لبن فقلت
أبان: حييدثنا موسى: حدثنا وسلم. وقال عليه الله صلى القاسم

عكرمة. قتادة: حدثنا
]754[ر:



عيين عقيل، عن الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا756
الحييارث: أنييه بن الرحمن بن بكر أبو قال: أخبرني شهاب ابن

يقول: هريرة أبا سمع
الصلة، الى قام إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

اللييه يقييول: (سييمع ثييم يركييع، حييين يكبر ثم يقوم، حين يكبر
قييائم: وهييو يقول ثم الركعة، من صلبه يرفع حمد). حين لمن
حييين يكييبر الحمد). ثييم الله: (ولك عبد الحمد). قال ولك (ربنا

ثييم يسييجد، حييين يكييبر ثييم رأسييه، يرفع حين يكبر ثم يهوي،
حييتى كلهييا الصييلة فييي ذلك يفعل ثم رأسه، يرفع حين يكبر

الجلوس. بعد الثنتين من يقوم حين ويكبر يقضيها،
]762،770،771[

36.       : الركوع -  في الركب على الكف وضع باب
لى النيبي أصيحابه: أمكين فيي حمييد أبيو وقال ه ص علييه الل

ركبتيه. من يديه وسلم
]794[ر: 

قال: يعفور أبي عن شعبة، قال: حدثنا الوليد أبو  - حدثنا757
يقول: سعد بن مصعب سمعت

بييين وضيعتمها ثييم كفيي، بيين فطبقييت أبيي، بجانب صليت 
أن وأمرنييا عنييه، فنهينييا نفعلييه وقييال: كنييا أبي فنهاني فخذي،

الركب. على أيدينا نضع

37.     : الركوع -  يتم لم إذا باب
سييليمان عيين شييعبة، فقال: حدثنا عمر بن حفص  - حدثنا758

يتييم ل رجل حذيفيية قييال: رأى وهييب بيين زيييد قييال: سييمعت
غييير علييى مييت مت ولو صليت، قال: ما السجود، ول الركوع
وسلم. عليه الله صلى محمد الله فطر التي الفطرة

]382[ر: 

38. الركوع -      في الظهر إستواء باب
وسييلم عليه الله صلى النبي أصحابه: ركع في حميد أبو وقال

ظهره. هصر ثم
]794[ر: 



فيه -      39 والعتدال الركوع إتمام حد باب
والطمأنينة.

قييال: أخييبرني شييعبه قييال: حييدثنا المحييبر بن بدر  - حدثنا759
قال: البراء عن ليلى، أبي إبن عن حكم،

وبييين وسييجوده، وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي ركوع كان 
قريبا والقعود، القيام خل ما الركوع، من رفع وإذا السجدتين،

السواء. من
 ]768، 786[

عبيييد عيين سييعيد، بيين يحيييى قال: أخبرني مسدد  - حدثنا760
هريرة: أبي عن أبيه، عن المقبري، سعيد قال: حدثنا الله
فييدخل المسييجد، دخييل وسييلم عليييه اللييه صلى النبي أن  
علييه الليه صيلى الرسيول عليى فسيلم جاء ثم فصلى، رجل

فقييال: السلم، عليه وسلم عليه الله صلى النبي فرد وسلم،
علييى فسييلم جيياء ثييم تصييل). فصييلى، لييم فإنك فصل، (ارجع
ليم فإنييك فصييل، فقييال: (ارجييع وسيلم، عليه الله صلى النبي

غيييره، أحسيين فمييا بييالحق بعثييك فقييال: والييذي تصييل). ثلثييا،
قال: فعلمني،

ميين معييك تيسيير مييا واقييرأ فكييبر الصييلة إلييى قمييت (إذا 
تعتيدل حيتى ارفيع ثيم راكعيا، تطمئين حيتى اركع ثم القرآن،

تطمئيين حييتى ارفييع ثييم ساجدا، تطمئن حتى اسجد ثم قائما،
فييي ذلييك افعييل ثييم سيياجدا، تطمئيين حييتى اسجد ثم جالسا،
كلها). صلتك

]724[ر: 

40.    : الركوع -  في الدعاء باب
منصييور، عيين شييعبة، قال: حييدثنا عمر بن حفص  - حدثنا761
عنهييا اللييه رضي عائشة  عن مسروق، عن الضحى، أبي عن

قالت:
ركييوعه فييي يقييول وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي كييان 

لي). اغفر اللهم وبحمدك، ربنا اللهم وسجوده: (سبحانك
]784، 4042، 4683، 4684[

41        : رأسه -  رفع إذا خلفه ومن المام يقول ما باب
. الركوع  من

سييعيد عيين ذئييب، أبييي ابيين قييال: حييدثنا أدم  - حييدثنا762



قال: هريرة أبي عن المقبري
لميين اللييه قال: (سمع إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

لى النيبي الحميد). وكيان ولك ربنا حمده). قال: (اللهم ه ص الل
بييين ميين قام وإذا يكبر، رأسه رفع وإذا ركع، إذا وسلم عليه

أكبر). قال: (الله السجدتين
]756[ر: 

42.      : الحمد -  ولك ربنا اللهم فضل باب
عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا763

عنييه: أن اللييه رضييي هريييرة أبييي عن صالح، أبي عن سمي،
قال: وسلم عليه الله صلى الرسول

لك ربنا اللهم فقولوا حمده، لمن الله سمع المام قال (إذا 
تقييدم مييا لييه غفر الملئكة، قول قوله وافق من فإنه الحمد،

ذنبه). من
]3056[

يحيييى، عيين هشييام، قييال: حييدثنا فضالة بن معاذ  - حدثنا764
قال: هريرة أبي عن سلمة، أبي عن
هريييرة أبييو وسلم. فكان عليه الله صلى النبي صلة لقربن 

العشيياء، وصييلة الظهيير، صييلة ميين الخرى الركعة في يقنت
فيييدعو حمييده، لميين اللييه يقييول: سييمع ما بعد الصبح، وصلة

الكفار. ويلعن للمؤمنين
]770[ر: 

إسييماعيل، قييال: حييدثنا السييود أبييي بن الله عبد  - حدثنا765
عنييه اللييه رضييي أنييس عيين قلبة، أبي عن الحذاء، خالد عن

قال:
والفجر. المغرب في القنوت كان 
]959[

بيين نعيييم عيين مالييك، عيين مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا766
عيين الزرقييي، خلد بيين يحيى بن علي عن المجمر، الله عبد
قال: الزرقي رافع بن رفاعة عن أبيه،
رفع فلما وسلم، عليه الله صلى النبي وراء نصلي يوما كنا 

رجييل حمييده). قييال لميين اللييه قال: (سييمع الركعة، من رأسه
انصييرف، فيييه. فلمييا مباركا طيبا حمدا الحمد، ولك وراءه: ربنا
ملكييا وثلثييين بضييعة قال: (رأيييت المتكلم). قال: أنا، قال: (من
أول). يكتبها أيهم يبتدرونها،



43. الركوع -        من رأسه يرفع حين الطمأنينة باب
واسييتوى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي حميد: رفع وقال: أبو

مكانه. فقار كل يعود حتى جالسا،
]794[ر: 

قال: ثابت عن شعبة، قال: حدثنا الوليد أبو  - حدثنا767
وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي صييلة لنييا ينعت أنس كان 

قييد نقييول حييتى قييام الكوع من رأسه رفع وإذا يصلي، فكان
نسي.

]787[
ابن عن الحكم، عن شعبة، قال: حدثنا الوليد أبو  - حدثنا768
قال: عنه الله رضي البراء عن ليلى، أبي
رفع وإذا وسجوده، وسلم، عليه الله صلى النبي ركوع كان 

السواء. من قريبا السجدتين، وبين الركوع، من رأسه
]759[ر: 

عيين زيييد، بن حماد قال: حدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا769
قال: قلبة أبي عن أيوب،

صييلى النييبي صييلة كييان كيف يرينا الحويرث بن مالك كان 
فييأمكن فقييام الصييلة، وقييت غير في وذاك وسلم، عليه الله

هنييية، فأنصييب رأسييه رفع ثم الركوع، فأمكن ركع ثم القيام،
رفييع بريد: إذا أبو وكان بريد، أبي هذا شيخنا صلة بنا فصلى
نهض. ثم قاعدا، استوى الخرة السجدة من رأسه
]645[ر: 

44.     : يسجد -  حين بالتكبير يهوي باب
ركبتيه. قبل يديه يضع عمر ابن نافع: كان وقال
الزهييري عن شعيب، قال: حدثنا اليمان أبو  - حدثنا771/ 770
قال:

وأبو هشام، بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبو أخبرني 
صلة كل في يكبر كان هريرة أبا الرحمن: أن عبد بن سلمة

يقييوم، حييين فيكييبر وغيييره، رمضان في وغيرها، المكتوبة من
ثييم حمييده، لميين الليه يقييول: سييمع ثييم يركييع، حييين يكبر ثم

أكييبر، يقييول: اللييه ثييم يسجد، أن قبل الحمد، ولك يقول: ربنا
ثم السجود، من رأسه يرفع حين يكبر ثم ساجدا، يهوي حين
ثييم السييجود، ميين رأس يرفع حين يكبر ثم يسجد، حين يكبر
فييي ذلييك ويفعييل الثنييتين، فييي الجلوس من يقوم حين يكبر



ينصييرف: حييين يقييول ثييم الصييلة، ميين يفرغ حين ركعة، كل
صييلى الرسييول بصييلة شييبها لقربكم إني بيده، نفسي والذي

الدنيا. فارق حتى لصلته هذه كانت إن وسلم، عليه الله
الله رسول عنه: كان الله رضي هريرة أبو ) - قال: وقال771(

يقول: رأسه يرفع وسلم: حين عليه الله صلى
لرجييال الحمييد). يييدعو ولييك ربنييا حمييده، لميين اللييه (سييمع 

الوليييد، بيين الوليييد أنييج فيقييول: (اللهييم بأسييمائهم، فيسييميهم
مين والمستضيعفين ربيعية، أبييي بن عياش هشام، بن وسلمة

عليهييم واجعلهييا مضيير، علييى وطأتييك اشييدد اللهييم المييؤمنين،
مضيير ميين يومئييذ المشييرق يوسييف). وأهييل كسييني سيينين

له. مخالفون
]961 ،764 ،756 ،752[ر: 

مييرة، عيين سفيان، قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا772
يقول: مالك بن أنس قال: سمعت الزهري عن
وربمييا فرس، عن وسلم عليه الله صلى الله رسول سقط 

عليييه فييدخلنا اليميين، شييقه فجحييش فييرس، سفيان: من قال
سفيان وقعدنا. وقال قاعدا بنا فصلى الصلة، فحضرت نعوده،

المييام جعييل قال: (إنمييا الصلة قضى فلما قعودا، مرة: صلينا
رفييع وإذا فيياركعوا، ركييع وإذا فكييبروا، كييبر فييإذا بييه، ليييؤتم

ه سمع قال وإذا فارفعوا، ك فقوليوا: ربنيا حميده، لمين الل ول
فاسجدوا). سجد وإذا الحمد،

حفيظ قليت: نعيم. قيال: لقيد معمير؟ بيه جاء سفيان: كذا قال
فلمييا اليمن، شقه الحمد. حفظت: من الزهري: ولك قال كذا،

عنييده: فجحييش وأنييا جريييج ابيين قال الزهري، عند من خرجنا
اليمن. ساقه
]371[ر: 

45.   : السجود -  فضل باب
قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا773

أبييا الليييثي: أن يزيييد بيين وعطيياء المسيييب، بن سعيد أخبرني
أخبرهما: هريرة

القياميية؟ يييوم ربنا نرى هل الله، رسول قالوا: يا الناس أن 
حجيياب). دونييه ليييس بييدر، ليليية القميير في تمارون قال: (هل

ليييس الشمس في تمارون قال: (فهل الله، رسول يا قالوا: ل
يحشيير كييذلك، ترونييه قييال: (فييإنكم سييحاب). قييالوا: ل، دونهييا



فمنهييم فليتبييع، شيئا يعبد كان فيقول: من القيامة، يوم الناس
يتبييع ميين ومنهييم القميير، يتبييع ميين ومنهييم الشمس، يتبع من

اللييه فيييأتهم منافقوهييا، فيهييا الميية هييذه وتبقييى الطييواغيت،
فييإذا ربنييا، يأتينييا حييتى مكاننييا هييذا فيقولون ربكم، فيقول: أنا

أنييت فيقولييون ربكم، فيقول: أنا الله فيأتيهم عرفناه، ربنا جاء
فييأكون جهنييم، ظهرانييي بييين الصييراط فيضرب فيدعوهم ربنا،
إل أحييد يومئييذ يتكلييم ول بييأمته، الرسييل ميين يجييوز من أول

جهنييم وفييي سييلم، سييلم يومئييذ: اللهييم الرسل وكلم الرسل،
السييعدان). شييوك رأيتييم هييل السييعدان، شييوك مثييل كلليب،

يعلييم ل أنييه غييير السعدان، شوك مثل قال: (فإنها قالوا: نعم،
يوبييق من فمنهم بأعمالهم، الناس تخطف الله، إل قدرعظمها

رحميية اللييه أراد إذا حييتى ينجو، ثم يخردل من ومنهم بعمله،
ميين يخرجييوا الملئكيية: أن اللييه أميير النييار، أهل من أراد من
وحييرم السييجود، بآثييار ويعرفييونهم فيخرجييونهم الله، يعبد كان
النييار، ميين فيخرجييون السييجود، أثيير تأكييل أن النار على الله

النييار من فيخرجون السجود، أثر إل النار تأكله أدم ابن فكل
تنبييت كميا فينبتييون الحييياة، مياء عليهييم فيصييب امتحشييوا قد

العباد، بين القضاء من الله يفرغ ثم السيل، حميل في الحبة
دخييول النييار أهييل آخيير وهييو والنييار، الجنيية بييين رجييل ويبقى
وجهييي اصييرف رب فيقييول: يييا النار، قبل بوجهه مقبل الجنة،

فيقييول: هييل ذكاؤهييا، وأحرقنييي ريحهييا، قشييبني قد النار، عن
فيقييول: ل ذلييك؟ غييير تسييأل أن بييك ذلييك فعييل إن عسيييت
اللييه فيصرف وميثاق، عهد من يشاء ما الله فيعطي وعزتك،

سييكت بهجتهييا رأى الجنة، على به أقبل فإذا النار، عن وجهه
بياب عنيد قيدمني رب قيال: ييا ثييم يسييكت، أن الله شاء ما

أن والميثيياق، العهييود أعطيت قد له: أليس الله فيقول الجنة،
أكييون ل رب فيقييول: يييا سييألت؟ كنييت الييذي غييير تسييأل ل

ل أن ذلييك أعطيييت إن عسيييت فيقييول: فمييا خلقييك، أشييقى
فيعطييي ذلييك، غييير أسييأل ل وعزتييك، فيقول: ل غيره؟ تسأل

فييإذا الجنيية، بيياب إلييى فيقدمه وميثاق، عهد من شاء ما ربه
والسييرور، النضييرة ميين فيهييا ومييا زهرتهييا، فييرأى بابهييا، بلييغ

أدخلنييي رب فيقييول: يييا يسييكت، أن اللييه شيياء مييا فيسييكت
قييد أليييس أغييدرك، مييا آدم، بيين يييا الله: ويحك فيقول الجنة،

أعطيييت؟ الييذي غييير تسييأل ل أن والميثيياق، العهييد أعطيييت



وجل عز الله فيضحك خلقك، أشقى تجعلني ل رب فيقول: يا
حييتى فيتمنى فيقول: تمن، الجنة، دخول في له يأذن ثم منه،

أقبييل وكييذا، كييذا وجل: ميين عز الله قال أمنيته، انقطعت إذا
تعييالى: لييك اللييه قييال الماني، به انتهت إذا حتى ربه، يذكره

معه). ومثله ذلك
عنهمييا: إن اللييه رضييي هريييرة لبييي الخييدري سييعيد أبييو قال

ذلييك لييك اللييه قييال: (قييال وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللييه رسييول ميين أحفييظ هريييرة: لييم أبو أمثاله). قال وعشرة

أبو معه). قال ومثله ذلك قوله: (لك إل وسلم عليه الله صلى
أمثاله). وعشرة لك يقول: (ذلك سمعته سعيد: إني

]6204، 7000[

46.      : السجود -  في ويجافي ضبعيه يبدي باب
عين مضير، بين بكير قال: حيدثني بكير بن يحيى  - حدثنا774

بحينة: ابن مالك بن الله عبد عن هرمز، ابن عن جعفر،
يديه، بين فرج صلى إذا كان وسلم عليه الله صلى النبي أن

إبطيه. بياض يبدو حتى
نحوه. ربيعة بن جعفر الليث: حدثني وقال
]383[ر: 

 47.     : القبلة -  رجليه بأطراف يستقبل باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن الساعدي، حميد أبو قال
]794[ر: 

48.     : السجود -  يتم لم إذا باب
واصييل، عيين مهدي، قال: حدثنا محمد بن الصلت  - حدثنا775
حذيفة: عن وائل، أبي عن
قييال صلته قضى فلم سجوده، ول ركوعه يتم ل رجل رأى 
علييى مييت مييت قال: ولييو قال: وأحسبه صليت، حذيفه: ما له

وسلم. عليه الله صلى محمد سنة غير
]382[ر: 

49.     : أعظم -  سبع على السجود باب
بيين عمييرو عيين سييفيان، قال: حييدثنا قبيصة  - حدثنا776/777

عباس: ابن عن طاوس عن دينار،
سييبعة علييى يسييجد أن وسييلم عليييه االلييه صلى النبي أمر 



والركبييتين، واليييدين، ثوبييا: الجبهيية، ول شعرا يكف ول أعضاء،
الرجلين.

عيين شييعبة، قييال: حييدثنا إبراهيييم بيين مسييلم ) - حدثنا777( 
عيين عنهمييا، اللييه رضييي عبيياس ابن عن طاوس، عن عمرو،
قال: وسلم عليه الله صلى النبي

ول ثوبييا نكييف ول أعظييم، سييبعة علييى نسييجد أن (أمرنييا 
شعرا).

]779، 782، 783[
عبييد عيين إسييحق، أبييي عيين إسرائيل، آدم: حدثنا  - حدثنا778
غييير وهييو عييازب، بيين الييبراء الخطمييي: حييدثنا يزيييد بيين الله

قال: كذوب،
قييال: فييإذا مسييلم، عليييه اللييه صلى النبي خلف نصلي كنا 

يضييع حييتى ظهييره، منييا أحد يحن حمده). لم لمن الله (سمع
الرض. على جبهته وسلم عليه الله صلى النبي
]658[ر: 

50.    : النف -  على السجود باب
اللييه عبييد عيين وهيب، قال: حدثنا أسد بن معلى  - حدثنا779

قييال: عنهمييا الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن طاوس، بن
وسلم: عليه الله صلى النبي قال
- وأشييار الجبهيية علييى أعظم، سبعة على أسجد أن (أمرت 

ول القييدمين، وأطييراف والركبييتين، - واليييدين، أنفييه على بيده
والشعر). الثياب نكفت

]776[ر: 

51.       : طين -  على والسجود النف على السجود باب
أبييي عيين يحيييى، عيين همييام، قال: حييدثنا موسى  - حدثنا780

فقلت: الخدري سعيد أبي إلى قال: انطلقت سلمة
فقال: قلييت: حييدثني فخرج، نتحدث، النخل إلى بنا تخرج أل 
القييدر؟ ليليية في وسلم عليه الله صلى النبي من سمعت ما

الول عشيير وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول قال: اعتكف
الييذي فقييال: إن جبريييل فأتيياه معييه، واعتكفنييا رمضييان، ميين

فأتيياه معييه، فاعتكفنييا الوسييط العشر فاعتكف أمامك، تطلب
الليه صيلى النيبي قيام أماميك، تطليب الذي فقال: إن جبريل

فقييال: (ميين رمضييان، ميين عشرين صبيحة خطيبا، وسلم عليه



فييإني فليرجييع، وسييلم عليييه الله صلى النبي مع اعتكف كان
وفييي الواخيير، العشر في وإنها نسيتها وإني القدر ليلة أريت
سييقف وميياء). وكييان طييين فييي أسييجد كأني رأيت وإني وتر،

فجيياءت شيييئا، السييماء فييي نييرى ومييا النخييل، جريد المسجد
حييتى وسيلم عليييه الله صلى النبي بنا فصلى فأمطرنا، قزعة
اللييه صييلى اللييه رسييول جبهيية والميياء. علييى الطين أثر رأيت
رؤياه. تصديق وأرنبته، وسلم عليه
]638[ر: 

52       : ثوبه، -  إليه ضم ومن وشدها، الثياب عقد باب
. عورته     تنكشف أن خاف إذا

أبييي عيين سييفيان، قييال: أخبرنييا كييثير بيين محمييد  - حدثنا781
قال: سعد بن سهيل عن حازم،

وهيم وسيلم، علييه الليه صلى النبي مع يصلون الناس كان 
للنسيياء: (ل فقيييل رقييابهم، علييى الصييغر ميين أزرهييم عاقييدو
جلوسا). الرجال يستوي  حتى رؤوسكن، ترفعن

]355[ر: 

53.    : شعرا -  يكف ل باب
عيين زيييد، ابن وهو حماد، قال: حدثنا النعمان أبو  - حدثنا782
قال: عباس ابن عن طاوس، عن دينار، بن عمر
سييبعة علييى يسييجد أن وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي أمر 

شعره. ول ثوبه يكف ول أعظم،
]776[ر: 

54.      : الصلة -  في ثوبه يكف ل باب
عيين عوانيية، أبييو قال: حدثنا إسماعيل بن موسى  - حدثنا783

عيين عنهمييا، اللييه رضييى عبيياس ابن عن طاوس، عن عمرو،
قال: وسلم عليه الله صلى النبي

ثوبا). ول شعرا أكف ل سبعة، على أسجد أن (أمرت 
]776[ر: 

55.     : السجود -  في والدعاء التسبيح باب
قال: حييدثني سفيان عن يحيى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا784

عنها الله رضي عائشة عن مسروق، عن مسلم، عن منصور،
قالت: أنها



ركوعه في يقول أن يكثر وسلم عليه الله صلى النبي كان 
لي). يتأول اغفر اللهم وبحمدك، ربنا اللهم وسجوده: (سبحانك

القرآن.
]761[ر: 

56.    : السجدتين -  بين المكث باب
أبييي عن أيوب، عن حماد، قال:حدثنا النعمان أبو  - حدثنا785

لصحابه: قال الحويرث ابن مالك قلبة: أن
قييال: وسييلم؟ عليييه اللييه صلى الله رسول صلة أنبئكم أل 

رأسه، رفع ثم فكبر، ركع ثم فقام، صلة حين غير في وذاك
عمييرو صلة فصلى هنية، رأسه رفع ثم سجد، ثم هنية، فقام

أرهييم لييم شيييئا يفعييل أيييوب: كييان هذا. قال شيخنا سلمة بن
صييلى النبي والرابعة. قال: فأتينا الثالثة في يقعد كان يفعلونه،

أهليكييم، إلييى رجعتيم فقال: (لو عنده، فأقمنا وسلم عليه الله
كييذا، حين في كذا صلة صلوا كذا، حين في كذا صلة صلوا
أكبركم). وليؤمكم أحدكم، فليؤذن الصلة، حضرت فإذا
 ]645[ر:

أحمييد، أبييو قييال: حييدثنا الرحيييم عبييد بيين محمييد  - حدثنا786
الحكييم، عيين مسييعر، قال: حييدثنا الزبيري، الله عبد بن محمد

قال: البراء عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن
وقعييوده وركييوعه، وسييلم عليييه الله صلى النبي سجود كان 

السواء. من قريبا السجدتين، بين
]759[ر:

عيين زيييد، بن حماد قال: حدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا787
قال: عنه الله رضي أنس عن ثابت،

عليييه اللييه صلى النبي رأيت كما بكم أصلي أن آلو ل إني 
أركييم لييم شيييئا يصيينع أنس ثابت: كان  قال0بنا يصلي وسلم

يقييول حييتى قييام الركييوع ميين رأسييه رفييع إذا كييان تصنعونه،
نسي. قد القائل يقول حتى السجدتين وبين نسي، قد القائل

__]767[ر:

57.      : السجود -  في ذراعيه يفترش ل باب
يديه ووضع وسلم عليه الله صلى النبي حميد: سجد أبو وقال
قابضهما. ول مفترش غير
]794[ر:



قال: جعفر بن محمد قال: حدثنا بشار بن محمد  - حدثنا788
عيين مالييك، بيين أنييس عيين قتييادة، قييال: سييمعت شعبة حدثنا
ول السييجود، فييي قال:  (اعتييدلوا وسلم عليه الله صلى النبي

الكلب). انبساط ذراعيه أحدكم يبسط
]509[ر:

58        : ثم -  صلته، من وتر في قاعدا استوى من باب
نهض.

قييال: أخبرنييا هشيم قال: أخبرنا الصباح بن محمد  - حدثنا789
الحيورث بين ماليك قيال: أخبرنيا قلبية أبيي عن الحذاء، خالد

الليثي:
فييي كييان فإذا يصلي، وسلم عليه الله صلى النبي رأى أنه 

قاعدا. يستوي حتى ينهض لم صلته، من وتر

من -        59 قام إذا الرض على يعتمد كيف باب
الركعة.

عيين أيوب، عن وهيب، قال: حدثنا أسد بن معلى  - حدثنا790
قال: قلبة أبي
فقال: هذا، مسجدنا في بنا فصلى الحويرث، بن مالك جاءنا 

كيييف أريكييم أن أريد ولكن الصلة، أريد وما بكم لصلي إني
أيييوب: فقلييت يصييلي. قييال وسييلم عليه الله صلى النبي رأيت
هييذا، شيييخنا صييلة قال: مثييل صلته؟ كانت قلبة: وكيف لبي

يتييم الشيييخ ذلييك وكييان أيييوب سييلمة. قييال بيين عمييرو يعنييي
واعتمييد جلييس، الثانييية السييجدة عيين رأسييه رفييع وإذا التكبير

قام. ثم الرض على
]645[ر:

60.      : السجدتين -  من ينهض وهو يكبر باب
نهضته. في يكبر الزبير ابن وكان
عن سليمان، بن فليح قال: حدثنا صالح بن يحيى  - حدثنا791
قال: الحارث بن سعيد
مين رأسيه رفيع حيين بيالتكبير فجهر سعيد، أبو لنا صلى  

الركعييتين، ميين قييام وحييين رفع، وحين سجد، وحين السجود،
وسلم. عليه الله صلى النبي رأيت وقال: هكذا

قييال: زيد بن حماد قال: حدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا792



قال: مطرف عن جرير، بن غيلن حدثنا
رضييي طييالب أبييي بن علي خلف صلة، وعمران أنا صليت 

ميين نهييض وإذا كبر، رفع وإذا كبر، سجد إذا فكان عنه، الله
صييلى فقييال: لقييد بيدي عمران أخذ سلم، فلما كبر، الركعتين

قييال: لقييد أو وسييلم، عليييه اللييه صييلى محمييد صييلة هييذا بنا
وسلم. عليه الله صلى محمد صلة هذا ذكرني

]751[ر: 

61.     : التشهد -  في الجلوس سنة باب
وكييانت الرجييل، جلسيية صييلتها فييي تجلس الدرداء أم وكانت
فقيهة.

الحميين عبد عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا793
أخبره: أنه الله عبد عن القاسم، بن
في يتربع عنهما االله رضي عمر بن الله عبد يرى كان أنه 

عبد فنهاني السن، حديث يومئذ وأنا ففعلته جلس، إذا الصلة
رجلييك تنصييب أن الصييلة سيينة وقييال: إنمييا عميير، بيين اللييه

فقييال: إن ذلييك؟ تفعييل فقلييت: إنييك اليسييرى، وتثنييي اليمنييى،
تحملني. ل رجلي
عيين خالييد، عيين الليث، قال: حدثنا بكر بن يحيى  - حدثنا794

عمييرو بيين محمد عن حلحلة، بن عمرو بن محمد عن سعيد،
عطاء. بن

عيين محمييد، بن ويزيد حبيب، أبي بن يزيد عن الليث، وحدثنا
عطاء: بن عمرو بن محمد عن حلحلة، بن عمرو بن محمد

عليييه اللييه صلى النبي أصحاب من نفر مع جالسا كان أنه 
أبييو فقييال وسييلم، عليه الله صلى النبي صلة فذكرنا وسلم،
صييلى اللييه رسييول لصييلة أحفظكييم كنييت الساعدي: أنا حميد
وإذا منكييبيه، حييذاء يييديه جعل كبر إذا رأيته وسلم، عليه الله
رأسييه رفييع فإذا ظهره، هصر ثم ركبتيه، من يديه أمكن ركع

غييير يديه وضع سجد فإذا مكانه، فقار كل يعود حتى استوى،
القبليية، رجليييه أصييابع بأطراف واستقبل قابضهما، ول مفترش

ونصيب اليسيرى، رجليه عليى جليس الركعتين في جلس فإذا
اليسييرى، رجلييه قييدم الخييرة، الركعيية في جلس وإذا اليمنى،
مقعدته. على  وقعد الخرى، ونصب
حلحلية، بن محمد بن ويزيد حبيب، أبي بن يزيد الليث وسمع
الليييث: كييل عيين صييالح، أبييو عطاء. قييال ابن من حلحلة وابن



يزيد قال: حدثني أيوب بن يحيى عن المبارك، ابن فقار. وقال
فقار. حدثه: كل عمرو بن محمد حبيب: أن أبي بن

النبي -         62 لن واجبا، الول التشهد ير لم من باب
. يرجع         ولم الركعتين من قام وسلم عليه الله صلى

قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا795
وقال المطلب، عبد بني مولى هرمز، بن الرحمن عبد حدثني

من وهو بحينة، بن الله عبد الحارث: أن بن ربيعة مرة: مولى
أصييحاب ميين وكييان منيياف، عبد لبني حليف وهو شنوءة، أزد

وسلم: عليه الله صلى النبي
في فقام الظهر، بهم صلى وسلم عليه الله صلى النبي أن 

إذا حييتى معييه، النيياس فقييام يجلييس، لييم الوليييين، الركعييتين
فسييجد جالس، وهو كبر تسليمه، الناس وانتظر الصلة، قضى

سلم. ثم يسلم، أن قبل سجدتين
]796، 1166، 1167، 1173، 6293[

63.    : الولى -  في التشهد باب
بين جعفير عين بكير، قال: حيدثنا سعيد بن قتيبة  - حدثنا796

قال: بحينة ابن مالك بن الله عبد عن العرج، عن ربيعة،
وعليه فقام الظهر، وسلم عليه الله صلى الرسول بنا صلى 

جالس. وهو سجدتين سجد صلته، آخر في كان فلما جلوس،
]795[ر: 

64.    : الخرة -  في التشهد باب
بيين شييقيق عيين العمييش، قييال: حييدثنا نعيييم أبو  - حدثنا797

الله: عبد قال: قال سلمة
قلنا: السلم وسلم عليه الله صلى النبي خلف صلينا إذا كنا 

إلينييا فييالتفت وفلن، فلن علييى السلم ومكائيل، جبريل على
صلى فإذا السلم، هو الله فقال: (إن وسلم عليه الله رسول
عليك السلم والطيبات، والصلوات لله، فليقل: التحيات أحدكم

اللييه عبيياد وعلى علينا السلم وبركاته، الله ورحمة النبي أيها
فييي صييالح لله عبد كل أصابت قلتموها، إذا فإنكم الصالحين،

محمييدا أن واشييهد اللييه، إل إله ل أن أشهد والرض، السماء
ورسوله). عبده

]800، 1144، 5876، 5910، 5969، 6946[



65.    : السلم -  قبل الدعاء باب
قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا798

اللييه صييلى النييبي زوج عائشيية، عيين الزبييير، بن عروة أخبرنا
أخبرته: وسلم عليه
فييي يييدعو كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 

ميين بييك وأعوذ القبر، عذاب من بك أعوذ إني الصلة: (اللهم
وفتنيية المحيييا فتنيية ميين بييك وأعييوذ الييدجال، المسيييح فتنيية

لييه والمغييرم). فقييال المييأثم من بك أعوذ إني اللهم الممات،
إذا الرجييل فقييال: (إن المغييرم؟ ميين تستعيذ ما أكثر قائل: ما

فأخلف). ووعد فكذب، حدث غرم،
عنهييا اللييه رضييي عائشة عروة: أن قال: أخبرني الزهري وعن

فييي يسييتعيذ وسلم عليه الله صلى الله رسول قالت: سمعت
الدجال. فتنة من صلته

]2267، 6710[
بين يزيييد عيين اللييث، قال: حدثنا سعيد بن قتيبة  - حدثنا799
أبييي عن عمرو، بن الله عبد عن الخير، أبي عن حبيب، أبي
عنه: الله رضي الصديق بكر
الييدعاء وسلم: علمنييي عليه الله صلى الله لرسول قال أنه 

ظلمييا نفسي ظلمت إني صلتي. قال: (قل: اللهم في به أدعو
عندك، من مغفرة لي فاغفر أنت، إل الذنوب يغفر ول كثيرا،

الرحيم). الغفور أنت إنك وارحمني،
]5967، 6953[

66       : وليس -  التشهد بعد الدعاء من يتخير ما باب
بواجب.

العمييش: حييدثني عيين يحيييى، قييال: حييدثنا مسدد  - حدثنا800
قال: الله عبد عن شقيق،

قلنا: صلة، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا إذا كنا 
فقييال وفلن، فلن علييى السلم عباده، من الله على السلم

فإن الله، على السلم تقولوا وسلم: (ل عليه الله صلى النبي
والصييلوات، للييه، قولييوا: التحيييات ولكيين السييلم، هييو اللييه

وبركيياته، اللييه ورحميية النييبي أيهييا عليييك السييلم والطيبييات،
قلتييم إذا فييإنكم الصييالحين، اللييه عبيياد وعلييى علينييا السييلم

أشييهد والرض، السييماء بييين أو السييماء، فييي عبد كل أصاب



يتخييير ثييم ورسوله، عبده محمدا أن وأشهد الله، إل لإله أن
فيدعوه). إليه أعجبه الدعاء من
]797[ر: 

67.        : صلى -  حتى وأنفه جبهته يمسح لم من باب
يحيييى، عيين هشام، قال: حدثنا إبراهيم بن مسلم  - حدثنا801
فقال: الخدري سعيد أبا قال: سألت سلمه أبي عن
الميياء فييي يسييجد وسييلم عليه الله صلى الله رسول رأيت 

جبهته. في الطين أثر رأيت حتى والطين،
]638[ر: 

68.  : التسليم -  باب
سييعد: بيين إبراهيييم إسييماعيل: حييدثنا بيين موسى  - حدثنا802
اللييه رضي سلمة أم الحارث: أن بنت هند عن الزهري، حدثنا
قالت: عنها
النسيياء قييام سييلم، إذا وسلم عليه الله صلى الرسول كان 

ابيين يقييوم. قييال أن قبييل يسيييرا ومكث تسليمه، يقضي حتى
قبييل النسيياء، ينفييذ لكي مكثه - أن أعلم - والله شهاب: فأرى

القوم. من انصرف من يدركهن أن
]812، 828، 832[

69.     : المام -  يسلم حين يسلم باب
أن المام، سلم إذا عنهما: يستحب الله رضي عمر ابن وكان
خلفه. من يسلم
قال: أخبرنا الله عبد قال: أخبرنا موسى بن حبان  - حدثنا803

قال: عتبان عن الربيع، بن محمود عن الزهري، عن معمر،
سلم. حين فسلمنا وسلم، عليه الله صلى النبي مع صلينا 

]414[ر: 

70        : واكتفى -  المام، على السلم رد ير لم من باب
. الصلة  بتسليم

معميير، قييال: أخبرنييا اللييه عبد قال: أخبرنا عبدان  - حدثنا804
عقييل أنييه وزعييم الربيع، بن محمود قال: أخبرني الزهري عن

دلييو من مجها مجة وعقل وسلم، عليه الله صلى الله رسول
ثييم النصيياري، مالييك بيين عتبان قال: سمعت دراهم، في كان
قال: سالم، بني أحد



عليه الله صلى النبي فأتيت سالم، بني لقومي أصلي كنت 
وبين بيني تحول السيول إن بصري، أنكرت فقلت: إني وسلم
مكانييا، بيييتي فييي فصييليت جئييت أنييك فلوددت قومي، مسجد

الله). شاء إن فقال: (أفعل مسجدا، أتخذة حتى
معييه، بكيير وأبو وسلم عليه الله صلى الله رسول علي فغدا
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فاسييتأذن النهار، اشتد ما بعد

ميين أصييلي أن تحييب قييال: (أييين حتى يجلس فلم له، فأذنت
فقام فيه، يصلي أن أحب الذي المكان من إليه بيتك). فأشار

سلم. حين وسلمنا سلم ثم خلفه، فصففنا
]414[ر: 

71.    : الصلة -  بعد الذكر باب
اليرزاق عبيد قييال: حييدثنا نصيير بين إسييحق  - حيدثنا805/806

مييولى معبد، أبا عمرو: أن قال: أخبرني جريج ابن قال: أخبرنا
أخبره: عنهما الله رضي عباس ابن أخبره: أن عباس، ابن
المكتوبيية، ميين الناس ينصرف حين بالذكر، الصوت رفع أن 

وسلم. عليه الله صلى النبي عهد على كان
سمعته. إذا بذلك إنصرفوا إذا أعلم عباس: كنت ابن وقال

قييال: سييفيان قييال: حييدثنا اللييه عبد بن علي ) - حدثنا806( 
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن معبد، أبو أخبرني

وسييلم عليييه االلييه صييلى النييبي صييلة انقضيياء أعرف كنت 
بالتكبير.

عبيييد عيين معتميير، قال: حدثنا بكر أبي بن محمد  - حدثنا807
اللييه رضييي هريييرة أبي عن صالح، أبي عن سمي، عن الله،
قال: عنه
فقييالوا: ذهييب وسلم عليه الله صلى النبي إلى الفقراء جاء 

المقيييم: والنعيييم العل بالييدرجارت المييوال ميين الييدثور أهييل
ميين فضييل ولهييم نصييوم، كمييا ويصييومون نصلي، كما يصلون
ويتصييدقون. قييال: (أل ويجاهدون ويعتمرون، بها يحجون أموال،
يييدرككم ولييم سبقكم، من أدركتم به، أخذتم إن بأمر أحدثكم

عمييل ميين إل ظهرانيييه، بين أنتم من خير وكنتم بعدكم، أحد
ثلثييا صييلة، كييل خلييف وتكييبرون، وتحمييدون تسييبحون مثلييه؟

ونحمييد وثلثين، ثلثا بعضنا: نسبح فقال بيننا، وثلثين). فاختلفنا
فقييال: (تقييول إليييه، فرجعت وثلثين، أربعا ونكبر وثلثين، ثلثا

كلهيين منهيين يكون حتى أكبر، والله لله، والحمد الله، سبحان



وثلثين). ثلثا
]5970[

عبييد عيين سييفيان، قييال: حييدثنا يوسف بن محمد  - حدثنا808
قييال: شييعبة، بيين المغيييرة كيياتب وراد، عيين عمير، بن الملك
معاوية: إلى كتاب في شعبة، بن المغيرة علي أملى

كييل دبيير فييي يقييول كييان وسييلم عليه الله صلى النبي أن 
الملييك، لييه لييه، شييرك ل وحده الله إل إله مكتوبة: (ل صلة

لمييا مييانع ل قييدير. اللهييم شيييء كييل علييى وهييو الحمييد، وله
الجد). منك الجد ذا ينفع ول منعت، لما معطي ول أعطيت،

القاسييم عيين الحكييم، عيين بهذا، الملك، عبد عن شعبة، وقال
غنى. الحسن: الجد بهذا. وقال وراد، عن مخيمرة، بن

]1407وانظر:  ،6862 ،6241 ،6108 ،5971[

72.      : سلم -  إذا الناس المام يستقبل باب
حييازم بيين جرييير قال: حدثنا إسماعيل بن موسى  - حدثنا809

قال: جندب بن سمرة عن رجاء، أبو قال: حدثنا
علينا أقبل صلة، صلى إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

بوجهه.
]1092، 1320، 1979، 2638، 3064، 3176، 4397،

5745، 6640[
بيين صييالح عيين مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا810

عيين مسعود، بن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن كيسان،
قال: أنه الجهني خالد بن زيد
الصييبح صييلة وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول لنا صلى 

انصييرف، فلمييا الليليية، ميين كييانت سييماء إثيير على بالحديبية،
ربكييم). قييالوا: قييال ميياذا تدرون فقال: (هل الناس على أقبل
فأما وكافر، مؤمن عبادي من قال: (أصبح أعلم، ورسوله الله
وكييافر بييي مييؤمن فذلك ورحمته، الله بفضل قال: مطرنا من

بييي كييافر فييذلك وكييذا، كييذا قييال: بنييوء ميين وأمييا بييالكوكب،
بالكوكب). ومؤمن

]991، 3916، 7064[
أنييس عن حميد، قال: أخبرنا يزيد الله: سمع عبد  - حدثنا811
قال:

إلى ليلة ذات الصلة وسلم عليه الله صلى الله رسول أخر 
بييوجهه، علينييا أقبييل صييلى فلمييا علينييا، خرج ثم الليل، شطر



صلة في تزالوا لن وإنكم ورقدوا، صلوا قد الناس فقال: (إن
الصلة). انتظرتم ما

]546[ر: 

73.       : السلم -  بعد مصله في المام مكث باب
ابيين قال: كان نافع عن أيوب، عن شعبة، آدم: حدثنا لنا وقال
الفريضيية. وفعلييه فيييه صييلى الييذي مكييانه فييي يصييلي عميير

فييي المييام يتطييوع رفعييه: (ل هريييرة أبييي عن القاسم. ويذكر
يصح. مكانه). ولم

الزهييري، سعد: حدثنا بن إبراهيم الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا812
سلمة: أم عن الحارث، بنت هند عن
فييي يمكييث سييلم، إذا كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

يسيرا. مكانه
ينصييرف ميين ينفييذ لكييي أعلييم، والله شهاب: فنرى، ابن قال
النساء. من

جعفيير قال: أخييبرني يزيد بن نافع مريم: أخبرنا أبي ابن وقال
بنييت هنييد قييال: حييدثتني إليييه كتييب شييهاب ابن ربيعة: أن بن

عليييه اللييه صلى النبي زوج سلمة، أم عن الفراسية، الحارث
فينصييرف يسييلم، قييالت: كييان صييواحباتها، ميين وكييانت وسلم،
اللييه رسييول ينصييرف أن قبييل ميين بيييوتهن، فيييدخلن النساء،

ابيين عيين يونس، عن وهب، وسلم. وقال: ابن عليه الله صلى
عميير: أخبرنييا بيين عثمييان الفراسية. وقييال هند شهاب: أخبرتني

الزبيييدي: الفراسييية. وقييال هنييد الزهييري: حييدثتني عيين يونس،
وكييانت أخبرته، القرشية الحارث بنت هند الزهري: أن أخبرني

تييدخل وكييانت زهييرة، بني حليف وهو المقداد، بن معبد تحت
عيين شييعيب، وسييلم. وقييال عليييه الله صلى النبي أزواج على

عيين عييتيق، أبييي ابيين القرشييية. وقييال هنييد الزهييري: حييدثتني
بيين يحيييى الليييث: حييدثني الفراسييية. وقييال هنييد عيين الزهري،

قريييش: حييدثته ميين امييرأة عيين شييهاب، ابن عن سعيد: حدثه
وسلم. عليه الله صلى النبي عن
]802[ر: 

74.       : فتخطاهم -  حاجة فذكر بالناس، صلى من باب
عن يونس، بن عيسى قال: حدثنا عبيد بن محمد  - حدثنا813
قييال: عقبيية عيين مليكة، أبي ابن قال: أخبرني سعيد بن عمر



العصيير، بالمدينيية وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي وراء صليت
حجر بعض إلى الناس، رقاب فتخطى مسرعا، قام ثم فسلم
أنهييم فييرأى عليهييم، فخييرج سييرعته، من الناس ففزع نسائه،
فكرهت عندنا، تبر من شيئا فقال: (ذكرت سرعته، من عجبوا

بقسمته). فأمرت يحبسني، أن
]1163، 1363، 5919[

75    : اليمين -  عن والنصراف النفتال باب
والشمال.

ميين علييى ويعيييب يسيياره، وعيين يمينييه عن ينفتل أنس وكان
يمينه. عن النفتال يعمد من أو يتوخى،

عيين سييليمان، عيين شييعبة، قال: حييدثنا الوليد أبو  - حدثنا814
الله: عبد قال: قال السود عن عمير، بن عمارة

حقييا أن يييرى صييلته، ميين شيييئا للشيييطان أحدكم يجعل ل 
اللييه صلى النبي رأيت لقد يمينه، عن إل ينصرف ل أن عليه
يساره. عن ينصرف كثيرا وسلم عليه

76.        : والكراث -  والبصل النيء الثوم في جاء ما باب
البصل، أو الثوم أكل وسلم: (من عليه الله صلى النبي وقول

مسجدنا). يقربن فل غيره، أو الجوع من
قييال: اللييه عبيييد عيين يحيييى، قييال: حييدثنا مسدد  - حدثنا815

عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، حدثني
خييبر: (مين غيزوة في قال وسلم عليه الله صلى النبي أن 

مسجدنا). يقربن - فل الثوم - يعني الشجرة هذه من أكل
]3978[ر: 

عاصييم أبييو قييال: حييدثنا محمييد بن الله عبد  - حدثنا816/817
جييابر قييال: سييمعت عطيياء قال: أخبرني جريج ابن قال: أخبرنا

وسلم: عليه الله صلى النبي قال: قال الله عبد بن
فييي يغشييانا - فل الثييوم - يريييد الشجرة هذه من أكل (من 

مساجدنا).
بيين مخلد نيئه. وقال إل يعني أراه قال: ما به؟ يعني قلت: ما

نتنه. جريج: إل ابن عن يزيد،
عيين وهييب، ابيين قييال: حييدثنا عفير بن سعيد ) - حدثنا817( 

اللييه عبييد بيين جييابر عطيياء: أن شييهاب: زعييم ابن عن يونس،
قال: وسلم عليه الله صلى النبي زعم: أن



مسجدنا، قال: (فلعتزل فليعتزلنا). أو بصل أو ثوما أكل (من 
بقييدر أتييي وسلم عليه الله صلى النبي بيته). وأن في وليقعد

بمييا فيأخبر فسييأل ريحييا، لهيا فوجيد بقييول، من خضرات فيه
معييه، كان أصحابه بعض فقال: (قربوها). إلى البقول، من فيها
تناجي). ل من أناجي فإني قال: (كل أكلها، كره رآه فلما
ابيين قييال ببييدر، وهييب: أتييي ابيين عيين صييالح، بن أحمد وقال

وأبييو الليييث، يييذكر ولييم خضييرات، فيييه طبقييا، وهييب: يعنييي
قييول ميين أدري: هييو فل القييدر، يييونس: قصيية عيين صييفوان،
الحديث. في أو الزهري،

شهاب: وهو ابن عن يونس، حديث بعد صالح، بن أحمد وقال
يونس. قول يثبت

]5137، 6926[
عبييد عيين الييوارث، عبييد قييال: حييدثنا معميير أبييو  - حييدثنا818

أنسا: رجل قال: سأل العزيز
الثوم؟ في يذكر وسلم عليه الله صلى الله نبي سمعت ما 

هييذه ميين أكييل وسييلم:(ميين عليييه الله صلى النبي فقال: قال
معنا). يصلين يقربنا). أو: (ل فل الشجرة

]5136[

77     : عليهم -  يجب ومتى الصبيان، وضوء باب
والعيدين     الجماعة وحضورهم والطهور، الغسل

. وصفوفهم  والجنائز،
شييعبة قييال: حييدثنا غنييدر قال: حدثني المثنى ابن  - حدثنا819

قال: الشعبي قال: سمعت الشيباني سليمان قال: سمعت
قييبر عليى وسيلم عليه الله صلى النبي مع مر من أخبرني 

حييدثك؟ ميين عمييرو، أبييا عليه. فقلت: يييا وصفوا فأمهم منبوذ،
عباس. فقال: ابن

]1190، 1256، 1258، 1259، 1262، 1271، 1275.[
قال: حييدثني سفيان قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا820

سييعيد أبييي عيين يسييار، بيين عطيياء عيين سييليم، بيين صييفوان
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن الخدري،

محتلم). كل على واجب الجمعة يوم (الغسل 
]839، 840، 855، 2522[

عمرو عن سفيان، قال: أخبرنا الله عبد بن علي  - حدثنا821
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن كريب، قال: أخبرني



عليييه اللييه صييلى النييبي فنييام ليليية، ميمونة خالتي عند بت 
اللييه صلى الله رسول قام الليل، بعض في كان فلما وسلم،

يخففييه خفيفييا، وضييوءا معلييق شيين ميين فتوضييأ وسيلم، عليه
ممييا نحييوا فتوضييأت فقمت يصلي، قام ثم جدا، ويقلله عمرو
عيين فجعلنييي فحييولني يسيياره، عيين فقمييت جئييت ثييم توضأ،
نفييخ، حييتى فنييام اضييطجع، ثييم الله، شاء ما صلى ثم يمينه،
فصيلى الصيلة، إليى معيه فقيام بالصيلة، يأذنه المنادي فأتاه
اللييه صييلى النييبي يقولون: إن ناسا لعمرو: إن يتوضأ. قلنا ولم
عبيد عمرو: سمعت قال قلبه؟ ينام ول عينيه تنام وسلم عليه

فييي أرى قرأ: {إني ثم وحي، النبياء رؤيا يقول: إن عمير بن
أذبحك}. أني المنام

]117[ر: 
عبييد بن إسحق عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا822
مالك: بن أنس عن طلحة، أبي بن الله
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول دعت مليكة جدته أن 

بكييم). فقمييت فلصلي (قوموا فقال منه، فأكل صنعته، لطعام
بميياء، فنضييحته لبييس، مييا طييول من اسود قد لنا حصير إلى

معييي، واليييتيم وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقييام
ركعتين. بنا فصلى ورائنا، من والعجوز

]373[ر: 
شهاب، ابن عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا823
رضييي عبيياس ابيين عيين عتبه، بن الله عبد بن الله عبيد عن
قال: أنه عنهما الله
الحتلم، ناهزت قد يومئذ وأنا أتان، حمار على راكبا أقبلت 

غييير إلييى بمنييى يصييلي وسييلم عليييه اللييه صلى الله ورسول
التييان وأرسييلت فنزلت الصف، بعض يدي بين فمررت جدار،
أحد. علي ذلك ينكر فلم الصف، في ودخلت ترتع،
]76[ر: 

قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا824
صييلى النييبي قييالت: أعتييم عائشة الزبير: أن بن عروة أخبرني

وسلم. عليه الله
عن الزهري، عن معمر، العلى: حدثنا عبد عياش: حدثنا وقال

قالت: عنها الله رضي عائشة عن عروة،
حييتى العشيياء، فييي وسلم عليه الله صلى الله رسول أعتم 



صييلى اللييه رسول فخرج والصبيان، النساء نام عمر: قد ناداه
يصييلي الرض أهييل من أحد ليس فقال: (إنه وسلم عليه الله
أهييل غييير يصييلي يومئييذ أحييد يكيين غيركييم). ولييم الصلة هذه

المدينة.
]541[ر: 

قييال: حييدثنا يحيييى قييال: حييدثنا علييي بيين عمييرو  - حييدثنا825
عبيياس ابيين عييابس: سييمعت بيين  الرحميين عبد سفيان: حدثنا

عنهما: الله رضي
اللييه صييلى اللييه رسييول مييع الخييروج رجل: شهدت له قال 

من يعني شهدته، ما منه مكاني ولول قال: نعم، وسلم؟ عليه
خطييب، ثييم الصلت، بن كثير دار عند الذي العلم أتى صغره،

يتصييدقن، أن وأمرهيين وذكرهيين، فييوعظهن، النسيياء أتييى ثييم
بلل، ثييوب فييي تلقييي حلقها، إلى بيدها تهوي المرأة فجعلت

البيت. وبلل هو أتى ثم
]98[ر:

78     : بالليل -  المساجد إلى النساء خروج باب
والغلس.

قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا826
قالت: عنها الله رضي عائشة عن الزبير، بن عروة أخبرني

نيياداه حتى بالعتمة، وسلم عليه الله صلى الله رسول أعتم 
وسلم عليه الله صلى النبي فخرج والصبيان، النساء عمر: نام
يصييلى الرض). ول أهييل ميين غيركييم أحييد ينتظرهييا فقال: (ما

يغيييب أن بييين فيمييا العتميية يصلون وكانوا بالمدينة، إل يومئذ
الول. الليل ثلث إلى الشفق

]541[ر: 
بيين سالم عن حنظلة، عن موسى، بن الله عبيد  - حدثنا827
صييلى النييبي عيين عنهمييا، اللييه رضي عمر ابن عن الله، عبد
قال: وسلم عليه الله
لهن). فأذنوا المسجد إلى بالليل نساؤكم استأذنكم (إذا 

عيين عميير، ابيين عيين مجاهييد، عن العمش، عن شعبة، تابعه
وسلم. عليه الله صلى النبي

]835، 857، 858، 4940[



79.      : العالم -  المام قيام الناس انتظار باب
عمر: أخبرنييا بن عثمان محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا828

الحارث: بنت هند قال: حدثتني الزهري عن يونس،
أخبرتهييا: أن وسييلم عليه الله صلى النبي زوج سلمة أم أن 

إذا كيين وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول عهد في النساء
عليييه اللييه صلى الله رسول وثبت قمن، المكتوبة من سلمن
رسيول قيام فيإذا الله، شاء ما الرجال من صلى ومن وسلم

الرجال. قام وسلم عليه الله صلى الله
]802[ر: 

عبييد (ح). وحدثنا مالك عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا829
عيين سييعيد، بيين يحيى عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله

قالت: عائشة عن الرحمن، عبد بنت عمرة
الصييبح، ليصييلي وسييلم عليه الله صلى الله رسول كان إن 

الغلس. من يعرفن ما بمروطهن، متلفعات النساء فينصرف
]365[ر: 

بشيير: أخبرنييا قييال: حييدثنا مسييكين بيين محمييد  - حييدثنا830
أبييي بيين اللييه عبييد عيين كثير، أبي بن يحيى الوزاعي: حدثني

اللييه صييلى اللييه رسييول قييال: قييال أبيييه عن النصاري، قتادة
وسلم: عليه
فأسييمع فيهييا، أطييول أن أريييد وأنا الصلة، إلى لقوم (إني 

أمه). على أشق أن كراهية صلتي، في فأتجوز الصبي، بكاء
]675[ر: 

يحيى عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا831
قالت: عنها الله رضي عائشة عن عمرة، عن سعيد، بن
أحييدث مييا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أدرك لييو 

لعمرة: أو إسرائيل. قلت بني نساء منعت كما لمنعهن النساء،
قالت: نعم. منعن؟

80.     : الرجال -  خلف النساء صلة باب
عن سعد، بن إبراهيم قال: حدثنا قزعة بن يحيى  - حدثنا832

عنها الله رضي سلمة أم عن الحارث، بنت هند عن الزهري،
قالت:

قييام سييلم، إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول كييان 
يسييرا مقيامه فيي هيو ويمكيث تسيليمه، يقضيي حين النساء

لكييي كييان ذلييك - أن أعلييم - واللييه يقوم. قييال: نييرى أن قبل



الرجال. من أحد يدركهن أن قبل النساء، ينصرف
]802[ر: 

عيين إسييحق، عن عيينة، ابن قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا833
قال: عنه الله رضي أنس

لى  لى النيبي ص ه ص ليم، أم بييت فيي وسيلم علييه الل س
خلفنا. سليم وأم خلفه، ويتيم فقمت

]373[ر: 

81      : وقلة -  الصبح، من النساء انصراف سرعة باب
. المسجد   في مقامهن

منصييور: حييدثنا بيين سعيد موسى: حدثنا بن يحيى  - حدثنا834
عائشيية عيين أبيييه، عيين القاسييم، بيين الرحميين عبد عن فليح،
عنها: الله رضي

الصييبح يصييلي كييان وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 
ل أو الغلييس، من يعرفن ل المؤمنين، نساء فينصرفن بغلس،
بعضا. بعضهن يعرفن

]365[ر: 

82     : إلى -  بالخروج زوجها المرأة استئذان باب
المسجد.

عيين معميير، عيين زريييع، بيين يزيييد مسييدد: حييدثنا  - حدثنا835
صييلى النييبي عيين أبيييه، عن الله، عبد بن سالم عن الزهري،

وسلم: عليه الله
يمنعها). فل أحدكم امرأة استأذنت (إذا 

].827[ر: 



الجمعة  - كتاب17
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.   : الجمعة -  فرض باب
فاسيعوا الجمعية يييوم من للصلة نودي تعالى: {إذا الله لقول
تعلمييون} كنتييم إن لكييم خييير ذلكم البيع وذروا الله ذكر إلى

/.9/الجمعة: 
أبييو قييال: حييدثنا شييعيب قييال: أخبرنييا اليمييان أبو  - حدثنا836

بيين ربيعيية مييولى العييرج، هرمييز بيين الرحميين عبد الزناد: أن
سييمع عنييه: أنييه الله رضي هريرة أبا سمع حدثه: أنه الحارث،

يقول: وسلم عليه الله صلى الله رسول
الكتيياب أتييوا أنهم بيد القيامة، يوم السابقون الخرون (نحن 

فيييه، فيياختلفوا عليهييم فييرض الييذي يييومهم هذا ثم قبلنا، من
بعييد والنصييارى غييدا تبييع: اليهييود فيييه لنييا فالناس الله، فهدانا
غد).

]6630 ،236وانظر:  ،7057 ،3298 ،856[



2      : على -  وهل الجمعة، يوم الغسل فضل باب
. النساء       على أو الجمعة، يوم شهود الصبي

نييافع، عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا837
صلى الله رسول عنهما: أن الله رضي عمر بن الله عبد عن
قال: وسلم عليه الله
فليغتسل). الجمعة أحدكم جاء (إذا 
]854، 877[

قييال: أخبرنييا أسييماء بيين محمييد بيين اللييه عبييد  - حييدثنا838
بيين الليه عبييد بن سالم عن الزهري، عن مالك، عن جويرية،

عنهما: الله رضي عمر، ابن عن عمر،
يييوم الخطبيية فييي قييائم هييو بينمييا الخطيياب، بيين عميير أن 

أصييحاب ميين الولييين المهيياجرين ميين رجل دخل إذا الجمعة،
هييذه؟ سيياعة عميير: أييية فنيياداه وسييلم عليييه الله صلى النبي

التييأذين، سييمعت حتى أهلي إلى انقلب فلم شغلت، قال: إني
أن علمييت وقييد أيضييا، توضييأت. فقييال: والوضييوء أن أزد فلييم

بالغسل. يأمر كان وسلم عليه الله صلى الله رسول
]842[

عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا839
سييعيد أبييي عيين يسييار، بيين عطيياء عيين سييليم، بيين صييفوان
لى الرسيول عنه: أن الله رضي الخدري ه ص وسيلم علييه الل

قال:
محتلم). كل على واجب الجمعة يوم (غسل 

]820[ر: 

3.   : للجمعة -  الطيب باب
قييال: حييدثنا عمييارة بيين حرمييي قال: حييدثنا علي  - حدثنا840

سيليم بين عمييرو المنكدرقال: حييدثني بن بكر أبي عن شعبة،
رسييول علييى قال: أشهد سعيد أبي على قال: أشهد النصاري

قال: وسلم عليه الله صلى الله
أن يستن، وأن محتلم، كل على واجب الجمعة يوم (الغسل 

وجد). إن طيبا يمس
السييتنان وأمييا واجييب، أنييه فأشييهد الغسييل عمييرو: أمييا قييال

فييي هكييذا ولكيين ل؟ أم هييو أواجييب أعلييم، فييالله والطيييب
الحديث.



أبيو يسيم وليم المنكيدر، بن محمد أخو الله: هو عبد أبو قال
هلل أبييي بيين وسييعيد الشييج بيين بكييير عنييه رواه هييذا، بكر

الله. عبد وأبي بكر بأبي يكنى المنكدر بن محمد وعدة. وكان
]820[ر: 

4.   : الجمعة -  فضل باب
عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا841

صييالح أبييي عيين الرحميين، عبييد بيين بكيير أبييي مييولى سييمي،
قال: الله رسول عنه: أن الله رضي هريرة أبي عن السمان،

قرب فكأنما راح، ثم الجنابة غسل الجمعة يوم اغتسل (من 
وميين بقييرة، قييرب فكأنما الثانية، الساعة في راح ومن بدنة،
فييي راح وميين أقييرن، كبشييا قييرب فكأنمييا الثالثيية، فييي راح

السيياعة فييي راح وميين دجاجيية، قرب فكأنما الرابعة، الساعة
حضييرت المييام خييرج فييإذا بيضيية، قييرب فكأنمييا الخامسيية،

الذكر). يستمعون الملئكة
]887، 3039[

أبييي عيين يحيى، عن شيبان، قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا842
هريرة: أبي عن سلمة،

إذ الجمعيية، يييوم يخطييب هو بينما عنه، الله رضي عمر أن 
فقييال الصييلة؟ عيين تحتبسييون عميير: لييم فقييال رجييل، دخييل

تسيمعوا فقيال: أليم توضيأت، النيداء سمعت إل هو الرجل: ما
الجمعة إلى أحدكم راح قال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي

فليغتسل).
]838[ر: 

5.   : للجمعة -  الدهن باب
سييعيد عيين ذئييب، أبييي ابيين قييال: حييدثنا آدم  - حييدثنا843

سييلمان عيين وديعيية، ابيين عيين أبييي، قييال: أخييبرني المقييبري
وسلم: عليه الله صلى النبي قال: قال الفارسي

طهر، من استطاع ما ويتطهر الجمعة، يوم رجل يغتسل (ل 
فل يخييرج ثييم بيتييه، طيييب ميين يمييس أو دهنييه، ميين ويدهن
تكلييم إذا ينصييت ثييم لييه، كتب ما يصلي ثم اثنين، بين يفرق

الخرى). الجمعة وبين بينه ما له غفر إل المام،
]868[



عيين شييعيب، قييال: أخبرنييا اليمييان أبييو  - حييدثنا845/ 844
صييلى النييبي أن عباس: ذكروا لبن طاوس: قلت الزهري: قال

قال: وسلم عليه الله
جنبا، تكونوا لم وإن رؤسكم، واغسلوا الجمعة يوم (اغتسلوا 

وأمييا فنعييم، الغسييل عباس: أما ابن الطيب). قال من وأصيبوا
أدري. فل الطيب

ابيين هشييام: أن قال: أخبرنييا موسى بن إبراهيم ) - حدثنا845(
طيياوس، عيين ميسييرة، بن إبراهيم قال: أخبرني أخبرهم جريج

عنهما: الله رضي عباس ابن عن
ييوم الغسيل في وسلم عليه الله صلى النبي قول ذكر أنه 

عنييد كان إن دهنا، أو طيبا عباس: أيمس لبن فقلت الجمعة،
أعلمه. فقال: ل أهله؟

6.     : يجد -  ما أحسن يلبس باب
نييافع، عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا846
عمر: بن الله عبد عن
المسييجد، بيياب عنييد سيييراء حلة رأى الخطاب بن عمر أن 

الجمعيية، يييوم فلبستها هذه، اشتريت لو الله، رسول فقال: يا
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عليك. فقييال قدموا إذا وللوفد

الخييرة). ثييم فييي لييه خلق ل ميين هييذه يلبييس وسييلم: (إنمييا
فييأعطى حلل، منها وسلم عليه الله صلى االله رسول جاءت
عميير: يييا فقييال حليية، منهييا عنييه الله رضي الخطاب بن عمر

قلييت؟ مييا عطييارد حليية فييي قلت وقد كسوتنيها الله، رسول
أكسييكها لييم وسييلم: (إنييي عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قال

لييه أخييا عنييه اللييه رضييي الخطيياب بن عمر لتلبسها). فكساها
مشركا. بمكة

]906، 1998، 2470، 2476، 2889، 5503، 5636،
5731[

7.    : الجمعة -  يوم السواك باب
وسلم: (يستن). عليه الله صلى النبي عن سعيد، أبو وقال
]840[ر: 

أبييي عيين مالييك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا847



رسول عنه: أن الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،
قال: وسلم عليه الله صلى الله
بالسييواك لمرتهم الناس على أو أمتي، على أشق أن (لول 

صلة). كل مع
]6813[

قييال: حييدثنا الييوارث عبييد قييال: حييدثنا معميير أبييو  - حدثنا848
صييلى اللييه قال: قييال: رسييول أنس الحبحاب: حدثنا بن شعيب

وسلم: عليه االله
السواك). في عليكم (أكثرت 

منصييور عيين سييفيان، قال: أخبرنا كثير بن محمد  - حدثنا849
قال: حذيفة عن وائل، أبي عن وحصين،

يشوص الليل من قام إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 
فاه.
]242[ر: 

8.     : غيره -  بسواك تسوك من باب
قال: قييال بلل بن سليمان قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا850

عنهييا اللييه رضييي عائشيية عيين أبييي، عروة: أخبرني بن هشام
قالت:

بييه، يسييتن سييواك ومعييه بكيير، أبييي بيين الرحمن عبد دخل 
لييه: فقلييت وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول إليه فنظر

ثييم فقصييمته، فأعطانيه، الرحمن، عبد يا السواك هذا أعطني
فاسييتن وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول فأعطيته مضغته،

صدري. إلى مستسند وهو به،
]1323، 2933، 3564، 4174، 4181، 4184 -  4186،

4919، 6145[

9.        : الجمعة -  يوم الفجر صلة في يقرأ ما باب
بيين سييعد عيين سييفيان، قييال: حييدثنا نعيييم أبييو  - حييدثنا851

هريييرة أبييي عيين هرمييز، ابيين هييو الرحمن، عبد عن إبراهيم،
قال: عنه الله رضي

فييي الجمعيية، فييي يقييرأ وسييلم عليييه الله صلى النبي كان 
علييى أتييى و: {هييل تنزيييل}. السييجدة، الفجيير: {آلييم صييلة

النسان}.
]1018[



10.     : والمدن -  القرى في الجمعة باب
العقييدي عييامر أبييو قييال: حييدثنا المثنى بن محمد  - حدثنا852

عيين الضييبعي، جمييرة أبي عن طهمان، بن إبراهيم قال: حدثنا
قال: أنه عباس ابن
اللييه رسييول مسييجد فييي جمعة بعد جمعت، جمعة أول إن 

ميين بجييواثى القيييس، عبد مسجد في وسلم، عليه الله صلى
البحرين.

]4113[
قييال: أخبرنييا الله عبد قال: أخبرنا محمد بن بشر  - حدثنا853

ابيين عيين الله، عبد بن سالم قال: أخبرنا الزهري عن يونس،
وسييلم عليه الله صلى الله رسول عنهما: أن الله رضي عمر

يقول:
راع). (كلكم 

شييهاب، ابن إلى حكيم بن زريق يونس: كتب الليث: قال وزاد
وزريييق أجمييع؟ أن تييرى القييرى: هييل بييوادي يومئييذ معييه وأنا

السييودان ميين جماعيية وفيهييا يعملهييا، الرض علييى عامييل
وأنييا شييهاب، ابيين فكتييب أيليية، علييى يومئييذ وزريييق وغيرهم،

اللييه عبييد حييدثه: أن سالما يخبره: أن يجمع، أن يأمره أسمع،
وسيلم علييه الليه صيلى الليه رسيول يقول: سيمعت عمر بن

راع المييام رعيتييه، عيين مسييؤول وكلكييم راع، يقييول: (كلكييم
عيين مسؤول وهو أهله في راع والرجل رعيته، عن ومسؤول

رعيتهييا، عيين ومسييؤولة زوجها بيت في راعية والمرأة رعيته،
رعيتييه). قييال: عيين ومسييؤول سيييده مييال فييي راع والخييادم
ومسييؤول أبيييه مييال فييي راع قييال: (والرجييل قد أن وحسبت

رعيته). عن ومسؤول راع وكلكم رعيته، عن
]2278، 2416، 2419، 2600، 4892، 4904، 6719[

11        : من -  غسل، الجمعة يشهد لم من على هل باب
. وغيرهم   والصبيان النساء

الجمعة. عليه تجب من على الغسل عمر: إنما وقال: ابن
قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا854

رضييي عميير بن الله عبد سمع الله: أنه عبد بن سالم حدثني
وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول يقول: سمعت عنهما الله



يقول:
فليغتسل). الجمعة منكم جاء (من 

]837[ر: 
بيين صفوان عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا855

رضييي الخييدري سييعيد أبييي عيين يسييار، بن عطاء عن سليم،
قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه: أن الله
محتلم). كل على واجب الجمعة يوم (غسل 

]820[ر:
قييال: حييدثنا وهيييب قال: حييدثنا إبراهيم بن مسلم  - حدثنا856
اللييه قال: قييال: رسييول هريرة أبي عن أبيه، عن طاوس، ابن

وسلم: عليه الله صلى
قبلنا من الكتاب أوتوا القيامة، يوم السابقون الخرون (نحن 

الله، فهدانا فيه، اختلفوا الذي اليوم فهذا بعدهم، من وأوتيناه
علييى قييال: (حييق للنصارى). فسكت. ثييم غد وبعد لليهود، فغدا
فيييه يغسييل يومييا، أيييام سبعة كل في يغتسل أن مسلم، كل

وجسده). رأسه
هريرة أبي عن طاوس، عن مجاهد، عن صالح، بن أبان رواه

كييل علييى تعييالى وسلم: (للييه عليه الله صلى النبي قال: قال
يوما). أيام سبعة كل في يغتسل أن حق، مسلم

]836[ر: 

شييبابة: حييدثنا محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبييد  - حييدثنا857/858
عين عمير، ابين عين مجاهد، عن دينار، بن عمرو عن ورقاء،
قال: وسلم عليه الله صلى النبي

المساجد). إلى بالليل للنساء (ائذنوا 
أسيامة: حييدثنا أبييو موسييى: حييدثنا بيين يوسف ) - حدثنا858( 

قال: عمر ابن عن نافع، عن عمر، بن الله عبيد
الجماعيية في والعشاء الصبح صلة تشهد لعمر، امرأة كانت 

عميير أن تعلمييين وقييد تخرجييين، لهييا: لييم فقيل المسجد، في
قييال: يمنعييه ينهيياني؟ أن يمنعييه قييالت: ومييا ويغار؟ ذلك يكره
اللييه إميياء تمنعييوا وسلم: (ل عليه الله صلى الله رسول قول

الله). مساجد
]827[ر: 



12.        : المطر -  في الجمعة يحضر لم إن الرخصة باب
عبييد قييال: أخييبرني إسييماعيل قييال: حييدثنا مسييدد  - حدثنا859

ابين الحارث، بن الله عبد قال: حدثنا الزيادي، صاحب الحميد،
سيرين: بن محمد عم
أن قلييت: أشييهد مطييير: إذا يوم في لمؤذنه عباس ابن قال 

فييي صييلوا قل الصلة، على حي تقل فل الله، رسول محمدا
منييي، خييير هييو من قال: فعله استنكروا، الناس بيوتكم. فكأن

فييي فتمشييون أحرجكييم، أن كرهييت وإنييي عزمة، الجمعة إن
والدحض. الطين

]591[ر: 

13.        : تجب -  من وعلى الجمعة، تؤتى أين من باب
الجمعيية}. يييوم ميين للصييلة نييودي وعييز: {إذا جل الله لقول

/.9/الجمعة: 
ميين بالصييلة فنييودي جامعيية، قرييية في كنت عطاء: إذا وقال
لييم أو النييداء سييمعت تشييهدها، أن عليييك فحق الجمعة، يوم

تسمعه.
ل وأحيانييا يجمع أحيانا قصره، في عنه الله رضي أنس وكان

فرسخين. على بالزاوية وهو يجمع،
قال: أخييبرني وهب بن الله عبد قال: حدثنا أحمد  - حدثنا860
بن محمد جعفر: أن أبي بن الله عبيد عن الحارث، بن عمرو

عائشيية عن الزبير، بن عروة عن حدثه، الزبير بن جعفر أبي
قالت: وسلم عليه الله صلى النبي زوج
والعييوالي، منييازلهم ميين الجمعيية يييوم ينتييابون النيياس كييان 

العييرق، منهم فيخرج والعرق، الغبار يصيبهم الغبار في فيأتون
وهييو منهييم إنسييان وسييلم عليييه الله صلى االله رسول فأتى

تطهرتييم أنكييم وسييلم: (لييو عليييه صييلىالله النييبي فقال عندي،
هذا). ليومكم

14.      : الشمس -  زالت إذا الجمعة وقت باب
بن وعمرو بشير، بن والنعمان وعلي، عمر، عن يروى وكذلك
عنهم. الله رضي حريث،

بن يحيى قال: أخبرنا الله عبد قال: أخبرنا عبدان  - حدثنا861
سعيد:

فقييالت: قييالت الجمعيية، يييوم الغسييل عيين عمييرة سييأل أنه 



عنها: الله رضي عائشة
راحوا الجمعة إلى راحوا إذا وكانوا أنفسهم، مهنة الناس كان
اغتسلتم). لهم: (لو فقيل هيئتهم، في

]1965[
سييليمان، بيين فليييح قال: حدثنا النعمان بن سريج  - حدثنا862
بيين أنييس عن التيمي، عثمان بن الرحمن عبد بن عثمان عن

عنه: الله رضي مالك
حييين الجمعيية يصييلي كييان وسييلم عليه الله صلى النبي أن 

الشمس. تميل
حميييد، قييال: أخبرنييا اللييه عبييد قال: أخبرنا عبدان  - حدثنا863
قال: أنس عن
الجمعة. بعد ونقيل بالجمعة، نبكر كنا 
]898[

15.      : الجمعة -  يوم الحر اشتد إذا باب
حرمييي قييال: حييدثنا المقييدمي بكر أبي بن محمد  - حدثنا864

قييال: دينييار، بيين خالييد هييو خلييدة، أبييو قال: حييدثنا عمارة بن
يقول: مالك بن أنس سمعت

بكيير الييبرد اشييتد إذا وسييلم عليييه االلييه صييلى النييبي كييان 
الجمعة. يعني بالصلة، أبرد الحر اشتد وإذا بالصلة،

ولييم فقييال: بالصييلة، خالييدة أبييو بكييير: أخبرنييا بن يونس قال
الجمعة. يذكر

أمييير بنييا قييال: صييلى خلييدة أبييو ثييابت: حييدثنا بيين وقال: بشر
صييلى النبي كان عنه: كيف الله رضي لنس قال ثم الجمعة،

الظهر؟. يصلي وسلم عليه الله

16.    : الجمعة -  إلى المشي باب
/.9الله} /الجمعة:  ذكر إلى ذكره: {فاسعوا جل الله وقول
لهييا تعييالى: {وسييعى لقوله والذهاب، العمل قال: السعي ومن

/.19سعيها} /السراء: 
حينئييذ. وقييال: الييبيع عنهمييا: يحييرم الله رضي عباس ابن وقال

عيين سيعد، بين إبراهييم كلهيا. وقيال الصييناعات عطياء: تحيرم
أن فعليييه مسييافر، وهو الجمعة، يوم المؤذن أذن الزهري: إذا

يشهد.
لم بين الولييد قيال: حيدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا865 مس



رفاعيية بيين عباييية قييال: حييدثنا مريييم أبي بن يزيد قال: حدثنا
قال:

فقييال: سييمعت الجمعيية، إلييى أذهييب وأنا عبس، أبو أدركني 
فييي قييدماه اغييبرت يقييول: (ميين وسلم عليه الله صلى النبي
النار). على الله حرمه الله سبيل

]2656[
عيين الزهييري، ذئب: قال أبي ابن قال: حدثنا آدم  - حدثنا866
النبي عن عنه، الله رضي هريرة أبي عن سلمة، وأبي سعيد
وسلم. عليه الله صلى

قييال: الزهييري عيين شييعيب، قييال: أخبرنييا اليمييان أبييو وحييدثنا
قال: سمعت هريرة أبا الرحمن: أن عبد بن سلمة أبو أخبرني
يقول: وسلم عليه الله صلى الله رسول

عليكييم تمشييون، وأتوها تسعون، تأتوها فل الصلة أقيمت (إذا
فأتموا). فاتكم وما فصلوا، أدركتم فما السكينة،

]610[ر: 
قييال: حييدثنا قتيبيية أبييو قال: حدثنا علي بن عمرو  - حدثنا867
بيين الليه عبييد عن كثير، أبي بن يحيى عن المبارك، بن علي
عليييه اللييه صلى االنبي عن أبيه، عن إل أعلمه ل قتادة، أبي

قال: وسلم
السكينة). وعليكم تروني حتى تقموا (ل 

]611[ر: 

17.       : الجمعة -  يوم اثنين بين يفرق ل باب
أبييي ابيين قال: أخبرنا الله عبد قال: أخبرنا عبدان  - حدثنا868
عيين وديعيية، ابيين عيين أبيييه، عيين المقييبري، سييعيد عن ذئب،

وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال: قال الفارسي سلمان
ثم طهر، من استطاع بما وتطهر الجمعة، يوم اغتسل (من 

اثنييين، بييين يفييرق فلييم راح ثييم طيييب، ميين مييس أو ادهيين
مييا لييه غفيير أنصييت، المييام خييرج إذا ثم له، كتب ما فصلى

الخرى) الجمعة وبين بينه
]843[ر: 

18       : ويقعد -  الجمعة يوم أخاه الرجل يقيم ل باب
. مكانه  في

ابيين قال: أخبرنا يزيد بن مخلد قال: أخبرنا محمد  - حدثنا869



اللييه رضييي عميير ابيين يقول: سمعت نافعا قال: سمعت جريج
يقول: عنهما

ميين أخاه الرجل يقيم أن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
وغيرها. قال: الجمعة لنافع: الجمعة؟ فيه. قلت ويجلس مقعده

]5914، 5915[

19.    : الجمعة -  يوم الذان باب
عيين الزهييري، عن ذئب، أبي ابن قال: حدثنا آدم  - حدثنا870

قال: يزيد بن السائب
المنييبر، علييى المام جلس إذا أوله الجمعة، يوم النداء كان 

رضي وعمر بكر وأبي وسلم عليه الله صلى النبي عهد على
النيياس، وكييثر عنييه، اللييه رضييي عثمان كان فلما عنهما، الله
الزوراء. على الثالث النداء زاد

]871، 873، 874[

20.     : الجمعة -  يوم الواحد المؤذن باب
سييلمة أبييي بيين العزيييز عبد قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا871

يزيد: بن السائب عن الزهري، عن الماجشون،
عفييان بيين عثمييان الجمعيية يوم الثالث التأذين زاد الذي أن 

صييلى للنبي يكن ولم المدينة، أهل كثر حين عنه، الله رضي
الجمعيية يييوم التييأذين وكان واحد، غير مؤذن وسلم عليه الله
المنبر. على يعني المام، يجلس حين
]870[ر:

21.        : النداء -  سمع إذا المنبر على المام يؤذن باب
أبييو قييال: أخبرنييا الله عبد قال: أخبرنا مقاتل ابن  - حدثنا872
سييهل بن أمامة أبي عن حنيف، بن سهل بن عثمان بن بكر
قال: حنيف بن
المنييبر، علييى جييالس وهييو سييفيان، أبي بن معاوية سمعت 

أكيبر معاويية: الليه قال أكبر، الله أكبر قال: الله المؤذن، أذن
معاوييية: وأنييا، فقييال اللييه، إل إله ل أن قال: أشهد أكبر، الله

فلمييا معاوييية: وأنييا، فقييال الله، رسول محمدا أن فقال: أشهد
الله رسول سمعت إني الناس، أيها قال: يا التأذين، قضى أن

المييؤذن، أذن حييين المجلس، هذا على وسلم عليه الله صلى
مقالتي. من مني سمعتم ما يقول
]587[ر: 



22.      : التأذين -  عند المنبر على الجلوس باب
عيين عقيييل، عن الليث، قال: حدثنا بكر بن يحيى  - حدثنا873
أخبره: يزيد بن السائب شهاب: أن ابن
أهل كثر حين عثمان، به أمر الجمعة، يوم الثاني التأذين أن 

المام. يجلس حين الجمعة يوم التأذين كان المسجد،
]870[ر: 

23.    : الخطبة -  عند التأذين باب
قال: أخبرنا الله عبد قال: أخبرنا مقاتل بن محمد  - حدثنا874

يقول: يزيد بن السائب قال: سمعت الزهري عن يونس،
يييوم المييام يجلييس حييين أولييه كان الجمعة، يوم الذان إن 

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عهييد في المنبر، على الجمعة
خلفة في كان فلما عنهما، الله رضي وعمر بكر وأبي وسلم

الجمعيية يييوم عثمييان أميير وكييثروا، عنييه، اللييه رضييي عثمييان
ذلك. على المر فثبت الزوراء، على به فأذن الثالث، بالذان

]870[ر: 

24.    : المنبر -  على الخطبة باب
عليييه اللييه صييلى النييبي عنييه: خطييب اللييه رضييي أنييس وقال

المنبر. على وسلم
 ومواضعه]93[ر: 

عبييد بيين يعقييوب قييال: حييدثنا سييعيد بيين قتيبيية  - حييدثنا875
القرشييي القيياري عبييد بيين اللييه عبييد بيين محمييد بن الرحمن

دينار: بن حازم أبو قال: حدثنا السكندراني
فييي امييتروا وقييد السيياعدي، سييعد بيين سييهل أتو رجال أن 

لعييرف إنييي فقال: واللييه ذلك، عن فسألوه عوده، مم المنبر
عليييه جلييس يييوم وأول وضييع، يييوم أول رأيتييه ولقد هو، مما

صييلى اللييه رسييول أرسل وسلم، عليه الله صلى الله رسول
سييهل: (مييري سييماها قييد امييرأة فلنيية، إلييى وسلم عليه الله

كلمييت إذا عليهيين أجلييس أعوادا، لي يعمل أن النجار، غلمك
بهييا، جيياء ثييم الغابيية، طرفيياء ميين فعملهييا النيياس). فييأمرته

بهييا فييأمر وسييلم، عليييه اللييه صلى الله رسول إلى فأرسلت
وسييلم عليييه الله صلى الله رسول رأيت ثم هنا، ها فوضعت

نييزل ثييم عليهييا، وهييو ركييع ثييم عليهييا، وهو وكبر عليها صلى
أقبييل فييرغ فلمييا عيياد، ثييم المنييبر أصل في فسجد القهقرى،



لتييأتموا هييذا صيينعت إنمييا النيياس، فقييال: (أيهييا النيياس علييى
]370صلتي).[ر:  ولتعلموا

جعفيير بيين محمد قال: حدثنا مريم أبي بن سعيد  - حدثنا876
سييمع أنس: أنه ابن قال: أخبرني سعيد بن يحيى قال: أخبرني

قال: الله عبد بن جابر
وضع فلما وسلم، عليه الله صلى النبي إليه يقوم جذع كان 
النبي نزل حتى العشار، أصوات مثل للجذع سمعنا المنبر، له

عليه. يده فوضع وسلم عليه الله صلى
بيين اللييه عبيييد بيين حفييص يحيييى: أخييبرني عيين سليمان، قال

جابرا. سمع أنس: أنه
]438[ر: 

عيين الزهييري عيين ذئب، أبي ابن قال: حدثنا آدم  - حدثنا877
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي قييال: سييمعت أبيه عن سالم،
فقال: المنبر، على يخطب

فليغتسل). الجمعة إلى جاء (من 
]837[ر: 

25.   : قائما -  الخطبة باب
قائما. يخطب وسلم عليه الله صلى النبي أنس: بينما وقال
 ومواضعه]890[ر: 

بن خالد قال: حدثنا القواريري عمر بن الله عبيد  - حدثنا878
رضيي عمير ابين عن نافع، عن الله، عبيد قال: حدثنا الحارث

قال: عنهما الله
ثم يقعد، ثم قائما، يخطب وسلم عليه الله صلى النبي كان 

الن. تفعلون كما يقوم،
]886[

26     : الناس -  واستقبال القوم، المام يستقبل باب
. خطب   إذا المام

المام. عنهم الله رضي وأنس عمر ابن واستقبل
يحيييى، عيين هشييام، قييال: حييدثنا فضالة بن معاذ  - حدثنا879
أبييا سمع يسار: أنه بن عطاء ميمونة: حدثنا أبي بن هلل عن

قال: الخدري سعيد
علييى يييوم ذات جلييس وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي إن 

حوله. وجلسنا المنبر،



]1396، 2687، 6063[

27.   :       : بعد -  أما الثناء بعد الخطبة في قال من باب
عليييه اللييه صييلى النييبي عيين عبيياس، ابيين عيين عكرمة، رواه

وسلم.
]885[ر: 

بيين هشييام قييال: حييدثنا أسييامة أبو محمود: حدثنا  - وقال880
أبييي بنييت أسماء عن المنذر، بنت فاطمة قال: أخبرتني عروة

قالت: بكر
قلييت: يصييلون، والناس عنها، الله رضي عائشة على دخلت 
فقلييت: آييية؟ السييماء، إلييى برأسييها فأشارت الناس؟ شأن ما

الله صلى الله رسول قالت: فأطال نعم، برأسها: أي فأشارت
فيهييا قربيية جنييبي وإلى الغشي، تجلني حتى جدا وسلم عليه
رسول فانصرف رأسي، على منها أصب فجعلت ففتحتها ماء،
فخطيب الشييمس، تجليت وقيد وسيلم علييه الليه صيلى الليه

بعييد). قييالت: قييال: (أمييا ثييم أهلييه، هو بما الله وحمد الناس،
فقلييت لسييكتهن، إليهيين فانكفييأت النصييار، ميين نسييوة ولغط

إل أريتييه أكيين لم شيء من قالت: قال: (ما قال؟ لعائشة: ما
أوحييي قييد وإنييه والنار، الجنة حتى هذا، مقامي في رأيته قد

- فتنيية ميين قريبييا - أو مثييل القبييور، فييي تفتنييون أنكييم إلييي
بهييذا علمييك لييه: مييا فيقييال أحييدكم يييؤتى الييدجال، المسيييح
فيقييول: هشييام، شييك المييوقن، قال أو المؤمن، فأما الرجل؟

جاءنييا وسييلم، عليييه اللييه صييلى محمييد هييو اللييه، رسييول هو
لييه: نييم فيقييال وصييدقنا، واتبعنييا وأجبنا فآمنا والهدى، بالبينات
أو المنييافق، وأمييا بيه، لتييؤمن كنييت إن نعلييم كنييا قد صالحا،

الرجييل؟ بهييذا علمييك له: ما فيقال هشام، شك المرتاب، قال
فقلته). شيئا يقولون الناس سمعت أدري، فيقول: ل

ذكييرت أنهييا غييير فييأوعيته، فاطمة لي قالت هشام: فلقد قال
عليه. يغلظ ما

]86[ر: 
جرير عن عاصم، أبو قال: حدثنا معمر بن محمد  - حدثنا881

تغلب: بن عمرو يقول: حدثنا الحسن قال: سمعت حازم بن
أو بمييال، أتييي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه الرسييول أن 

الييذين أن فبلغييه رجييال، وتييرك رجال فأعطى فقسمه، بسبي،
بعييد، قييال: (أمييا ثييم عليييه، أثنييى ثييم اللييه فحمييد عتبوا، ترك



إلي أحب أدع والذي الرجال، وأدع الرجال لعطي إني فوالله
قلييوبهم فييي أرى لمييا أقوامييا أعطييي ولكن أعطي، الذي من
قلييوبهم في الله جعل ما إلى أقواما وأكل والهلع، الجزع من
أن أحييب ما تغلب). فوالله بن عمرو فيهم والخير، الغنى من
النعم. تابعه حمر وسلم عليه الله صلى الله رسول بكلمة لي

يونس.
]2976، 7097[

عيين عقيل، عن الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا882
أخبرته: عائشة عروة: أن قال: أخبرني شهاب ابن
ميين ليليية ذات خييرج وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

فأصبح بصلته، رجال فصلى المسجد، في فصلى الليل، جوف
النيياس فأصبح معه، فصلوا منهم أكثر فاجتمع فتحدثوا، الناس

رسييول فخييرج الثالثيية، الليلة من المسجد أهل فكثر فتحدثوا،
الليليية كييانت فلمييا بصييلته، فصلوا وسلم عليه الله صلى الله

الصييبح، لصييلة خييرج حييتى أهلييه، عيين المسجد عجز الرابعة،
بعد، قال: (أما ثم فتشهد، الناس على أقبل الفجر قضى فلما
عليكييم، تفييرض أن خشيت لكني مكانكم، علي يخف لم فإنه

يونس. عنها). تابعه فتعجزوا
]696[ر: 

قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا883
أخبره: أنه الساعدي حميد أبي عن عروة، أخبرني

بعييد عشييية قييام وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 
قييال: (أمييا ثييم أهلييه، هييو بما الله على وأثنى فتشهد الصلة،

بعد).
أبييي عيين أبيييه، عن هشام، عن أسامة، وأبو معاوية أبو تابعه

بعييد). تييابعه قال: (أما وسلم عليه الله صلى النبي عن حميد،
بعد). في: (أما سفيان، عن العدني،

]1429، 2457، 6260، 6578، 6753، 6772[
قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا884

قال: مخرمة بن المسور عن حسين، بن علي حدثني
تشهد حين فسمعته وسلم، عليه الله صلى الله رسول قام 

بعد). يقول: (أما
الزهري. عن الزبيدي تابعه

]2943، 3510، 3523، 3556، 4932، 4974[



قييال: الغسيييل ابيين قال: حدثنا أبان بن اسماعيل  - حدثنا885
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، حدثنا

مجلس آخر وكان المنبر، وسلم عليه الله صلى النبي صعد 
بعصييابة رأسييه عصب قد منكبيه، على ملحفة متعطفا جلسه،
إلييي). النيياس قييال: (أيهييا ثييم عليييه، وأثنى الله فحمد دسمة،
النصييار، ميين الحييي هييذا فييإن بعييد، قال: (أما ثم إليه، فثابوا
صييلى محمييد أميية ميين شيييئا ولييي فمن الناس، ويكثر يقلون

فيييه ينفييع أو أحييدا فيييه يضيير أن فاسييتطاع وسلم، عليه الله
مسيئهم). عن ويتجاوز محسنهم من فليقبل أحدا،

]3429، 3589[

28.      : الجمعة -  يوم الخطبتين بين القعدة باب
قييال: حييدثنا المفضييل بيين بشر قال: حدثنا مسدد  - حدثنا886
قال: الله عبد عن نافع، عن الله، عبيد
لى النيبي كان  ه ص يقعيد خطبيتين يخطيب وسيلم علييه الل

بينهما.
]878[ر: 

29.    : الخطبة -  إلى الستماع باب
عيين الزهييري، عن ذئب، أبي ابن قال: حدثنا آدم  - حدثنا887
صييلى النييبي قييال: قييال هريييرة أبييي عن الغر، الله عبد أبي
وسلم: عليه الله
المسييجد، بيياب علييى الملئكيية وقفت الجمعة، يوم كان (إذا 

بدنيية، يهييدي الييذي كمثييل المهجر ومثل فالول، الول يكتبون
فييإذا بيضيية، ثييم دجاجيية، ثم كبشا، ثم بقرة، يهدي كالذي ثم

الذكر). ويستمعون صحفهم، طووا المام خرج
]841[ر: 

30       : يخطب، -  وهو جاء رجل المام رأى إذا باب
. ركعتين    يصلي أن أمره

عمييرو عيين زيد، بن حماد قال: حدثنا النعمان أبو  - حدثنا888
قال: الله عبد بن جابر عن دينار، بن
يييوم الناس يخطب وسلم عليه الله صلى والنبي رجل، جاء 

ة، فياركع قيال: (قيم فلن). قيال: ل، ييا فقيال: (أصيليت الجمع
ركعتين).

]889، 1113[



31      : ركعتين -  صلى يخطب والمام جاء من باب
خفيفتين.

عمرو: عن سفيان، قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا889
اللييه صييلى والنبي الجمعة، يوم رجل قال: دخل جابرا سمع 

فصييل قييال: (قييم فقال: (أصليت). قال: ل، يخطب، وسلم عليه
ركعتين).

]888[ر: 

32.     : الخطبة -  في اليدين رفع باب
العزيييز، عبد عن زيد، بن حماد قال: حدثنا مسدد  - حدثنا890
قال: أنس عن ثابت، عن يونس، أنس. وعن عن
إذا الجمعيية، يييوم يخطب وسلم عليه الله صلى النبي بينما 

الشياء، وهليك الكييراع، هليك الليه، رسييول فقال: يا رجل قام
ودعا. يديه فمد يسقينا، أن الله فادع

]891، 967 -  973، 975، 983، 986، 3389، 5742،
5982[

33.      : الجمعة -  يوم الخطبة في الستسقاء باب
قييال: حييدثنا االوليييد قال: حدثنا المنذر بن إبراهيم  - حدثنا891

طلحيية، أبييي بيين الليه عبييد بيين إسحق قال: حدثني عمرو أبو
قال: مالك بن أنس عن
وسلم، عليهه الله صلى النبي عهد على سنة الناس أصابت 

جمعيية، يييوم فييي يخطييب وسييلم عليه الله صلى النبي فبينما
فيادع العييال، وجياع الميال هلك رسول، فقال: يا أعرابي قام
فوالييذي قزعيية، السييماء فييي نييرى ومييا يييديه، لنا. فرفييع الله

ثييم الجبييال، أمثييال السييحاب ثار حتى وضعها ما بيده، نفسي
لحيتيه عليى يتحيادر المطير رأييت حيتى منيبره عين ينزل لم

وبعييد الغييد وميين ذلييك، يومنييا فمطرنا وسلم، عليه الله صلى
العرابييي، ذلييك الخييرى. وقييام الجمعة حتى يليه، والذي الغد،

المييال، وغييرق البناء تهدم الله، رسول فقال: يا غيره، قال أو
علينييا). فمييا ول حوالينييا فقال: (اللهم يديه لنا. فرفع الله فادع

وصييارت انفرجييت، إل السييحاب ميين ناحييية إلييى بيييده يشييير
يجىييء ولييم شييهرا، قنيياة الييوادي وسييال الجوبة، مثل المدينة

بالجود. حدث إل ناحية من أحد
]890[ر: 



34.      : يخطب -  والمام الجمعة يوم النصات باب
النييبي عيين سييلمان لغييا. وقييال فقييد أنصييت لصاحبه قال وإذا

المام). تكلم إذا وسلم: (ينصت عليه الله صلى
عيين عقيل، عن الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا892
هريييرة أبييا المسيييب: أن بيين سييعيد قييال: أخييبرني شهاب ابن

قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول أخبره: أن
فقييد يخطب، والمام أنصت، الجمعة يوم لصاحبك قلت (إذا 

لغوت).

35.      : الجمعة -  يوم في التي الساعة باب
الزنيياد، أبي عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا893
عليييه اللييه صييلى الله رسول هريرة: أن أبي عن العرج، عن

فقال: الجمعة، يوم ذكر وسلم
يسييأل يصلي، قائم وهو مسلم، عبد يوافقها ل ساعة، (فيه 

يقللها. بيده إياه). وأشار أعطاه إل شيئا، تعالى الله
]4988، 6037[

36       : صلة -  في المام عن الناس نفر إذا باب
. جائزة      بقي ومن المام فصلة الجمعة،

حصييين، عيين زائييدة، قال: حدثنا عمرو بن معاوية  - حدثنا894
قال: الله عبد بن جابر قال: حدثنا الجعد أبي بن سالم عن
أقبلت إذ وسلم، عليه الله صلى النبي مع نصلي نحن بينما 

صييلى النبي مع بقي ما حتى إليها فالتفتوا طعاما، تحمل عير
الييية: {وإذا هييذه فنزلييت رجل، عشر اثنا إل وسلم عليه الله
قائما}. وتركوك إليها انفضوا لهوا أو تجارة رأوا

]1953، 1958، 4616[

37.     : وقبلها -  الجمعة بعد الصلة باب
نييافع، عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا895
عمر: بن الله عبد عن
يصييلي: قبييل كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن 

فييي ركعييتين المغييرب وبعييد ركعييتين، وبعييدها ركعييتين، الظهر
حييتى الجمعيية بعييد يصييلي ل وكان ركعتين، العشاء وبعد بيته،



ركعتين. فيصلي ينصرف،
]1112، 1119، 11126[

38  } :   : الصلة -  قضيت فإذا تعالى قوله باب
{ الله       فضل من وابتغوا الرض في فانتشروا

 : /.10الجمعة/
غسييان أبييو قال: حييدثنا مريم أبي بن سعيد  - حدثنا896/897

قال: سهل عن حازم، أبو قال: حدثني
سييلقا، لهييا مزرعيية في أربعاء على تجعل امرأة، فينا كانت 

فيي فتجعليه السيلق أصييول تنيزع جمعة، يوم كان إذا فكانت
أصييول فتكييون تطحنهييا، شعير من قبضة عليه تجعل ثم قدر،

عليهييا، فنسييلم الجمعيية صلة من ننصرف وكنا عرقه، السلق
الجمعيية يييوم نتمنييى وكنييا فنلعقييه، إلينييا الطعييام ذلك فتقرب

ذلك. لطعامها
أبييي ابيين قييال: حييدثنا مسييلمة بيين اللييه عبد ) - حدثنا897( 

بهذا، سهل عن أبيه، عن حازم،
الجمعة. بعد إل نتغذى ول نقيل، كنا وقال: ما 
]899، 2222، 5088، 5894، 5923[

39.    : الجمعة -  بعد القائلة باب
إسييحق أبييو قال: حييدثنا الشيباني عقبة بن محمد  - حدثنا898

يقول: أنسا قال: سمعت حميد عن الفزاري،
نقيل. ثم الجمعة، إلى نبكر كنا 

]863[ر: 
قييال: غسييان أبو قال: حدثنا مريم أبي بن سعيد  - حدثنا899

قال: سهل عن حازم، أبو حدثني
لى النيبي ميع نصلي كنا  ه ص ثيم الجمعية، وسيلم علييه الل

القائلة. تكون
]896[ر: 



الخوف صلة  - أبواب18
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.   : الخوف -  صلة باب
جناح عليكم فليس الرض في ضربتم تعالى: {وإذا الله وقول

إن كفييروا الييذين يفتنكم أن خفتم إن الصلة من تقصروا أن
لهييم فييأقمت فيهييم كنييت مبينا. وإذا عدوا لكم كانوا الكافرين
فييإذا أسييلحتهم وليأخييذوا معييك منهييم طائفيية فلتقييم الصييلة
يصييلوا لييم أخييرى طائفيية ولتييأت ورائكم من فليكونوا سجدوا

لييو كفييروا الذين ود وأسلحتهم حذرهم وليأخذوا معك فليصلوا
واحييدة ميليية عليكييم فيميلييون وأمتعتكم أسلحتكم عن تغفلون

مرضييى كنتييم أو مطر من أذى بكم كان إن عليكم جناح ول
للكييافرين أعييد اللييه إن حييذركم وخييذوا أسييلحتكم تضييعوا أن

/.102 - 101مهينا} /النساء:  عذابا
قال: الزهري، عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا900

صييلة يعنييي وسييلم، عليه الله صلى النبي صلى سألته: هل 
الليه رضييي عمر بن الله عبد سالم: أن قال: أخبرني الخوف؟

قبييل وسلم عليه الله صلى الله رسول مع قال: غزوت عنهما
الله صلى الله رسول فقام لهم، فصاففنا العدو، فوازينا نجد،
وأقبليت تصييلي معييه طائفيية فقييامت لنييا، يصييلي وسيلم عليه

وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول وركع العدو، على طائفة
لم التي الطائفة مكان انصرفوا ثم سجدتين، وسجد معه بمن

لى الله رسول فركع فجاؤوا تصل، ه ص بهيم وسيلم علييه الل
فركييع منهييم واحييد كل فقام سلم، ثم سجدتين، وسجد ركعة

سجدتين. وسجد ركعة لنفسه



]901، 3903، 3904، 4261[

2.       : قائم -  راجل وركبانا، رجال الخوف صلة باب
عيد بن يحيى بن سعيد  - حدثنا901 قيال: حيدثني القرشيي س
نييافع، عيين عقبيية، بيين موسى عن جريج، ابن قال: حدثنا أبي
مجاهد: قول من عمر: نحوا ابن عن
عليييه الله صلى النبي عمر: عن ابن قياما. وزاد اختلطوا إذا 

وركبانا). قياما فليصلوا ذلك، من أكثر كانوا وسلم: (وإن
]900[ر: 

3.       : الخوف -  الصلة في بعضا بعضهم يحرس باب
عيين حرب، بن محمد قال: حدثنا شريح بن حيوة  - حدثنا902

عتبيية، بيين الليه عبييد بن الله عبيد عن الزهري، عن الزبيدي،
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن
فكييبر معييه، النيياس وقييام وسلم عليه الله صلى النبي قام 

معييه، وسييجدوا سجد ثم منهم، ناس وركع وركع معه، فكبروا
وأتييت إخييوانهم، وحرسييوا سييجدوا الذين فقام للثانيه، قام ثم

م والنياس معيه، وسيجدوا فركعيوا الخيرى، الطائفية فيي كله
بعضا. بعضهم يحرس ولكن الصلة،

4.       : العدو -  ولقاء الحصون مناهضة عند الصلة باب
الصييلة، علييى يقييدروا ولم الفتح، تهيأ كان الوزاعي: إن وقال
اليميياء علييى يقييدروا ليم فيإن لنفسه، امرىء كل إيماء صلوا
ركعييتين، فيصلوا يأمنوا، أو القتال ينكشف حتى الصلة، أخروا
التكييبير يجزئهييم ل وسييجدتين، ركعيية صييلوا يقييدروا لييم فييإن

مكحول. قال يأمنوا. وبه حتى ويؤخرونها
إضيياءة عنييد تسييتر حصيين مناهضيية عنييد أنييس: حضييرت وقال

فلييم الصييلة، علييى يقدروا فلم القتال، اشتعال واشتد الفجر،
موسييى أبييي مييع ونحيين فصييليناها النهار، ارتفاع بعد إل نصل
فيها. وما الدنيا الصلة بتلك يسرني أنس: وما وقال لنا، ففتح
عيين مبارك، بن علي عن وكيع، قال: حدثنا يحيى  - حدثنا903
اللييه عبييد بيين جييابر عن سلمة، أبي عن كثير، أبي بن يحيى
قال:

ويقييول: يييا قريش كفار يسب فجعل الخندق، يوم عمر جاء 
تغيييب، أن الشييمس كادت حتى العصر صليت ما الله، رسول
بعد). صليتها ما والله وسلم: (وأنا عليه الله صلى النبي فقال



غييابت مييا بعييد العصيير وصييلى فتوضأ بطحان، إلى قال: فنزل
بعدها. المغرب صلى ثم الشمس،

]571[ر: 

5.      : وإيماء -  راكبا والمطلوب، الطالب صلة باب
السييمط بيين شييرحبيل صييلة للوزعييي الوليييد: ذكييرت وقييال

تخوف إذا عندنا المر فقال: كذلك الدابة، ظهر على وأصحابه
وسييلم: (ل عليييه اللييه صييلى النييبي بقول الوليد الفوت. واحتج

قريظة). بني في إل العصر أحد يصلين
جورييية، قال: حدثنا أسماء بن محمد بن الله عبد  - حدثنا904
قال: عمر ابن عن نافع، عن
الحزاب: من رجع لما لنا وسلم عليه الله صلى النبي قال 

قريظة). بني في إل العصر أحد يصلين (ل
نصييلي بعضييهم: ل فقيال الطرييق، فيي العصير بعضهم فأدرك

فييذكر ذلييك، منييا يرد لم نصلي، بعضهم: بل وقال نأتيها، حتى
منهم. واحدا يعنف فلم وسلم، عليه الله صلى للنبي

]3893[

6     : عند -  والصلة بالصبح، والغلس التبكير باب
. والحرب  الغارة

بيين العزيييز عبييد عيين حميياد، قييال: حييدثنا مسييدد  - حدثنا905
مالك: بن أنس عن البناني، وثابت صهيب،

بغلييس، الصييبح صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
ساحة في نزلنا إذا إنا خيبر، خربت أكبر فقال: (الله ركب ثم

السييكك فييي يسييعون المنييذرين). فخرجييوا صييباح فساء القوم
فظهيير الجيييش، والخميييس. قييال: والخميييس ويقولييون: محمييد

المقاتليية فقتييل وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عليهم
لرسول وصارت الكلبي، لدحية صفية فصارت الزراري، وسبى

عتقهييا. صداقها وجعل تزوجها، ثم وسلم، عليه الله صلى الله
مييا أنسييا سييألت أنييت محمييد، أبييا لثابت: يا العزيز عبد فقال

]364فتبسم.[ر:  نفسها، قال: أمهرها أمهرها؟
العيدين  - كتاب19
الرحيم. الرحمن الله بسم 



1.     : فيهما -  والتجمل العيدين في باب
قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا906

قال: عمر بن الله عبد الله: أن عبد بن سالم أخبرني
فييأتى فأخييذها السييوق، في تباع إستبرق من جبة عمر أخذ 

ابتييع اللييه، رسول فقال: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول
الله صلى الله رسول له فقال والوفود، للعيد بها تجمل هذه
مييا عميير له). فلبث خلق ل من لباس هذه وسلم: (إنما عليه
اللييه صييلى اللييه رسييول إليييه أرسييل ثييم يلبث، أن الله شاء
الله رسول بها فأتى عمر، بها فأقبل ديباج، بجبة وسلم عليه
قلييت: (إنمييا إنك الله، رسول فقال: يا وسلم، عليه الله صلى
فقييال الجبيية، بهييذه إلي له). وأرسلت خلق ل من لباس هذه

بهييا تصيييب أو وسييلم: (تبيعهييا، عليه الله صلى الله رسول له
حاجتك).

]846[ر: 

2.     : العيد -  يوم والدرق الحراب باب
عمييرو: أن قال: أخبرنا وهب ابن قال: حدثنا أحمد  - حدثنا907

عائشيية عن عروة، عن حدثه، السدي الرحمن عبد بن محمد
قالت:

وعنييدي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول علييي دخييل 
وحييول الفييراش علييى بعيياث: فاضييطجع بغنيياء تغنيان جاريتان،

عنييد الشيييطان وقال: مزمييارة فانتهرني، بكر أبو ودخل وجهه،
عليييه اللييه رسييول عليييه فأقبييل وسلم، عليه الله صلى النبي

فخرجتا. غمزتهما غفل فقال: (دعهما). فلما السلم
سييألت فإمييا والحراب، بالدرق السودان يلعب عيد، يوم وكان
تنظرييين). قييال: (تشييتهين وإمييا وسييلم، عليييه الله صلى النبي

يقييول: وهييو خييده، علييى خييدي وراءه، فأقييامني فقلييت: نعييم،
قييال: (حسييبك). قلييت: مللييت، إذا أرفدة). حتى بني يا (دونكم

قال: (فاذهبي). نعم،
]443[ر: 

3.     : السلم -  لهل العيدين سنة باب
قييال: زبيييد قييال: أخييبرني شعبة قال: حدثنا حجاج  - حدثنا908

قال: البراء عن الشعبي، سمعت
أول فقال: (إن يخطب، وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 



فعييل، فمن فننحر، نرجع ثم نصلي، أن هذا يومنا من نبدأ ما
سنتنا). أصاب فقد

]912، 922، 925، 933، 940، 5225، 5236، 5237،
5240، 5243، 6296[
عين أسيامة، أبييو قيال: حيدثنا اسييماعيل بن عبيد  - حدثنا909

قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام،
تغنيييان النصييار، جييواري ميين جاريتين وعندي بكر، أبو دخل 

فقييال بمغنيييتين، قالت: وليسييتا بعاث، يوم النصار تقاولت بما
اللييه صييلى اللييه رسييول بيييت فييي الشيطان بكر: أمزامير أبو

الله صلى الله رسول فقال عيد، يوم في وذلك وسلم؟ عليه
عيدنا). وهذا عيدا، قوم لكل إن بكر، أبا وسلم: (يا عليه
]443[ر: 

4.      : الخروج -  قبل الفطر يوم الكل باب
سييلمان بيين سييعيد الرحيييم: حييدثنا عبد بن محمد  - حدثنا910

أنس، بن بكر أبي بن الله عبيد قال: أخبرنا هشيم قال: حدثنا
قال: أنس عن
الفطير ييوم يغدو ل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

اللييه عبيييد رجيياء: حييدثني بيين مرجييأ تمييرات. وقييال يأكل حتى
وسييلم: ويييأكلهن عليييه الله صلى النبي عن أنس، قال: حدثني

وترا.

5.    : النحر -  يوم الكل باب
عيين أيييوب، عيين إسييماعيل، قييال: حييدثنا مسييدد  - حييدثنا911

وسلم: عليه الله صلى النبي قال: قال أنس عن محمد،
يييوم فقييال: هييذا رجييل فليعييد). فقييام الصييلة قبل ذبح (من 

اللييه صييلى النييبي فكأن جيرانه، من وذكر اللحم، فيه يشتهى
شيياتي ميين إلييي أحييب جذعة قال: وعندي صدقه، وسلم عليه

أدري: فل وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي لييه فرخييص لحييم،
ل. أم سواه من الرخصة أبلغت

]941، 5226، 5229، 5241، 6296[
عيين منصييور، عيين جرييير، قييال: حييدثنا عثمييان  - حييدثنا912

قييال: خطبنييا عنهمييا، الله رضي عازب بن البراء عن الشعبي،
فقال: الصلة، بعد الضحى يوم وسلم عليه الله صلى النبي

وميين النسييك، أصيياب فقد نسكنا، ونسك صلتنا، صلى (من 



أبييو لييه). فقييال نسييك ول الصلة قبل فإنه الصلة، قبل نسك
شيياتي نسكت فإني الله، رسول البراء: يا خال نيار، بن بردة
أن وأحببييت وشييرب، أكل يوم اليوم أن وعرفت الصلة، قبل

وتغييذيت شيياتي فييذبحت بيييتي، في يذبح ما أول شاتي تكون
رسييول لحييم). قييال: يييا شاة قال: (شاتك الصلة، آتي أن قبل
شيياتين، ميين إلييي أحييب هي جذعة، لنا عناقا عندنا فإن الله،

بعدك). أحد عن تجزي ولن قال: (نعم، عني؟ أفتجزي
]908[ر: 

6.      : منبر -  بغير المصلى إلى الخروج باب
جعفيير بيين محمد قال: حدثنا مريم أبي بن سعيد  - حدثنا913

عيين سرح، أبي بن الله عبد بن عياض عن زيد، قال: أخبرني
قال: الخدري سعيد أبي
الفطيير يييوم يخييرج وسييلم عليه الله صلى الله رسول كان 

ثييم الصييلة، بييه يبييدأ شيييء فييأول المصييلى، إلييى والضييحى
صييفوفهم، على جلوس والناس الناس، مقابل فيقوم ينصرف،
بعثييا يقطييع أن يريييد كييان ويييأمرهم: فييإن ويوصيييهم فيعظهييم

ينصرف. ثم به، أمر بشيء يأمر أو قطعه،
مييع خرجييت حييتى ذلييك على الناس يزال سعيد: فلم أبو قال

أتينييا فلمييا الفطيير، أو أضييحى فييي المدينة، أمير وهو مروان،
أن يريييد مييروان فإذا الصلت، بن كثير بناه منبر إذا المصلى،

فخطييب فارتفع فجبذني، بثوبه، فجبذت يصلي، أن قبل يرتقيه
ذهب قد سعيد، فقال: أبا والله، له: غيرتم فقلت الصلة، قبل

فقييال: إن أعلييم، ل ممييا خييير واللييه أعلم فقلت: ما تعلم، ما
قبييل فجعلتهييا الصييلة، بعييد لنييا يجلسييون يكونييوا لييم النيياس
الصلة.

]298[ر: 

7      : قبل -  والصلة العيد إلى والركوب المشي باب
. إقامة     ول أذان بغير الخطبة

عبيييد عيين أنييس، قييال: حييدثنا المنييذر بن إبراهيم  - حدثنا914
عمر: بن الله عبد عن نافع، عن الله،
فييي يصييلي كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 

الصلة. بعد يخطب ثم والفطر، الضحى
]920[



هشييام: أن قييال: أخبرنييا موسييى بن إبراهيم  - حدثنا915/918
اللييه عبد بن جابر عن عطاء، قال: أخبرني أخبرهم جريج ابن

يقول: قال: سمعته
فبييدأ الفطيير، يييوم خييرج وسييلم عليييه اللييه صلى النبي إن 

الخطبة. قبل بالصلة
عطاء: ) - قال: وأخبرني916( 
لييه: إنييه بويييع ما أول في الزبير، ابن إلى أرسل عباس أن 

الصلة. بعد الخطبة إنما الفطر، يوم بالصلة يؤذن يكن لم
عبييد بيين جييابر وعن عباس، ابن عن عطاء، ) - وأخبرني917(

قال: الله
الضحى. يوم ول الفطر يوم يؤذن يكن لم 
يقول: قال: سمعته الله عبد بن جابر ) - وعن918(
خطب ثم بالصلة، فبدأ قام وسلم عليه الله صلى النبي إن 

نييزل، وسييلم عليييه الله صلى الله نبي فرغ فلما بعد، الناس
باسييط وبلل بلل، يييد علييى يتوكأ وهو فذكرهن، النساء فأتى
علييى حقييا لعطيياء: أتييرى صييدقة. قلييت النساء فيه يلقي ثوبه،

قييال: إن يفييرغ؟ حييين فيييذكرهن النسيياء يييأتي أن الن المام
تفعلوا. ل أن لهم وما عليهم، لحق ذلك

]919،935،936[
ميين يمنعهييم الييذي يفعلوا) مييا ل أن لهم (يتوكأ) يعتمد. (وما 

وسلم]. عليه الله صلى بالنبي والتأسي وعظهن

8.    : العيد -  بعد الخطبة باب
قييال: أخييبرني جريييج ابيين قييال: أخبرنييا عاصم أبو  - حدثنا919

قال: عباس ابن عن طاوس، عن مسلم، بن الحسن
وأبييي وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول مع العيد شهدت 

قبل يصلون كانوا فكلهم عنهم، الله رضي وعثمان وعمر بكر
الخطبة.

]915[ر: 
قييال: حييدثنا أسامة قال: حدثنا ابراهيم بن يعقوب  - حدثنا920
قال: عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد
وعميير بكيير وأبييو وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول كان 

الخطبة. قبل العيدين يصلون عنهما، الله رضي
]914[ر: 

عييدي عيين شييعبة، قال: حييدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا921



عباس: ابن عن جبير، بن سعيد عن ثابت، بن
ركعيتين، الفطير ييوم صلى وسلم عليه الله صلى النبي أن 

فييأمرهن بلل، ومعه النساء أتى ثم بعدها، ول قبلها يصل لم
وسخابها. خرصها المرأة تلقي يلقين، فجعلن بالصدقة،

]98[ر: 
قييال: زبيييد قييال: حييدثنا شييعبة قييال: حييدثنا آدم  - حييدثنا922

صييلى النييبي قال: قال عازب ابن البراء عن الشعبي، سمعت
وسلم: عليه الله
فننحيير، نرجع ثم نصلي، أن هذا يومنا في نبدأ ما أول (إن 

الصييلة، قبييل نحيير وميين سيينتنا، أصيياب فقييد ذلك فعل فمن
شيء). فقال في النسك من ليس لهله، قدمه لحم هو فإنما
اللييه، رسييول نيار: يييا بن بردة أبو له يقال النصار، من رجل

مكييانه، فقييال: (اجعلييه مسيينة، ميين خير جذعة وعندي ذبحت،
بعدك). أحد عن تجزي، أو توفي، ولن
]908[ر: 

9       : العيد -  في السلح حمل من يكره ما باب
والحرم.

يخييافوا أن إل عيد، يوم السلح يحملوا أن الحسن: نهوا وقال
عدوا.

قييال: حييدثنا السييكين، أبييو يحيييى، بيين زكريا  - حدثنا923/924
جييبير بيين سييعيد عيين سييوقة، بن محمد قال: حدثنا المحاربي

قال:
أخمييص فييي الرمييح سيينان أصييابه حييين عمر، ابن مع كنت 

بمنييى، وذلييك فنزعتهييا، فنزلييت بالركاب، قدمه فلزقت قدمه،
ميين نعلييم الحجيياج: لييو فقال يعوده، فجعل الحجاج، ذلك فبلغ

قييال: قييال: وكيييف؟ أصييبتني، عميير: أنييت ابيين فقييال أصييابك؟
السييلح وأدخلييت فيييه، يحمل يكن لم يوم في السلح حملت
الحرم. يدخل السلح يكن ولم الحرم،

بيين إسييحق قييال: حييدثني يعقييوب بيين أحمييد ) - حييدثنا924( 
قال: أبيه عن العاص، بن سعيد بن عمرو بن سعيد

هييو؟ فقييال: كيييف عنييده، وأنييا عميير ابن على الحجاج دخل 
بحمييل أميير ميين قال: أصابني أصابك؟ فقال: من فقال: صالح،

الحجاج. يعني حمله، فيه يحل ل يوم في السلح،



10. العيد -     إلى التبكير باب
وذلك الساعة، هذه في فرغنا كنا بسر: إن بن الله عبد وقال
التسبيح. حين
زبيييد، عيين شييعبة، قال: حييدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا925
قال: البراء عن الشعبي، عن
أول قال: (إن النحر يوم وسلم عليه الله صلى النبي خطبنا 
فميين فننحيير، نرجييع ثييم نصييلي، أن هذا يومنا في به نبدأ ما

فإنمييا يصييلي أن قبييل ذبييح ومن سنتنا، أصاب فقد ذلك فعل
خالي شيء). فقام في النسك من ليس لهله، عجله لحم هو
أن قبييل ذبحييت أنييا اللييه، رسييول فقال: يييا نيار، بن بردة أبو

أو مكانهييا، قال: (اجعلها مسنة، من خير جذعة وعندي أصلي،
بعدك). أحد عن جذعة تجزي ولن قال: أذبحها،

]908[ر:

11.      : التشريق -  أيام في العمل فضل باب
العشيير، معلومات: أيام أيام في الله عباس: واذكروا ابن وقال

هريييرة: وأبو عمر، ابن التشريق. وكان المعدودات: أيام واليام
النيياس ويكييبر يكييبران العشيير، أيييام في السوق إلى يخرجان

النافلة. خلف علي بن محمد بتكبيرهما. وكبر
سليمان، عن شعبة، قال: حدثنا عرعرة بن محمد  - حدثنا926
عيين عباس، ابن عن جبير، بن سعيد عن البطين، مسلم عن

قال: أنه وسلم عليه الله صلى النبي
هييذه). فييي العمييل ميين أفضييل العشيير أيام في العمل (ما 

يخيياطر خييرج رجييل إل الجهيياد، قييال: (ول الجهيياد؟ قييالوا: ول
بشيء). يرجع فلم وماله، بنفسه

12.        : عرفة -  إلى غدا وإذا منى، أيام التكبير باب
أهل فيسمعه بمنى، قبته في يكبر عنه الله رضي عمر وكان

تكييبيرا. منييى تييرج حتى السوق أهل ويكبر فيكبرون، المسجد
وعلى الصلوات، وخلف اليام، تلك بمنى يكبر عمر ابن وكان

جميعييا. اليييام تلك وممشاه، ومجلسه فسطاطه وفي فراشه،
أبان خلف يكبرن النساء وكان النحر، يوم تكبر ميمونة وكانت

الرجييال مييع التشريق، ليالي العزيز، عبد بن وعمر عثمان بن
المسجد. في

قييال: حييدثنا أنييس بيين مالييك قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا927



قال: الثقفي بكر أبي بن محمد
عيين عرفييات، إلييى منييى ميين غاديييان ونحيين أنسييا، سييألت 

وسييلم؟ عليييه اللييه صلى النبي مع تصنعون كنتم التلبية: كيف
ينكيير فل المكييبر ويكيبر عليييه، ينكير ل الملبي يلبي قال: كان

عليه.
]1576[

عيين أبي، قال: حدثنا حفص بن عمر محمد: حدثنا  - حدثنا928
قالت: عطية أم عن حفصة، عن عاصم،

خدرها، من البكر نخرج حتى العيد، يوم نخرج أن نؤمر كنا 
بتكيبيرهم، فيكيبرن النيياس، خليف فيكيين الحييض، تخييرج حتى

وطهرته. اليوم ذلك بركة يرجون بدعائهم، ويدعون
]318[ر: 

13.      : العيد -  يوم الحربة إلى الصلة باب
قييال: الوهيياب عبييد قييال: حييدثنا بشييار بن محمد  - حدثنا929
عمر: ابن عن نافع، عن الله، عبيد حدثنا

قييدامه، الحربيية تركييز كييان وسلم عليه الله صلى النبي أن 
يصلي. ثم والنحر، الفطر يوم
]472[ر: 

14       : المام -  يدي بين الحربة أو العنزة حمل باب
. العيد  يوم

قييال: حييدثنا الوليييد قال: حييدثنا المنذر بن إبراهيم  - حدثنا930
قال: عمر ابن عن نافع، قال: أخبرني عمرو أبو
والعنزة المصلى، إلى يغدو وسلم عليه الله صلى النبي كان 

إليها. فيصلي يديه، بين بالمصلى وتنصب تحمل، يديه بين
]472[ر: 

15.      : المصلى -  إلى والحيض النساء خروج باب
عيين حميياد، قال: حييدثنا الوهاب عبد بن الله عبد  - حدثنا931

قالت: عطية أم عن محمد، عن أيوب،
الخدور. وذوات العواتق نخرج أن أمرنا 

حفصيية: قييال، حييديث في وزاد بنحوه، حفصة عن أيوب، وعن
المصلى. الحيض ويعتزل الخدور، وذوات قالت: العواتق أو

]318[ر: 



16.     : المصلى -  إلى الصبيان خروج باب
الرحميين: حييدثنا عبييد قال: حدثنا عباس بن عمرو  - حدثنا932

قال: عباس ابن قال: سمعت الرحمن عبد عن سفيان،
أو الفطيير يييوم وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي مييع خرجت 

وذكرهيين فييوعظهن النساء، أتى ثم خطب، ثم فصلى أضحى،
بالصدقة. وأمرهن

]98[ر: 

17.       : العيد -  خطبة في الناس المام استقبال باب
مقابييل وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي سييعيد: قييام أبييو قييال

الناس.
]298[ر: 

زبيييد، عيين طلحة، بن محمد قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا933
قال: البراء عن الشعبي، عن
البقيييع، إلى الضحى يوم وسلم عليه الله صلى النبي خرج 

نسييكنا أول وقييال: (إن بييوجهه، علينا أقبل ثم ركعتين، فصلى
فعييل فميين فننحيير، نرجييع ثييم بالصلة، نبدأ أن هذا يومنا في
شيييء هييو فإنمييا ذلييك قبييل ذبييح ومن سنتنا، وافق فقد ذلك

فقال: يا رجل شيء). فقام في النسك من ليس لهله، عجله
قيال: مسينة؟ من خير جذعة وعندي ذبحت، إني الله، رسول

بعدك). أحد عن تفي ول (اذبحها،
]908[ر: 

18.    : بالمصلى -  الذي العلم باب
قال: حييدثني سفيان عن يحيى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا934
لييه: قيييل عبيياس ابيين قييال: سييمعت عبيياس بيين الرحمن عبد

قييال: نعييم، وسييلم؟ عليييه اللييه صييلى النبي مع العيد أشهدت
عند الذي العلم أتى حتى شهدته، ما الصغر من مكاني ولول

ومعه النساء، أتى ثم خطب، ثم فصلى، الصلت، بن كثير دار
يهييوين فرأيتهيين بالصييدقة، وأمرهيين وذكرهيين فييوعظهن بلل،

بيته. إلى وبلل هو انطلق ثم بلل، ثوب في يقذفنه بأيديهن،
]98[ر: 

19.      : العيد -  يوم النساء المام موعظة باب
عبييد قال: حدثنا نصر بن إبراهيم بن إسحق  - حدثنا935/936



بن جابر عن عطاء، قال: أخبرني جريج ابن قال: حدثنا الرزاق
يقول: قال: سمعته الله عبد
فبييدأ فصييلى، الفطيير يييوم وسلم عليه الله صلى النبي قام 

فييذكرهن، النسياء، فييأتى نييزل فييرغ فلمييا خطب، ثم بالصلة،
النسيياء فيييه يلقي ثوبه، باسط وبلل بلل، يد على يتوكأ وهو

الصدقة.
يتصييدقن صييدقة ولكن قال: ل، الفطر؟ يوم لعطاء: زكاة قلت

ذلييك المييام علييى حقا ويلقين. قلت: أترى فتخها، تلقي حينئذ،
يفعلونه؟ ل لهم وما عليهم، لحق قال: إنه ويذكرهن؟ يأتيهن

]915[ر: 
عيين مسييلم، بيين الحسيين جريج: وأخييبرني ابن ) - قال936( 

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن طاوس،
بكيير وأبييي وسييلم عليييه الله صلى النبي مع الفطر شهدت 

ثيم الخطبية، قبيل يصيلونها عنهيم، الليه رضيي وعثمان وعمر
أنظيير كييأني وسييلم، عليييه اللييه صلى النبي خرج بعد، يخطب

معه النساء جاء حتى يشقهم، أقبل ثم بيده، يجلس حين إليه
يبايعنييك} الييية، المؤمنات جاءك إذا النبي أيها فقال: {يا بلل،

واحييدة امييرأة ذلك). قييالت على منها: (أنتن فرغ حين قال ثم
قييال: هييي، ميين حسيين يييدري غيرهييا: نعييم. ل يجبه لم منهن،

م، ثم ثوبه، بلل (فتصدقن). فبسط أبيي فيداء لكين قيال: (هل
بلل. ثوب في والخواتيم الفتخ وأمي). فيلقين

الجاهلية. في كانت العظام الرزاق: الفتخ: الخواتيم عبد قال
]915 ،98[ر: 

20.        : العيد -  في جلباب لها يكن لم إذا باب
قييال: حييدثنا الييوارث عبييد قييال: حييدثنا معميير أبييو  - حدثنا937

قالت: سيرين بنت حفصة عن أيوب،
امييرأة، فجيياءت العيييد، يييوم يخرجيين أن جوارينييا نمنييع كنييا 

غييزا أختهييا زوج أن فحييدثت فأتيتهييا، خلييف، بني قصر فنزلت
فكيانت غيزوة، عشيرة اثنيتي وسلم عليه الله صلى النبي مع

المرضى على نقوم فقالت: فكنا غزوات، ست في معه أختها
إذا بييأس إحييدانا علييى الله، رسول فقالت: يا الكلمى، ونداوي

ميين صيياحبتها فقال: (لتلبسها تخرج؟ ل أن جلبات لها يكن لم
حفصيية: فلمييا المؤمنين). قييالت ودعوة الخير فليشهدن جلبابها،
قالت: وكذا؟ كذا في فسألتها: أسمعت أتيتها عطية أم قدمت



قالت إل وسلم عليه الله صلى النبي ذكرت وقلما بأبي، نعم
قييال: العواتييق أو الخييدور، ذوات العواتيق قييال: (ليخيرج بيأبي،
الحييييض ويعيييتزل - والحييييض، أييييوب - شيييك الخيييدور وذوات

لهييا: المؤمنين). قالت: فقلييت ودعوة الخير وليشهدن المصلى،
كييذا وتشهد عرفات، تشهد الحائض أليس قالت: نعم، آلحيض؟

كذا. وتشهد
]318[ر: 

21.    : المصلى -  الحيض اعتزال باب
عيين عييدي، أبي ابن قال: حدثنا المثنى بن محمد  - حدثنا938
عطية: أم قال: قالت محمد عن عون، ابن
الخييدور. وذوات والعواتييق، الحيييض، فنخرج نخرج، أن أمرنا 

الحيييض: فأمييا الخييدور، ذوات العواتييق عييون: أو ابيين قييال
مصلهم. ويعتزلن ودعوتهم، المسلمين جماعة فيشهدن

]318[ر: 

22.      : بالمصلى -  النحر يوم والذبح النحر باب
قييال: الليييث قييال: حييدثنا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا939

عمر: ابن عن نافع، عن فرقد، بن كثير حدثني
يذبييح أو ينحيير، كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 

بالمصلى.
]1624، 1625، 5231، 5232[

23       : وإذا -  العيد، خطبة في والناس المام كلم باب
. يخطب      وهو شيء عن المام سئل

منصييور قال: حدثنا الحوص أبو قال: حدثنا مسدد  - حدثنا940
قال: عازب بن البراء عن الشعبي، عن المعتمر، بن
بعييد النحيير يييوم وسيلم عليييه الليه صلى الله رسول خطبنا 

أصيياب فقييد نسييكنا، ونسييك صييلتنا، صلى فقال: (من الصلة،
أبييو لحييم). فقييام شيياة فتلييك الصييلة قبل نسك ومن النسك،

أن قبييل نسكت لقد والله الله، رسول فقال: يا نيار بن بردة
وشييرب، أكييل يييوم اليييوم أن وعرفييت الصييلة، إلييى أخييرج

اللييه رسييول وجيرانييي. فقييال أهلييي وأطعمت وأكلت، فتعجلت
عناقييا عندي لحم). قال: فإن شاة وسلم: (تلك عليه الله صلى

قييال: عنييي؟ تجييزي فهييل لحيم، شياتي ميين خيير هي جذعة،
بعدك). أحد عن تجزي ولن (نعم،



]908[ر: 
أيييوب، عيين زيييد، بيين حميياد عن عمر، بن حامد  - حدثنا941
قال: مالك ابن أنس محمد: أن عن
ثييم النحر، يوم صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول إن 

رجييل فقييام ذبحه، يعيد أن الصلة قبل ذبح من فأمر خطب،
قييال: بهييم إمييا لييي، جيييران الله، رسول فقال: يا النصار من

وعنييدي الصييلة، قبييل ذبحييت وإنييي قييال: فقيير، وإما خصاصة،
فيها. له فرخص لحم، شاتي من إلي أحب لي، عناق
]911[ر: 

جنييدب عن السود، عن شعبة، قال: حدثنا مسلم  - حدثنا942
قال:

ثم خطب، ثم النحر، يوم وسلم عليه الله صلى النبي صلى 
مكانهييا، أخييرى فليذبييح يصييلي أن قبييل ذبييح فقال: (ميين ذبح،
الله). باسم فليذبح يذبح لم ومن

]5181، 5242، 6297، 6965[

24.        : العيد -  يوم رجع إذا الطريق خالف من باب
واضيح، بين يحييى تميلية، أبيو قال: أخبرنيا محمد  - حدثنا943
قال: جابر عن الحارث، بن سعيد عن سليمان، بن فليح عن
خييالف عيد، يوم كان إذا وسلم، عليه الله صلى النبي كان 

الطريق.
هريرة، أبي عن سعيد، عن فليح، عن محمد، بن يونس تابعه

أصح. جابر وحديث

25      : وكذلك -  ركعتين، يصلي العيد فاته إذا باب
. والقرى      البيوت في كان ومن النساء،

السلم). أهل عيدنا وسلم: (هذا عليه الله صلى النبي لقول
]909[ر: 
فجمييع بالزاوييية، عتبيية أبييي ابيين مييولهم مالك بن أنس وأمر
عكرمة: وتكبيرهم. وقال المصر أهل كصلة وصلى وبنيه، أهله
يصيينع كمييا ركعييتين، يصييلون العيد، في يجتمعون السواد أهل

ركعتين. صلى العيد فاته عطاء: إذا المام. وقال
عيين عقيل، عن الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا944
عائشة: عن عروة، عن شهاب، ابن
فييي جاريتان، وعندها عليها دخل عنه الله رضي بكر أبا أن 



وسيلم عليييه اللييه صييلى والنييبي وتضييربان، تدففان منى، أيام
اللييه صييلى النييبي فكشييف بكيير، أبييو فانتهرهمييا بثوبه، متغش

أيييام فإنهييا بكيير، أبييا يييا فقال: (دعهما وجهه، عن وسلم عليه
منى). أيام اليام وتلك عيد،

يسييترني، وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي عائشة: رأيت وقالت
فزجرهييم المسييجد، فييي يلعبييون وهم الحبشة، إلى أنظر وأنا

بنييي أمنييا وسييلم: (دعهييم، عليييه اللييه صلى النبي فقال عمر،
المن. من أرفدة). يعني

]443[ر:

26.     : وبعدها -  العيد قبل الصلة باب
الصييلة عباس: كره ابن عن سعيدا، المعلى: سمعت أبو وقال
العيد. قبل

بيين عدي قال: حدثني شعبة قال: حدثنا الوليد أبو  - حدثنا945
عباس: ابن عن جبير، بن سعيد قال: سمعت ثابت

فصييلى الفطيير، يييوم خييرج وسلم عليه الله صلى النبي أن 
بلل. ومعه بعدها، ول قبلها يصل لم ركعتين،

]98[ر: 
الوتر  - كتاب20
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.     : الوتر -  في جاء ما باب
نييافع، عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا946
عمر: ابن عن دينار، بن الله وعبد

صييلة عن وسلم عليه الله صلى الله رسول سأل رجل أن 
مثنييى الليييل السييلم: (صييلة عليييه اللييه رسييول فقييال الليييل،
لييه تييوتر واحييدة، ركعة صلى الصبح أحدكم خشي فإذا مثنى،

صلى). قد ما
الركعية بييين يسييلم كيان عميير بين الليه عبييد نيافع: أن وعين

حاجته. ببعض يأمر حتى الوتر، في والركعتين
]460[ر: 

بيين مخرمة عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا947
أخبره: عباس ابن كريب: أن عن سليمان،

عييرض فييي فاضيطجعت خييالته، وهييي ميمونة، عند بات أنه 
وأهلييه وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول واضطجع وسادة،



فاسييتيقظ منييه، قريبا أو الليل، انتصف حتى فنام طولها، في
عمييران، آل ميين آيييات عشر قرأ ثم وجهه، عن النوم يمسح

معلقيية، شيين إلييى وسلم عليه الله صلى الله رسول قام ثم
فقمييت مثله، فصنعت يصلي، قام ثم الوضوء، فأحسن فتوضأ

يفتلهييا، بأذني وأخذ رأسي، على اليمنى يده فوضع جنبه، إلى
ثييم ركعييتين، ثييم ركعييتين، ثييم ركعييتين، ثييم ركعتين، صلى ثم

المييؤذن، جاءه حتى اضطجع ثم أوتر، ثم ركعتين، ثم ركعتين،
الصبح. فصلى خرج ثم ركعتين، فصلى فقام
]117[ر: 

قييال: وهييب ابيين قييال: حييدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا948
أبيييه، عيين حييدثه، القاسييم بن الرحمن عبد عمرو: أن أخبرني

وسلم: عليه الله صلى النبي قال: قال عمر بن الله عبد عن
ركعة فاركع تنصرف أن أردت فإذا مثنى، مثنى الليل (صلة 

صليت). ما لك توتر
كل وإن بثلث، يييوترون أدركنييا، منييذ أناسا القاسم: ورأينا قال

بأس. منه بشيء يكون ل أن أرجو لواسع،
]460[ر: 

عيين الزهييري، عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا949
أخبرته: عائشة عروة: أن

إحييدى يصييلي كييان وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 
السييجدة فيسجد بالليل، تعني صلته، تلك كانت ركعة، عشرة

يرفييع أن قبييل آييية، خمسييين أحييدكم يقييرأ مييا قييدر ذلك من
علييى يضييطجع ثييم الفجيير، صييلة قبييل ركعييتين ويركييع رأسه،
للصلة. المؤذن يأتيه حتى اليمن، شقه

]1071، 1088، 1089، 1107، 1116، 1117، 1118،
5951[

2.   : الوتر -  ساعات باب
لم علييه الليه صيلى النبي هريرة: أوصاني أبو قال بيالوتر وس
النوم. قبل
]1108[ر: 

قييال: حييدثنا زيييد بن حماد قال: حدثنا النعمان أبو  - حدثنا950
عمر: لبن قال: قلت سيرين بن أنس

القييراءة؟ فيهمييا أطيييل الغييداة، صييلة قبييل الركعتين أرأيت 
مثنى الليل من يصلي وسلم عليه الله صلى النبي فقال: كان



وكييأن الغداة، صلة قبل الركعتين ويصلي بركعة، ويوتر مثنى،
سرعة. حماد: أي بأذنيه. قال الذان

]460[ر: 
قييال: حييدثنا أبييي قييال: حييدثنا حفييص بيين عميير  - حييدثنا951

قالت: عائشة عن مسروق، عن مسلم، قال: حدثني العمش
وانتهييى وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول أوتر الليل كل 

السحر. إلى وتره

3       : أهله -  وسلم عليه الله صلى النبي إيقاظ باب
بالوتر.

قييال: هشييام قييال: حييدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد  - حدثنا952
قالت: عائشة عن أبي، حدثني

معترضة راقدة، وأنا يصلي وسلم عليه الله صلى النبي كان 
فأوترت. أيقظني يوتر أن أراد فإذا فراشه، على
]490[ر: 

4.     : وترا -  صلته آخر ليجعل باب
الله: عبيد عن سعيد، بن يحيى قال: حدثنا مسدد  - حدثنا953

وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن الله عبد عن نافع، حدثني
وترا). بالليل صلتكم آخر قال: (اجعلوا

5.    : الدابة -  على الوتر باب
بين بكيير أبيي عين مالييك، قال: حييدثني إسماعيل  - حدثنا954
عن الخطاب، بن عمر بن الله عبد بن الرحمن عبد بن عمر

قال: أنه يسار بن سعيد
سعيد: فقال مكة، بطريق عمر بن الله عبد مع أسير كنت 

اللييه عبد فقال لحقته، ثم فأوترت، نزلت الصبح خشيت فلما
فييأوترت، فنزلييت الصييبح فقلييت: خشيييت كنييت؟ عمر: أين بن

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فييي لك الله: أليس عبد فقال
اللييه رسييول قال: فإن والله، فقلت: بلى حسنة؟ أسوة وسلم
البعير. على يوتر كان وسلم عليه الله صلى

]955، 1044، 1045، 1047، 1050، 1054[

6.    : السفر -  في الوتر باب
بيين جورييية قييال: حييدثنا إسييماعيل بيين موسييى  - حييدثنا955

قال: عمر ابن عن نافع، عن أسماء،



عليى السيفر فيي يصيلي وسيلم عليه الله صلى النبي كان 
إل الليييل صييلة إيميياء، يييومىء بييه، تييوجهت حيييث راحلتييه

راحلته. على ويوتر الفرائض،
]954[ر: 

7.     : وبعده -  الركوع قبل القنوت باب
أيييوب، عن زيد، بن حماد قال: حدثنا مسدد  - حدثنا956/958

قال: محمد عن
الصييبح؟ فييي وسلم عليه الله صلى النبي أنس: أقنت سئل 

قال: نعم.
يسيرا. الركوع قال: بعد الركوع؟ قبل له: أوقنت فقيل

عاصييم قال: حدثنا الواحد عبد قال: حدثنا مسدد ) - حدثنا957(
قال:

القنييوت. كيان فقال: قييد القنوت، عن مالك بن أنس سألت 
أخييبرني فلنييا قال: قبله. قال: فإن بعده؟ أو الركوع قلت: قبل

رسييول قنييت إنمييا فقييال: كييذب، الركييوع؟ بعد قلت أنك عنك
بعييث كان أراه شهرا، الركوع بعد وسلم عليه الله صلى الله

ميين قييوم إلييى رجل، سييبعين زهيياء القييراء، لهييم يقييال قومييا
ه رسيول وبيين بينهيم وكيان أولئك، دون المشركين صيلى الل

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقنييت عهييد، وسييلم عليه الله
عليهم. يدعوا شهرا وسلم

عيين زائييدة، قييال: حييدثنا يييونس بيين أحمييد ) - أخبرنييا958( 
قال: أنس عن مجلز، أبي عن التيمي،

رعيل عليى ييدعو شيهرا، وسلم عليه الله صلى النبي قنت 
وذكوان.

]1238، 2999، 3860 -  3865، 3868 -  3870، 6031،
]2647وانظر: 

عيين خالد، قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مسدد  - حدثنا959
قال: أنس عن قلبة، أبي
والفجر. المغرب في القنوت كان 

]765[ر: 



الستسقاء  - كتاب21
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1      : عليه -  الله صلى النبي وخروج الستسقاء، باب
. الستسقاء   في وسلم

بين الليه عبيد عين سيفيان، قال: حيدثنا نعيم أبو  - حدثنا960
قال: عمه عن تميم، بن عباد عن بكر، أبي
رداءه. وحول يستسقي، وسلم عليه الله صلى النبي خرج 
]965، 966، 977 - 982، 5983[

2) :       : اجعلها -  وسلم عليه الله صلى النبي دعاء باب
.( يوسف    كسني سنين عليهم

أبييي عيين الرحميين، عبييد بن مغيرة - حدثنا قتيبة  - حدثنا961
هريرة: أبي عن العرج، عن الزناد،

ميين رأسييه رفييع إذا كييان وسييلم عليييه الله صلى النبي أن 
اللهيم ربيعية، أبييي بين عياش أنج يقول: (اللهم الخرة الركعة

أنييج اللهييم الوليييد، بيين الوليد أنج اللهم هشام، بن سلمة أنج
مضيير، علييى وطأتييك اشييدد اللهم المؤمنين، من المستضعفين

عليييه الله صلى النبي يوسف). وأن كسني سنين اجعلها اللهم
الله). سالمها وأسلم لها، الله غفر قال: (غفار وسلم

الصبح. في كله أبيه: هذا عن الزناد، أبي ابن قال
]2774، 3206، 4284، 4322، 5847، 6030، 6541،

]770وانظر: 
عيين جرييير، قييال: حييدثنا شيييبة أبييي بيين عثمييان  - حييدثنا962



عبييد عنييد قييال: كنييا مسييروق عيين الضييحى، أبي عن منصور،
فقال: الله،
إدبييارا، الناس من رأى لما وسلم عليه الله صلى النبي إن 

كييل حصييت سيينة يوسييف). فأخييذتهم كسييبع سييبع قال: (اللهم
إلييى أحييدهم وينظر والجيف، والميتة الجلود أكلوا حتى شيء،

فقييال: يييا سييفيان أبييو الجوع. فأتيياه من الدخان فيرى السماء
قييد قومييك وإن الرحييم، وبصييلة اللييه بطاعة تأمر إنك محمد،
تييأتي يييوم تعييالى: {فييارتقب اللييه قييال لهم، الله فادع هلكوا،

نبطييش - عائييدون. يييوم قييوله - إلييى مييبين بييدخان السييماء
الييدخان، مضييت وقييد بييدر، يييوم الكييبرى}. فالبطشية البطشية
الروم. وآية واللزام والبطشة

]974، 4416، 4489، 4496، 4531، 4543 - 4548[

3     : إذا -  الستسقاء المام الناس سؤال باب
قحطوا.

قييال: حييدثنا قتيبيية أبييو قال: حدثنا علي بن عمرو  - حدثنا963
قال: أبيه عن دينار، بن الله عبد بن الرحمن عبد
طالب: أبي بشعر يتمثل عمر ابن سمعت 

للرامل عصمة اليتامى * ثمال بوجهه الغمام يستسقى وأبيض
قييول ذكييرت أبيه: ربما عن سالم، حمزة: حدثنا بن عمر وقال

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي وجييه إلييى أنظر وأنا الشاعر،
ميزاب: كل يجيش حتى ينزل فما يستسقي،

للرامل عصمة اليتامى * ثمال بوجهه الغمام يستسقى وأبيض
طالب. أبي قول وهو

اللييه عبد بن محمد قال: حدثنا محمد بن الحسن  - حدثنا964
ثماميية عيين المثنييى، بيين اللييه عبد أبي، قال: حدثني النصاري

أنس: عن أنس، بن الله عبد بن
قحطييوا إذا عنييه: كييان اللييه رضييي الخطيياب بيين عميير أن 

كنييا إنييا المطلييب. فقييال: اللهييم عبييد بيين بالعبيياس استسييقى
فاسقنا، نبينا بعم إليك نتوسل وإنا فتسقينا، بنبينا إليك نتوسل

فيسقون. قال
]3507[

4.     : الستسقاء -  في الرداء تحويل باب
شييعبة، قال: أخبرنييا وهب قال: حدثنا إسحق  - حدثنا965/966



بيين الله عبد عن تميم، بن عباد عن بكر، أبي بن محمد عن
زيد:
رداءه. فقلب استسقى وسلم عليه الله صلى النبي أن 
عبييد سفيان: قييال قال: حدثنا الله عبد بن علي ) - حدثنا966(

عيين أبيياه، يحييدث تميييم بيين عبيياد سمع بكر: أنه أبي بن الله
زيد: بن الله عبد عمه
المصييلى، إلييى خييرج وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 

ركعتين. وصلى رداءه، وقلب القبلة، فاستقبل فاستسقى
الذان، صيياحب يقييول: هييو عيينيية ابيين الله: كييان عبد أبو قال

المييازني، عاصييم بيين زيييد بيين اللييه عبد هذا لن وهم، ولكنه
النصار. مازن
]960[ر: 

5.     : الجامع -  المسجد في الستسقاء باب
عييياض بيين أنييس ضييمرة أبييو قال: أخبرنييا محمد  - حدثنا967

بن أنس سمع نمر: أنه أبي بن الله عبد بن شريك قال:حدثنا
يذكر: مالك

المنييبر، وجيياه كييان بيياب ميين الجمعيية يييوم دخييل رجل أن 
فاسييتقبل يخطييب، قييائم وسييلم عليييه الله صلى الله ورسول
رسييول فقييال: يييا قائمييا، وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول

يغيثنا. قال: الله فادع السبل، وانقطعت المواشي، هلكت الله،
فقييال: (اللهييم يييديه وسييلم عليييه الله صلى الله رسول فرفع

مييا واللييه، أنييس: ل اسييقنا). قييال اللهييم اسييقنا، اللهم اسقينا،
بيننييا ومييا شيييئا، ول قزعيية، ول سحاب، من السماء في نرى
سيحابة ورائيه مين دار. قيال: فطلعيت ول بيت من سلع وبين
أمطرت. قال: ثم انتشرت السماء توسطت فلما الترس، مثل

البيياب ذلييك ميين رجييل دخييل ستا. ثييم الشمس رأينا ما والله
قييائم وسلم عليه الله صلى الله ورسول المقبلة، الجمعة في

المييوال، هلكت الله، رسول فقال: يا قائما، فاستقبله يخطب،
اللييه رسييول يمسكها. قييال: فرفييع الله فادع السبل، وانقطعت

الكييام علييى اللهييم علينييا، ول حولينييا قييال: (اللهييم ثييم يييديه،
الشييجر). قييال: ومنييابت والودييية والظييراب، والجييام والجبال،

الشمس. في نمشي وخرجنا فانقطعت،
أدري. قال: ل الول؟ الرجل أنسا: أهو شريك: فسألت قال
]890[ر: 



6     : غير -  الجمعة خطبة في الستسقاء باب
. القبلة  مستقبل

جعفيير، بيين إسييماعيل قال: حدثنا سعيد بن قتيبة  - حدثنا968
مالك: بن أنس عن شريك، عن
دار نحييو كان باب من الجمعة، يوم المسجد دخل رجل أن 

يخطييب، قييائم وسييلم عليييه الليه صيلى اللييه ورسول القضاء،
قال: يييا ثم قائما، وسلم عليه الله صلى الله رسول فاستقبل

يغثنييا. الله فادع السبل، وانقطعت الموال هلكت الله، رسول
قال: (اللهم ثم يديه، وسلم عليه الله صلى الله رسول فرفع
نييرى مييا واللييه، أنييس: ول أغثنا). قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا،

ميين سييلع وبييين بيننا وما قزعة، ول سحاب، من السماء في
فلما الترس، مثل سحابة ورائه من دار. قال: فطلعت ول بيت

رأينييا مييا واللييه أمطييرت. فل ثييم انتشييرت السييماء توسييطت
- الجمعيية فييي البيياب ذلييك ميين رجييل دخل ستا. ثم الشمس

قييائم وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه - ورسييول الثانييية يعنييي
المييوال، هلكت الله، رسول فقال: يا قائما، فاستقبله يخطب،

رسييول عنييا. قييال: فرفييع يمسييكها الله فادع السبل، وانقطعت
الكييام علييى اللهم علينا، ول حولينا قال: (اللهم ثم يديه، الله

الشييجر). قييال: فييأقلعت، ومنييابت الودييية وبطييون والظييراب،
الشمس. في نمشي وخرجنا

فقييال: الول؟ الرجييل مالك: أهو بن أنسا شريك: فسألت قال
أدري. ل

]890[ر: 

7.    : المنبر -  على الستسقاء باب
عين قتيادة، عين عوانية، أبيو قيال: حيدثنا مسيدد  - حدثنا969
قال: أنس

الجمعة، يوم يخطب وسلم عليه الله صلى الله رسول بينما 
اللييه فييادع المطر، قحط الله، رسول فقال: يا رجل جاءه إذا
فما منازلنا، إلى نصل أن كدنا فما فمطرنا، يسقينا. فدعا، أن

أو الرجييل ذلييك المقبليية. قييال: فقييام الجمعيية إلييى نمطر زلنا
عنييا. فقييال يصييرفه أن اللييه ادع الليه، رسييول فقال: يا غيره،

علينييا). ول حولينييا وسييلم: (اللهييم عليه الله صلى الله رسول
ول يمطييرون وشييمال، يمينييا يتقطييع السحاب رأيت قال: فلقد



المدينة. أهل يمطر
]890[ر: 

8.       : الستسقاء -  في الجمعة بصلة اكتفى من باب
بيين شييريك عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا970
قال: أنس عن الله، عبد
فقييال: هلكييت وسييلم، عليييه الله صلى النبي إلى رجل جاء 

إلييى الجمعيية ميين فمطرنييا السبل. فييدعا، وتقطعت المواشي،
السييبل، وتقطعييت الييبيوت، فقييال: تهييدمت جيياء ثييم الجمعيية،
عليييه اللييه صييلى يمسييكها. فقييام اللييه فادع المواشي وهلكت
ومنييابت والودييية والظييراب، الكييام علييى فقال: (اللهييم وسلم

الثوب. انجياب المدينة عن الشجر). فانجابت
]890[ر: 

9      : كثرة -  من السبل انقطعت إذا الدعاء باب
المطر.

عبييد بيين شريك عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا971
قال: مالك بن أنس عن نمر، أبي بن الله
فقييال: يييا وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى رجل جاء 

اللييه. فييادع السييبل، وانقطعييت المواشييي، هلكت الله، رسول
الجمعة من فمطروا وسلم، عليه الله صلى الله رسول فدعا
عليييه الليه صيلى الليه رسييول إليى رجيل فجيياء الجمعة، إلى

السييبل، وتقطعت البيوت، تهدمت الله، رسول فقال: يا وسلم
وسييلم: عليييه اللييه صييلى اللييه رسول المواشي. فقال وهلكت
ومنييابت الودييية، وبطييون والكييام، الجبييال رؤس علييى (اللهم

الثوب. انجياب المدينة عن الشجر). فانجابت
]890[ر: 

10      :   : وسلم -  عليه الله صلى النبي إن قيل ما باب
. الجمعة       يوم الستسقاء في رداءه يحول لم

عمييران، بيين معييافى قال: حدثنا بشر بن الحسن  - حدثنا972
مالك: بن أنس عن الله، عبد بن إسحق عن الوزاعي، عن
المال، هلك وسلم عليه الله صلى النبي إلى شكا رجل إن 

رداءه، حييول أنييه يذكر يستسقي. ولم الله فدعا العيال، وجهد
القبلة. استقبل ول



]890[ر: 

11      : لهم -  ليستسقي المام إلى استشفعوا إذا باب
. يردهم  لم

عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبييد  - حييدثنا973
أنييه مالييك بيين أنييس عيين نميير، أبييي بن الله عبد بن شريك

قال:
رسول فقال: يا وسلم، عليه الله صلى النبي إلى رجل جاء 

اللييه، الله. فييدعا فادع السبل، وتقطعت المواشي، هلكت الله
صييلى النبي إلى رجل فجاء الجمعة، إلى الجمعة من فمطرنا

الييبيوت، تهييدمت اللييه، رسييول فقييال: يييا وسييلم عليييه اللييه
صييلى اللييه رسييول فقييال المواشي، وهلكت السبل، وتقطعت

وبطييون والكيام، الجبييال ظهيور علييى وسلم: (اللهم عليه الله
الثوب. انجياب المدينة عن الشجر). فانجابت ومنابت الودية

]890[ر: 

12     : عند -  بالمسلمين المشركون استشفع إذا باب
القحط.

منصييور سييفيان: حييدثنا عيين كييثير، بيين محمييد  - حييدثنا974
بيين قييال: أتيييت مسييروق عيين الضييحى، أبييي عيين والعمييش،

فقال: مسعود،
الله صلى النبي عليهم فدعا السلم، عن أبطؤوا قريشا إن 

الميتية وأكليوا فيهيا، هلكيوا حيتى سينة فأخيذتهم وسلم، عليه
بصييلة تأمر جئت محمد، فقال: يا سفيان، أبو فجاءه والعظام،

تأتي يوم الله. فقرأ: {فارتقب فادع هلكوا، قومك وإن الرحم،
قييوله فييذلك كفرهييم، إلييى عييادوا مييبين}. ثييم بييدخان السماء

بدر. الكبرى}. يوم البطشة نبطش تعالى: {يوم
اللييه رسول منصور: فدعا عن أسباط، الله: وزاد عبد أبو قال

سييبعا، عليهييم فييأطبقت الغيث، فسقوا وسلم عليه الله صلى
علينييا). ول حولينييا قييال: (اللهييم المطيير، كييثرة النيياس وشييكا

حولهم. الناس فسقوا، رأسه، عن السحابة فانحدرت
]962[ر: 

13.    :     : علينا -  ول حولينا المطر كثر إذا الدعاء باب
اللييه، عبيييد عن معتمر، بكر: حدثنا أبي بن محمد  - حدثنا975



قال: أنس عن ثابت، عن
فقام الجمعة، يوم يخطب وسلم عليه الله صلى النبي كان 

واحمييرت المطر، قحط الله، رسول فقالوا: يا فصاحوا، الناس
يسيقينا. فقيال: (اللهيم أن الليه فيادع البهيائم، وهلكت الشجر،

ميين قزعيية السييماء فييي نييرى مييا اللييه، وايييم اسقنا). مرتين،
فصييلى، المنييبر عيين ونييزل وأمطييرت، سحابة فنشأت سحاب،

فلمييا تليهييا، الييتي الجمعيية إلييى تمطيير تزل لم انصرف، فلما
إليييه: تهييدمت صاحوا يخطب وسلم عليه الله صلى النبي قام

النبي عنا. فتبسم يحبسها الله فادع السبل، وانقطعت البيوت،
علينييا). ول حولينييا قييال: (اللهييم ثييم وسييلم، عليييه اللييه صلى

بالمدينيية تمطيير ول حولهييا، تمطيير فجعلييت المدينة، فكشطت
الكليل. مثل لفي وإنها المدينة إلى فنظرت قطرة،

]890[ر: 

14.     : قائما -  الستسقاء في الدعاء باب
إسحق: أبي عن زهير، عن نعيم، أبو لنا  - وقال976

بيين الييبراء معييه وخييرج النصيياري، يزيييد بيين الله عبد خرج 
بهم فقام فاستسقى، عنهم، الله رضي أرقم، بن وزيد عازب
يجهيير ركعييتين صلى ثم فاستغفر، منبر، غير على رجليه على

يقم. ولم يؤذن ولم بالقراءة،
عليه الله صلى النبي يزيد بن الله عبد إسحق: ورأى أبو قال

وسلم.
قييال: الزهري عن شعيب، قال: أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا977

صلى النبي أصحاب من وكان عمه، تميم: أن بن عباد حدثني
أخبره: وسلم، عليه الله
لهم، يستسقي بالناس خرج وسلم عليه الله صلى النبي أن 

رداءه، وحييول القبليية، قبييل تييوجه ثييم قائمييا، الله فدعا فقام
فسقوا.

]960[ر: 

15.     : الستسقاء -  في بالقراءة الجهر باب
عيين الزهييري، عن ذئب، أبي ابن نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا978
قال: عمه، عن تميم، بن عباد
إليى فتييوجه يستسييقي، وسيلم علييه الليه صلى النبي خرج 

فيهمييا جهيير ركعييتين، صييلى ثييم رداءه، وحييول يييدعو، القبليية



بالقراءة.
]960[ر: 

16       : وسلم -  عليه الله صلى النبي حول كيف باب
. الناس   إلى ظهره

عيين الزهييري، عن ذئب، أبي ابن قال: حدثنا آدم  - حدثنا979
قال: عمه، عن تميم، بن عباد
يستسييقي، خييرج يومييا وسييلم عليييه اللييه صلى النبي رأيت 

حول ثم يدعو، القبلة واستقبل ظهره، الناس إلى قال: فحول
بالقراءة. فيهما جهر ركعتين، لنا صلى ثم رداءه،

]960[ر: 

17.    : ركعتين -  الستسقاء صلة باب
اللييه عبد عن سفيان، قال: حدثنا سعيد بن قتيبة  - حدثنا980

عمه: عن تميم، بن عباد عن بكر، أبي بن
لم علييه الليه صلى النبي أن  ركعيتين، فصيلى اسيتقى، وس

رداءه. وقلب
]960[ر: 

18.    : المصلى -  في الستسقاء باب
عبييد عيين سفيان، قال: حدثنا محمد بن الله عبد  - حدثنا981
قال: عمه عن تميم، بن عباد سمع بكر، أبي بن الله
يستسييقي، المصييلى إلييى وسلم عليه الله صلى النبي خرج 

رداءه. وقلب ركعتين، فصلى القبلة، واستقبل
قييال: جعييل بكيير أبييي عيين المسييعودي، سفيان: فييأخبرني قال

الشمال. على اليمين
]960[ر: 

19.     : الستسقاء -  في القبلة استقبال باب
يحيييى قييال: حييدثنا الوهاب عبد قال: أخبرنا محمد  - حدثنا982

تميييم بيين عبيياد محمييد: أن بن بكر أبو قال: أخبرني سعيد بن
أخبره: النصاري زيد بن الله عبد أخبره: أن

يصييلي، المصييلى إلى خرج وسلم عليه الله صلى النبي أن 
رداءه. وحول القبلة، استقبل يدعو، أن أراد أو دعا، لما وأنه
وهييو كييوفي، والول مييازني، هييذا زيييد الله: ابيين عبد أبو قال
يزيد. ابن



]960[ر: 

20      : في -  المام مع أيديهم الناس رفع باب
الستسقاء.

أويييس، أبييي بيين بكر أبو سلمان: حدثني بن أيوب  - قال983
بيين أنييس سعيد: سييمعت بن يحيى بلل: قال بن سليمان عن

قال: مالك
الله صلى الله رسول إلى البدو، أهل من أعرابي رجل أتى 

هلكييت اللييه، رسييول فقييال: يييا الجمعيية، يييوم وسييلم عليييه
صييلى اللييه الرسييول الناس. فرفييع هلك العيال، هلك الماشية،

يييدعون. معه أيديهم الناس ورفع يدعو، يديه وسلم عليه الله
نمطيير زلنييا فمييا مطرنييا، حييتى المسييجد من خرجنا قال: فما

صييلى اللييه نييبي إلى الرجل فأتى الخرى، الجمعة كانت حتى
ومنييع المسييافر بشييق اللييه، رسييول فقال: يا وسلم عليه الله

الطريق.
]890[ر: 

21.      : الستسقاء -  في يده المام رفع باب
عن عدي، أبي وابن يحيى بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا984

قال: مالك بن أنس عن قتادة، عن سعيد،
شيييء فييي يييديه يرفييع ل وسلم عليه الله صلى النبي كان 

بييياض يييرى حييتى يرفييع وإنيه الستسييقاء، فييي إل دعييائه من
إبطيه.

]3372[

22.     : أمطرت -  إذا يقال ما باب
غيييره: /: المطيير. وقييال19عباس: {كصيب} /البقييرة:  ابن وقال
يصوب. وأصاب صاب
قييال: المييروزي، حسن أبو مقاتل ابن هو محمد،  - حدثنا985

القاسييم عيين نافع، عن الله، عبيد قال: أخبرنا الله عبد أخبرنا
عائشة: عن محمد، بن
المطيير رأى إذا كييان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

نافعا). قال: (صيبا
وعقيل، الوزعي الله. ورواه عبيد عن يحيى، بن القاسم تابعه
نافع. عن



23       : على -  يتحادر حتى المطر، في تمطر من باب
لحيته.

الوزاعييي قال: أخبرنا الله عبد قال: أخبرنا محمد  - حدثنا986
قييال: النصاري طلحة أبي بن الله عبد بن إسحق قال: حدثنا

قال: مالك بن أنس حدثني
عليييه اللييه صييلى الله رسول عهد على سنة الناس أصابت 

علييى يخطييب وسييلم عليه الله صلى الله رسول فبينا وسلم،
هلييك اللييه، رسييول فقييال: يييا أعربييي قام الجمعة، يوم المنبر

يسييقينا. قيال: فرفييع أن لنييا اللييه فييادع العيييال، وجيياع المييال،
السييماء فييي ومييا يييديه، وسيلم عليييه اللييه صييلى الله رسول
منبره عن ينزل لم ثم الجبال، أمثال سحاب قال: فثار قزعة،

ذلك، يومنا لحيته. قال: فمطرنا على يتحادر المطر رأيت حتى
الخييرى. الجمعيية إلييى يليييه والييذي الغد، بعد ومن الغد، وفي
اللييه، رسييول فقييال: يييا غيييره، رجييل أو العرابييي، ذلك فقام
الليه رسييول لنييا. فرفييع الليه فيادع الميال، وغرق البناء، تهدم
علينييا). ول حوالينييا وقييال: (اللهييم يييديه وسلم عليه الله صلى

تفرجييت، إل السماء منن ناحية إلى بيده يشير جعل قال: فما
الييوادي، سييال حييتى الجوبيية، مثييل فييي المدينيية صييارت حتى
حييدث إل ناحييية ميين أحييد يجىييء شهرا. قال: فلم قناة، وادي

بالجود.
]890[ر: 

24.    : الريح -  هبت إذا باب
جعفيير بن محمد قال: أخبرنا مريم أبي بن سعيد  - حدثنا987

يقول: أنسا سمع حميد: أنه قال: أخبرني
صييلى النييبي في ذلك عرف هبت، إذا الشديدة الريح كانت 

وسلم. عليه الله

25:       : وسلم -  عليه الله صلى النبي قول باب
.( بالصبا(  نصرت

مجاهد، عن الحكم، عن شعبة، قال: حدثنا مسلم  - حدثنا988
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عباس: أن ابن عن
بالدبور). عاد وأهلكت بالصبا، (نصرت 
]3033، 3165، 3879[



26.      : واليات -  الزلزل في قيل ما باب
أبييو قييال: أخبرنييا شييعيب قييال: أخبرنييا اليمان أبو  - حدثنا989
النييبي قال: قييال هريرة أبي عن الرحمنالعرج، عبد عن زناد،
وسلم عليه الله صلى

ويتقارب الزلزل، وتكثر العلم، يقبض حتى الساعة تقوم (ل 
حييتى القتييل، القتييل وهييو الهرج، ويكثر الفتن، وتظهر الزمان،

فيفيض). المال فيكم يكثر
]5690 ،3413 ،85وانظر:  ،1346[

الحسيين بيين حسييين قال: حدثنا المثنى بن محمد  - حدثنا990
قال: عمر ابن عن نافع، عن عون، ابن قال: حدثنا

يمننيا). قيال: قيالوا: وفيي وفيي شيامنا فيي لنيا بارك (اللهم 
يمننا). قييال: وفي شامنا في لنا بارك قال: قال: (اللهم نجدنا؟

وبهييا والفتيين، الييزلزل قييال: قييال: (هنيياك نجييدنا.؟ قالوا: وفييي
الشيطان). قرن يطلع

]2937وانظر:  ،6681[

27  ) :    : أنكم -  رزقكم وتجعلون تعالى الله قول باب
  : الية) / الواقعة /.82تكذبون

عباس: شكركم. ابن قال
كيسييان، بيين صييالح عيين مالييك، اسماعيل: حدثني  - حدثنا991
بيين زيد عن مسعود، بن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن

قال: أنه الجهني خالد
الصييبح صييلة وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول لنا صلى

النبي انصرف فلما الليلة، من كانت سماء إثر على بالحديبية،
تييدرون فقييال: (هييل النيياس، على أقبل وسلم عليه الله صلى
ميين قييال: (أصييبح أعلييم، ورسييوله ربكم). قالوا: اللييه قال ماذا

اللييه بفضييل قييال: مطرنييا ميين فأمييا وكافر، بي مؤمن عبادي
قيال: بنيوء من وأما بالكواكب، كافر بي مؤمن فذلك ورحمته،

بالكواكب). مؤمن بي كافر فذلك وكذا، كذا
]810[ر: 

28.        : الله -  إل المطر يجيء متى يدري ل باب
ل وسلم: (خمييس عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبو وقال

الله) إل يعلمهن
].50[ر: 



عبييد عيين سييفيان، قييال: حييدثنا يوسف بن محمد  - حدثنا992
الليه صيلى الله رسول قال: قال عمر ابن عن دينار، بن الله
يعلييم اللييه: ل إل يعلمهييا ل خمييس الغيب وسلم: (مفتاح عليه
الرحييام، فييي يكييون مييا أحيد يعلم ول غد، في يكون ما أحد
أرض بييأي نفييس تييدري ومييا غدا، تكسب ماذا نفس تعلم ول

المطر). يجيء متى أحد يدري وما تموت،
]4351، 4420، 4500، 6944.[



الكسوف  - كتاب22
1.     : الشمس -  كسوف في الصلة باب

عن يونس، عن خالد، قال: حدثنا عون بن عمرو  - حدثنا993
قال: بكرة أبي عن الحسن،

فقييام الشييمس، فانكسفت وسلم، عليه الله رسول عند كنا 
المسييجد، دخييل حييتى رداءه يجيير وسييلم عليييه اللييه رسييول
صييلى فقييال الشييمس، انجلت حتى ركعتان بنا فصلى فدخلنا،

وسلم: عليه الله
رأيتموهمييا فييإذا أحييد، لموت ينكسفان ل والقمر الشمس (إن

بكم). ما يكشف حتى وادعوا، فصلوا
]1001، 1013، 1014، 5448[

حميييد، بيين إبراهيييم قييال: حييدثنا عبيياد بن شهاب  - حدثنا994
يقييول: قييال مسعود أبا قال: سمعت قيس عن إسماعيل، عن

وسلم: عليه الله صلى النبي
النيياس، ميين أحييد لمييوت ينكسييفان ل والقمر الشمس (إن 

فصلوا). فقوموا رأيتموهما فإذا الله، آيات من آيتان ولكنهما
]1008، 3032[

عمييرو، قال: أخبرني وهب ابن قال: أخبرني أصبغ  - حدثنا995
عميير ابيين عيين أبيييه، عن حدثه، القاسم بن الرحمن عبد عن

عليييه اللييه صييلى النييبي عيين يخييبر كان عنهما: أنه الله رضي
وسلم:

لحييياته، ول أحييد لمييوت يخسييفان ل والقميير الشييمس (إن 
فصلوا). رأيتموهما فإذا الله، آيات من آيتان ولكنهما

]3029[
القاسييم بن هاشم قال: حدثنا محمد بن الله عبد  - حدثنا996

عيين علقيية، بيين زييياد عيين معاوييية، أبييو شيييبان، قييال: حييدثنا
قال: شعبة بن المغيرة

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عهييد علييى الشمس كسفت 
لموت الشمس الناس: كسفت فقال إبراهيم، مات يوم وسلم

وسييلم: (إن عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقييال إبراهيييم،
رأيتم فإذا لحياته، ول إحد لموت ينكسفان ل والقمر الشمس

الله). وادعوا فصلوا
]1011، 5846[



2.    : الكسوف -  في الصدقة باب
بيين هشييام عيين مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا997

قالت: أنها عائشة عن أبيه، عن عروة،
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عهييد فييي الشييمس خسفت 

بالنيياس، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فصلى وسلم،
فأطييال قييام ثييم الركوع، فأطال ركع ثم القيام، فأطال فقام

وهييو الركييوع، فأطييال ركييع ثم الول، القيام دون وهو القيام،
فييي فعييل ثييم السييجود، فأطييال سجد ثم الول، الركوع دون

وقييد انصييرف، ثييم الولييى، فييي فعييل مييا مثييل الثانية الركعة
ثييم عليييه، وأثنييى اللييه فحمد الناس، فخطب الشمس، انجلت

ينخسييفان ل اللييه، آيييات ميين آيتان والقمر الشمس قال: (إن
وكيبروا الليه، فيادعوا ذليك رأيتييم فيإذا لحياته، ول أحد لموت
أحييد ميين مييا واللييه محمييد، أمة قال: (يا وتصدقوا). ثم وصلوا

محمييد أميية يييا أمتييه تزنييي أو عبييده يزنييي أن الله من أغير
كثيرا). ولبكيتم قليل لضحكتم أعلم ما تعلمون لو والله

]999، 1000، 1002، 1007، 1009، 1015، 1016،
1154، 1306، 3031، 4348، 4923، 6005[

3.   (  )   : الكسوف -  في الجامعة الصلة بـ النداء باب
قييال: حييدثنا صييالح بيين يحيييى قال: أخبرنا إسحق  - حدثنا998

بن يحيى قال: حدثنا الدمشقي سلم أبي بن سلم بن معاوية
عييوف بيين الرحميين عبييد بن سلمة أبو قال: أخبرني كثير أبي

قال: عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد عن الزهري،
عليييه الليه صيلى الليه رسييول عليى الشيمس كسييفت لمييا 

جامعة. الصلة وسلم. نودي: إن
]1003[

4.     : الكسوف -  في المام خطبة باب
وسلم. عليه الله صلى النبي وأسماء: خطب عائشة وقالت

]1012 ،997[ر: 
عقييل، عين اللييث، قيال: حيدثني بكيير بن يحيى  - حدثنا999
(ح). شهاب ابن عن

يييونس، قال: حييدثنا عنبسة قال: حدثنا صالح بن أحمد وحدثني
صييلى النييبي زوج عائشيية عيين عروة، شهاب: حدثني ابن عن
قالت: وسلم عليه الله



وسيلم، علييه الليه صيلى النييبي حيياة في الشمس خسفت 
رسول فاقترأ فكبر، وراءه، الناس فصف المسجد، إلى فخرج

ركوعا فركع كبر ثم طويلة، قراءة وسلم عليه الله صلى الله
يسييجد، ولييم حمييده). فقييام لميين اللييه قال: (سييمع ثم طويل،

كييبر ثييم الولييى، القييراءة ميين أدنييى هي طويلة، قراءة وقرأ
قييال: ثييم الول، الركييوع ميين أدنييى وهييو طويل، ركوعا وركع

قييال ثييم سييجد، الحمد). ثييم ولك ربنا حمده، لمن الله (سمع
أربييع في ركعات أربع فاستكمل ذلك، مثل الخرة الركعة في

فييأثنى قييام ثييم ينصييرف، أن قبييل الشمس وأنجلت سجدات،
ل اللييه، آيييات ميين قييال: (هميا ثييم أهلييه، هييو بمييا اللييه على

إلييى فييافزعوا رأيتموهمييا فإذا لحياته، ول أحد لموت يخسفان
الصلة).

رضييي عبيياس بيين اللييه عبييد عباس: أن بن كثير يحدث وكان
حييديث بمثييل الشييمس خسييفت يييوم يحييدث عنهما: كييان الله

عائشة. عن عروة
علييى يييزد ليم بالمدينيية، خسييفت يييوم أخاك لعروة: إن فقلت

السنة. أخطأ لنه قال: أجل، الصبح؟ مثل ركعتين
]997[ر: 

5.       : خسفت -  أو الشمس كسفت يقول هل باب
/.8القمر} /القيامة:  تعالى: {وخسف الله وقال

عقيييل، الليث: حدثني قال: حدثنا عفير بن سعيد  - حدثنا1000
زوج عائشيية الزبير: أن بن عروة قال: أخبرني شهاب ابن عن

أخبرته: وسلم عليه الله صلى النبي
لم علييه الله صلى الله رسول أن  لى وس خسيفت ييوم ص

ركوعييا ركييع ثييم طويليية، قييراءة فقييرأ فكييبر، فقييام الشمس،
كما حمده). وقام لمن الله فقال: (سمع رأسه رفع ثم طويل،

ثييم الولى، القراءة من أدنى وهي طويلة، قراءة قرأ ثم هو،
سييجد ثييم الولييى، الركعيية ميين أدنى وهي طويل، ركوعا ركع

سلم ثم ذلك، مثل الخره الركعة في فعل ثم طويل، سجودا
كسييوف فييي فقييال النيياس، فخطييب الشييمس، تجلييت وقييد

لمييوت يخسفان ل الله، آيات من آيتان والقمر: (هما الشمس
الصلة). إلى فافزعوا رأيتموهما فإذا لحياته، ول أحد
]997[ر: 



6) :       : يخوف -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( بالكسوف   عباده الله

وسلم. عليه الله صلى النبي عن موسى، أبو قاله
]1010[ر: 

عيين زيييد، بيين حماد قال: حدثنا سعيد بن قتيبة  - حدثنا1001
الليه رسييول قييال: قييال بكييرة أبييي عيين الحسيين، عن يونس،

وسلم: عليه الله صلى
لموت يخسفان ل الله، آيات من آيتان والقمر الشمس (إن 

عباده). بهما يخوف تعالى الله ولكن أحد
بيين وخالييد وشيعبة، الييوارث، عبد يذكر الله: لم عبد أبو وقال
عباده). بهما يونس: (يخوف عن سلمة، بن وحماد الله، عبد

أبييو قييال: أخييبرني الحسين عيين مبيارك، عين موسيى، وتيابعه
يخوف تعالى الله وسلم: (إن عليه الله صلى النبي عن بكرة،
عباده). بهما

الحسن. عن أشعث، وتابعه
]993[ر: 

7.       : الكسوف -  في القبر عذاب من التعوذ باب
بيين يحيى عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا1002
النييبي زوج عائشيية عيين الرحميين، عبد بنت عمرة عن سعيد،
وسلم: عليه الله صلى

عييذاب من الله لها: أعاذك فقالت تسألها، جاءت يهودية أن 
اللييه صييلى اللييه رسول عنها الله رضي عائشة القبر. فسألت

اللييه فقييال: رسييول قبييورهم؟ فييي النيياس وسلم: أيعذب عليه
مركبييا، غييداة ذات اللييه رسول ركب ثم ذلك، من بالله عائذا

الليه صيلى اللييه رسول فمر ضحى، فرجع الشمس، فخسفت
النيياس وقييام يصييلي قام ثم الحجر، ظهراني بين وسلم عليه

فقام رفع ثم طويل، ركوعا ركع ثم طويل، قياما فقام وراءه،
طييويل، ركوعييا ركييع ثييم الول، القيييام دون وهو طويل، قياما
طييويل، قياما قام ثم فسجد، رفع ثم الول، الركوع دون وهو

دون وهييو طييويل، ركييوع ركييع ثييم الول، القيييام دون وهييو
ثم الول، القيام دون وهو طويل، قياما قام ثم الول، الركوع

فسييجد رفييع، ثييم الول، الركييوع دون وهو طويل، ركوعا ركع
يتعييوذوا أن أمرهم ثم يقول، أن الله شاء ما فقال وانصرف،



القبر. عذاب من
]997[ر: 

8.     : الكسوف -  في السجود طول باب
أبي عن يحيى، عن شيبان، قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا1003
قال: أنه عمرو بن الله عبد عن سلمة،

عليييه الله صلى الله رسول عهد على الشمس كسفت لما 
عليييه اللييه صييلى النييبي فركع جامعة، الصلة نودي: إن وسلم
سييجدة، فييي ركعتين فركع قام ثم سجدة، في ركعتين وسلم

رضييي عائشيية الشييمس. قييال: وقييالت عن جلي ثم جلس، ثم
منها. أطول كان قط سجودا سجدت عنها: ما الله
]998 ،997[ر: 

9.    : جماعة -  الكسوف صلة باب
عبييد بيين علييي وجمع زمزم، صفة في لهم عباس ابن وصلى

عمر. ابن وصلى عباس، بن الله
بيين زيييد عيين مالييك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا1004
قال: عباس بن الله عبد عن يسار، بن عطاء عن أسلم،

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عهد على الشمس انخسفت 
قيامييا فقام وسلم، عليه الله صلى الله رسول فصلى وسلم،
طييويل، ركوعييا ركييع ثم البقرة، سورة قراءة من نحوا طويل،

ركييع ثييم الول، القيييام دون وهييو طييويل، قياما فقام رفع ثم
قياما قام ثم سجد، ثم الول، الركوع دون وهو طويل، ركوعا
وهييو طييويل، ركوعييا ركييع ثييم الول، القيييام دون وهييو طويل،

دون وهييو طييويل، قيامييا فقييام رفييع ثييم الول، الركييوع دون
الول، الركييوع دون وهييو طييويل، ركوعا ركع ثم الول، القيام

اللييه صييلى فقييال الشييمس، تجلت وقد انصرف ثم سجد، ثم
ل اللييه، آيييات ميين آيتييان والقميير الشييمس وسييلم: (إن عليييه

الله). فاذكروا ذلك رأيتم فإذا لحياته، ول أحد لموت يخسفان
ثييم مقامييك، فييي شيييئا تنيياولت رأينيياك اللييه، رسول قالوا: يا

الجنة، أريت وسلم: (إني عليه الله صلى قال كعكعت؟ رأيناك
وأريت الدنيا، بقيت ما منه لكلتم أصبته ولو عنقودا، فتناولت

أهلهييا أكييثر ورأيييت أفظييع، قييط كيياليوم منظييرا أر فلم النار،
قال: (بكفرهن). قيييل: يكفييرن الله؟ رسول يا النساء). قالوا: بم

أحسيينت لييو الحسييان، ويكفييرن العشييير، بالله؟. قال: (يكفييرن



رأيييت قييالت: مييا شيئا، منك رأت ثم كله، الدهر أحداهن إلى
قط). خيرا منك
]29[ر: 

10.       : الكسوف -  في الرجال مع النساء صلة باب
عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبد  - حدثنا1005
أسييماء عيين المنذر، بنت فاطمة امرأته عن عروة، بن هشام

قالت: أنها عنهما الله رضي بكر أبي بنت
عليييه اللييه صييلى النييبي زوج عنهييا، الله رضي عائشة أتيت 

وإذا يصييلون، قيييام الناس فإذا الشمس، خسفت حين وسلم،
إلييى بيييدها فأشييارت للنيياس؟ فقلييت: مييا تصييلي، قائميية هييي

نعييم. فأشييارت: أي اللييه. فقلييت: آييية؟ وقالت: سبحان السماء،
رأسييي فوق أصب فجعلت الغشي، تجلني حتى قالت: فقمت

حمييد وسييلم عليييه الله صلى الله رسول انصرف فلما الماء،
قييد إل أره لم كنت شييء من قال: (ما ثم عليه، وأثنى الله

إليي أوحيي ولقيد والنيار، الجنية حيتى هيذا، مقامي في رأيته
ل الييدجال، - فتنيية ميين قريبا أو مثل القبور في تفتنون أنكم
علمييك لييه: مييا فيقييال أحدكم يؤتى أسماء، قالت أيتهما أدري
ذلييك أي أدري ل المييوقن، أو المييؤمن، فأمييا الرجييل؟ بهييذا

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فيقييول: محمييد أسييماء، قييالت
لييه فيقييال واتبعنييا، وآمنا فأجبنا والهدى، بالبينات جاءنا وسلم،

أو المنييافق، وأمييا لموقنييا، كنييت إن علمنييا فقييد صييالحا، نييم
أدري، فيقيييول: ل أسيييماء، قيييالت أيتهميييا أدري ل المرتييياب،

فقلته). شيئا يقولون الناس سمعت
]86[ر: 

11.       : الشمس -  كسوف في العتاقة أحب من باب
هشييام، عيين زائييدة، قييال: حييدثنا يحيى بن ربيع  - حدثنا1006

قالت: أسماء عن فاطمة، عن
كسييوف فييي بالعتاقيية وسلم عليه الله صلى النبي أمر لقد 

الشمس.
]86[ر: 

12.     : المسجد -  في الكسوف صلة باب
بيين يحيييى عيين مالييك، قييال: حييدثني إسييماعيل  - حييدثنا1007



اللييه رضييي عائشيية عيين الرحمن، عبد بنت عمرة عن سعيد،
عييذاب ميين الله فقالت: أعاذك تسألها، جاءت يهودية عنها: أن

وسييلم: عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عائشيية القبر. فسييألت
ميين بالله عائذا الله فقال: رسول قبورهم؟ في الناس أيعذب
فكسييفت مركبييا، غييداة ذات اللييه رسييول ركييب ثييم ذلييك،

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فميير ضييحى، فرجييع الشمس،
وراءه، الناس وقام فصلى قام ثم الحجر، ظهراني بين وسلم
قيامييا فقييام رفع ثم طويل، ركوعا ركع ثم طويل، قياما فقام

وهييو طييويل، ركوعييا ركييع ثييم الول، القيييام دون وهييو طويل،
قييام ثييم طييويل، سييجودا فسييجد رفييع ثم الول، الركوع دون
طييويل، ركييوع ركييع ثييم الول، القيييام دون وهييو طويل، قياما
القيام دون وهو طويل، قياما قام ثم الول، الركوع دون وهو

ثييم الول، الركييوع دون وهييو طييويل، ركوعييا ركييع ثييم الول،
شيياء مييا فقييال انصييرف، ثييم الول، السجود دون وهو سجد،

القبر. عذاب من يتعوذوا أن أمرهم ثم يقول، أن الله
]997[ر: 

13.        : لحياته -  ول أحد لموت الشمس تنكشف ل باب
وابيين عبيياس، وابيين موسييى، وأبييو والمغيييرة، بكييرة، أبو رواه
عنهم. الله رضي عمر
]1010 ،1004 ،996 ،995 ،993[ر: 

قيال: إسيماعيل عين يحييى، قيال: حيدثنا مسدد  - حدثنا1008
صييلى اللييه رسييول قييال: قييال مسعود أبي عن قيس، حدثني

وسلم: عليه الله
ولكنهما لحياته، ول أحد لموت ينكسفان ل والقمر (الشمس 

فصلوا). رأيتموهما فإذا الله، آيات من آيتان
]994[ر: 

هشييام: أخبرنييا قييال: حييدثنا محمييد بيين الله عبد  - حدثنا1009
عائشيية عن عروة، عن عروة، بن وهشام الزهري عن معمر،
قالت: عنها الله رضي

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عهييد علييى الشمس كسفت 
بالنيياس، فصييلى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي وسلم: فقييام

فأطال رأسه رفع ثم الركوع، فأطال ركع ثم القراءة، فأطال
ه دون وهيي القراءة، الركيوع فأطيال ركيع ثيم الوليى، قراءت

قييام، ثييم سييجدتين، فسييجد رأسه رفع ثم الول، ركوعه دون



فقييال: (إن قييام ثييم ذلييك، مثييل الثانييية الركعيية فييي فصيينع
ولكنهمييا لحييياته، ول أحييد لمييوت يخسييفان والقمييرل الشييمس

فييافزعوا ذلييك رأيتييم فييإذا عبيياده، يريهما الله آيات من آيتان
الصلة). إلى
].997[ر: 

14.    : الكسوف -  في الذكر باب
عنهما. الله رضي عباس ابن رواه
]1004[ر: 

عيين أسييامة، أبييو قييال: حييدثنا العلء بيين محمييد  - حدثنا1010
قال: موسى أبي عن بردة، أبي عن الله، عبد بن بريد
فزعييا، وسييلم عليه الله صلى النبي فقام الشمس، خسفت 

قيييام بييأطول فصلى المسجد، فأتى الساعة، تكون أن يخشى
الييتي اليييات وقييال: (هييذه يفعلييه، قييط رأيتييه وسييجود وركوع
يخيوف ولكين لحيياته، ول أحيد، لميوت تكيون ل الله، يرسلها

ذكييره إلييى فافزعوا ذلك، من شيئا رأيتم فإذا عباده، بها الله
واستغفاره). ودعائه

15.    : الخسوف -  في الدعاء باب
صييلى النييبي عيين عنهمييا، الله رضي وعائشة موسى أبو قاله
وسلم. عليه الله
]997 ،1010[ر: 

بيين زييياد قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا الوليد أبو  - حدثنا1011
يقول: شعبة بن المغيرة قال: سمعت علقة

الناس: انكسييفت فقال إبراهيم، مات يوم الشمس انكسفت 
وسييلم: (إن عليييه اللييه صلى الله رسول إبراهيم. فقال لموت

أحييد لمييوت ينكسفان ل الله، آيات من آيتان والقمر الشمس
ينجلي). حتى وصلوا الله فادعوا رأيتموهما فإذا لحياته، ول

]996[ر: 

16.        : بعد -  أما الكسوف خطبة في المام قول باب
فاطميية قييال: أخييبرتني هشييام أسامة: حييدثنا أبو  - وقال1012

قالت: أسماء عن المنذر، بنت
تجلييت وقييد وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول فانصرف 

بعد). قال: (أما ثم أهله، هو بما الله فحمد فخطب الشمس،
]86[ر: 



17.     : القمر -  كسوف في الصلة باب
عيين عييامر، بيين سعيد قال: حدثنا محمود  - حدثنا1013/1014

اللييه رضييي بكييرة أبييي عيين الحسيين، عن يونس، عن شعبة،
قال: عنه
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عهد على الشمس انكسفت 

ركعتين. فصلى وسلم،
قييال: حييدثنا الييوارث عبد قال: حدثنا معمر أبو ) - حدثنا1014(

قال: بكرة أبي عن الحسن، عن يونس،
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عهييد علييى الشمس خسفت 

وثيياب المسييجد، إلييى انتهييى حييتى رداءه يجيير فخييرج وسييلم،
فقييال: (إن الشييمس، فانجلت ركعتين، بهم فصلى إليه، الناس

يخسييفان ل وإنهمييا اللييه، آيييات ميين آيتييان والقميير الشييمس
مييا يكشييف حييتى وادعييوا فصييلوا ذلييك كييان وإذا أحد، لموت

يقييال مييات وسييلم عليييه الله صلى للنبي ابنا أن بكم). وذاك
ذلك. في الناس فقال إبراهيم، له

]993[ر: 

18.      : أطول -  الكسوف في الولى الركعة باب
سييفيان، قال: حدثنا أحمد أبو قال: حدثنا محمود  - حدثنا1015

عنها: الله رضي عائشة عن عمرة، عن يحيى، عن
كسييوف فييي بهييم صييلى وسييلم عليييه اللييه صلى النبي أن 

أطول. الول الول سجدتين، في ركعات أربع الشمس
]997[ر: 

19.     : الكسوف -  في بالقراءة الجهر باب
قييال: أخبرنييا الوليد قال: حدثنا مهران بن محمد  - حدثنا1016

اللييه رضي عائشة عن عروة، عن شهاب، ابن نمر: سمع ابن
عنها:

الخسييوف صييلة فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي جهيير 
ميين رفييع وإذا فركييع، كييبر قراءتييه ميين فييرغ فييإذا بقراءتييه،

الحمييد). ثييم ولييك ربنييا حمييده، لميين اللييه قال: (سييمع الركعة
ركعيتين، فيي ركعيات أربيع الكسوف، صلة في القراءة يعاود
سجدات. وأربع
عائشية عن عروة، عن الزهري، وغيره: سمعت الوزعي وقال
اللييه رسييول عهييد علييى خسفت الشمس عنها: أن الله رضي



فتقدم الجامعة، بي: الصلة مناديا فبعث وسلم، عليه الله صلى
سجدات. وأربع ركعتين في ركعات أربع فصلى

شهاب: مثله. ابن نمر: سمع بن الرحمن عبد وأخبرني
الزبييير، بيين الله عبد ذلك، أخوك صنع الزهري: فقلت: ما قال

قال: أجل، بالمدينة؟ صلى إذ الصبح، مثل ركعتين إل صلى ما
السنة. أخطأ إنه

فييي الزهييري عيين كييثير، بن وسلمان حسين بن سفيان تابعه
الجهر.

]997[ر: 



القرآن سجود  - أبواب23
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.       : وسنتها -  القرآن سجود في جاء ما باب
قييال: حييدثنا غنيدر، قييال: حييدثنا بشيار بن محمد  - حدثنا1017
اللييه عبييد عيين السييود، قييال: سييمعت إسحق ابي عن شعبة،
قال: عنه الله رضي

فيهييا فسييجد بمكيية، النجم وسلم عليه الله صلى النبي قرأ 
تييراب، أو حصييى، ميين كفييا أخييذ شيييخ، غييير معه من وسجد
قتييل ذلييك بعييد فرأيتييه هييذا، وقال: يكفيني جبهته، إلى فرفعه
كافرا.

]1021وانظر:  ،4582 ،3754 ،3640 ،1020[

2.  { }  : السجدة -  تنزيل سجدة باب
بيين سييعد عيين سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا1018

عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييي عن الرحمن، عبد عن ابراهيم،
قال:

صلة في الجمعة في يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي كان 
النسان}. على أتى و{هل تنزيل}. السجدة، الفجر: {آلم

]851[ر: 

3  : ص -  سجدة باب
قييال: حييدثنا النعمييان وأبييو حييرب بيين سييليمان  - حييدثنا1019
اللييه رضييي عبيياس ابيين عيين عكرميية، عيين أيوب، عن حماد،
قال: عنهما

الله صلى النبي رأيت وقد السجود، عزائم من {ص}. ليس 
فيها. يسجد وسلم عليه

]3239وانظر:  ،3240[



4.   : النجم -  سجدة باب
عليييه اللييه صلى النبي عن عنهما، الله رضي عباس ابن قاله

وسلم.
]1021[ر: 

أبييي عيين شييعبة، قييال: حييدثنا عميير بيين حفييص  - حدثنا1020
عنه: الله رضي الله عبد عن السود، عن إسحق،

فسييجد النجييم سيورة قيرأ وسيلم عليه الله صلى النبي أن 
القييوم من رجل فأخذ سجد، إل القوم من أحد بقي فما بها،
وقييال: يكفينييي وجهييه، إلييى فرفعييه تييراب، أو حصى، من كفا

كافرا. قتل بعد رأيته فلقد هذا،
]1017[ر: 

5    : المشركين، -  مع المسلمين سجود باب
. وضوء     له ليس نجس والمشرك

وضوء. غير على يسجد عنهما الله رضي عمر ابن وكان
أيوب، قال: حدثنا الوارث عبد قال: حدثنا مسدد  - حدثنا1021

عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن
معييه وسييجد بييالنجم، سجد وسلم عليه الله صلى النبي أن 

والنس. والجن والمشركون، المسلمون
أيوب. عن طهمان، ابن ورواه

]1017وانظر:  ،4581[

6.      : يسجد -  ولم السجدة قرأ من باب
قيال: حيدثنا ربيييع أبيو داود بين سيليمان  - حيدثنا1022/1023

ابيين عيين خصيييفة، بيين يزيييد قييال: أخبرنييا جعفر بن إسماعيل
أخبره: أنه يسار بن عطاء عن قسيط،

على قرأ فزعم: أنه عنه، الله رضي ثابت بن زيد سأل أنه 
فيها. يسجد وسلم: {والنجم}. فلم عليه الله صلى النبي

ذئييب أبييي ابيين قال: حدثنا إياس أبي بن آدم ) - حدثنا1023(
يسار، بن عطاء عن قسيط، بن الله عبد بن يزيد قال: حدثنا

قال: ثابت بن زيد عن
وسييلم: {والنجييم}. فلييم عليييه اللييه صييلى النبي على قرأت 

فيها. يسجد



7.{   } :  : انشقت -  السماء إذا سجدة باب
عيين هشام، قال: أخبرنا فضالة بن ومعاذ مسلم  - حدثنا1024
عنييه اللييه رضييي هريييرة أبا قال: رأيت سلمة أبي عن يحيى،

هريييرة، أبييا بهييا. فقلييت: يييا انشقت}. فسجد السماء قرأ: {إذا
وسييلم عليه الله صلى النبي أر لم تسجد؟. قال: لو أراك ألم

أسجد. لم يسجد
]732[ر: 

8.     : القارىء -  لسجود سجد من باب
عليييه فقييرأ غلم، وهيو حيذلم، بيين لتميييم مسيعود ابيين وقال

فيها. إمامنا فإنك فقال: اسجد، سجدة،
قييال: اللييه عبيييد عيين يحيييى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا1025
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، حدثني

فيهييا السييورة علينييا يقييرأ وسلم عليه الله صلى النبي كان 
لجبهته. موضع أحدنا يجد ما حتى ونسجد، فيسجد السجدة،

]1026، 1029[

9.       : السجدة -  المام قرأ إذا الناس ازدحام باب
قييال: مسييهر بيين علي قال: حدثنا آدم بن بشر  - حدثنا1026
قال: عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد أخبرنا

عنده، ونحن السجدة يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي كان 
لجبهتييه أحييدنا يجييد مييا حييتى فنزدحييم، معييه، ونسييجد فيسجد
عليه. يسجد موضعا

]1025[ر: 

10        : يوجب -  لم وجل عز الله أن رأى من باب
السجود.

يجلييس ولييم السييجدة يسييمع حصين: الرجل بن لعمران وقيل
عليييه. وقييال يييوجبه ل كييأنه لهييا؟ قعييد لييو قييال: أرأيييت لهييا؟

عنييه: إنمييا اللييه رضييي عثمييان غييدونا. وقييال لهييذا سلمان: مييا
أن إل يسييجد الزهييري: ل اسييتمعها. وقييال ميين علييى السجدة

القبليية، فاسييتقبل حضيير فييي وأنت سجدت فإذا طاهرا، يكون
بيين السائب وجهك. وكان كان حيث عليك فل راكبا كنت فإن
القاص. لسجود يسجد ل يزيد

بيين هشييام قييال: أخبرنييا موسييى بيين إبراهيييم  - حييدثنا1027



أبييي بيين بكيير أبييو قال: أخبرني أخبرهم جريج ابن يوسف: أن
بيين ربيعيية عيين الييتيمي، الرحميين عبييد بن عثمان عن ملكية،

بكر: أبو قال الهدير، بن الله عبد
بيين عمر من ربيعة حضر عما الناس، خيار من ربيعة وكان 

بسييورة المنييبر على الجمعة يوم عنه: قرأ الله رضي الخطاب
حتى الناس، وسجد فسجد، نزل السجدة جاء إذا حتى النحل،

السييجدة، جيياء إذا حييتى بهييا، قييرأ القابليية، الجمعيية كانت إذا
أصيياب، فقد سجد فمن بالسجود، نمر إنا الناس، أيها قال: يا

عنه. الله رضي عمر يسجد عليه. ولم إثم فل يسجد لم ومن
يفرض لم الله عنهما: إن الله رضي عمر ابن عن نافع، وزاد

نشاء. أن إل السجود

11.        : بها -  فسجد الصلة في السجدة قرأ من باب
قال: أبي قال: سمعت معتمر قال: حدثنا مسدد  - حدثنا1028
قال: رافع أبي عن بكر، حدثني

انشييقت}. السييماء فقرأ: {إذا العتمة، هريرة أبي مع صليت 
القاسييم أبييي خلف بها قال: سجدت ؟ هذه فقلت: ما فسجد،

ألقاه. حتى فيها أسجد أزال فل وسلم، عليه الله صلى
]732[ر: 

12.        : الزحام -  من للسجود موضعا يجد لم من باب
عيين اللييه، عبيييد عن يحيى، قال: أخبرني صدقة  - حدثنا1029
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع،

فيهييا الييتي السييورة يقييرأ وسييلم عليه الله صلى النبي كان 
لموضييع مكانييا أحييدنا يجييد مييا حتى ونسجد، فيسجد السجدة،

جبهته.
]1025[ر: 



الصلة تقصير  - أبواب24
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1       : حتى -  يقيم وكم التقصير، في جاء ما باب
يقصر.

عونيية، أبييو قال: حييدثنا إسماعيل بن موسى أبو  - حدثنا1030
اللييه رضييي عبيياس ابن عن عكرمة، عن وحصين، عاصم عن

قال: عنهما
فنحن يقصر، عشر تسعة وسلم عليه الله صلى النبي أقام 

أتممنا. زدنا وإن قصرنا، عشر تسعة سافرنا إذا
]4047، 4048[

قيال: حيدثنا اليوارث عبيد قيال: حيدثنا معمر أبو  - حدثنا1031
يقول: أنسا قال: سمعت إسحق أبي بن يحيى

المدينيية ميين وسييلم عليييه الله صلى النبي النبي مع خرجنا 
إلييى رجعنييا حييتى ركعييتين، ركعييتين يصييلي فكييان مكيية، إلييى

عشرا. بها قال: أقمنا شيئا؟ بمكة المدينة. قلت: أقمتم
]4046[

2.   : بمنى -  الصلة باب
قييال: اللييه عبيييد عيين يحيييى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا1032
قال: عنه الله رضي الله عبد عن نافع، أخبرني

وأبييي ركعييين، بمنى وسلم عليه الله صلى النبي مع صليت 
أتمها. ثم إمارته، من صدرا عثمان ومع وعمر، بكر

]1051، 1572[
إسييحق أبييو شييعبة: أنبأنييا قييال: حييدثنا الوليد أبو  - حدثنا1033

قال: وهب بن حارثة قال: سمعت
بمنييى كييان، ما آمن وسلم، عليه الله صلى النبي بنا صلى 

ركعتين.
]1573[

قال: العمش عن الواحد، عبد قال: حدثنا قتيبة  - حدثنا1034
يقول: يزيد بن الرحمن عبد قال: سمعت إبراهيم حدثنا

أربييع بمنييى عنييه اللييه رضييي عفييان بيين عثمييان بنييا صييلى 
فاسييترجع، عنه الله رضي مسعود بن الله لعبد فقيل ركعات،

وسييلم عليييه اللييه صلى النبي الله رسول مع قال: صليت ثم
بمنييى عنييه اللييه رضييي بكيير أبييي مييع وصييليت ركعتين، بمنى



بمنييى عنييه اللييه رضي الخطاب بن عمر مع وصليت ركعتين،
متقبلتان. ركعتان ركعات أربع من حظي فليت ركعتين،

]1574[

3        : في -  وسلم عليه الله صلى النبي أقام كم باب
حجته.
قييال: حييدثنا وهيييب قييال: حييدثنا إسييماعيل بيين  - موسى1035
اللييه رضييي عبيياس ابيين عيين الييبراء، العالييية أبييي عن أيوب،
عنهما:

رابعيية، لصييبح وأصييحابه وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي قام 
الهدي. معه من إل عمرة، يجعلوها أن فأمرهم بالحج، يلبون
جابر. عن عطاء تابعه
]1493 ،1489[ر: 

4.     : الصلة -  يقصر كم في باب
سييفرا. وليليية يومييا وسلم عليه الله صلى النبي النبي وسمى
يقصييران عنهييم اللييه رضييي عبيياس وابيين عميير ابيين وكييان

فرسخا. عشر ستة وهي برد، أربع في ويفطران
قييال: قلييت الحنظلييي إبراهيييم بن إسحق  - حدثنا1036/1037

رضييي عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد أسامة: حدثكم لبي
عنهما: الله
ثلثة المرأة تسافر قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي أن 

محرم). ذي مع إل أيام
عن الله، عبيد عن يحيى، قال: حدثنا مسدد ) - حدثنا1037( 

اللييه صييلى النييبي عيين عنهما، الله رضي عمر ابن عن نافع،
قال: وسلم عليه
محرم). ذي مع إل ثلثا المرأة تسافر (ل 

ابيين عيين نييافع، عن الله، عبيد عن المبارك، عن أحمد، تابعه
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عمر،

سييعيد قال: حييدثنا ذئب أبي ابن قال: حدثنا آدم  - حدثنا1038
قييال: قييال عنه الله رضي هريرة أبي عن أبيه، عن المقبري،

وسلم: عليه الله صلى النبي
مسيرة تسافر أن الخر، واليوم بالله تؤمن لمرأة، يحل (ل 

حرمة). معها ليس وليلة يوم
عيين المقييبري، عيين ومالك، وسهل، كثير، أبي بن يحيى تابعه



عنه. الله رضي هريرة أبي

5.      : موضعه -  من خرج إذا يقصر باب
رجييع فلمييا الييبيوت، يرى وهو فقصر السلم عليه علي وخرج

ندخلها. حتى قال: ل، الكوفة، له: هذه قيل
بيين محمييد عيين سييفيان، قييال: حييدثنا نعيييم أبو  - حدثنا1039

قييال: عنييه الله رضي أنس عن ميسرة، بن وإبراهيم المنكدر
أربعييا، بالمدينيية وسلم عليه الله صلى النبي مع الظهر صليت

ركعتين. الحليفة بذي والعصر
]1471 - 1473، 1476، 1626، 1628، 2791، 2824[

عيين سييفيان، قييال: حييدثنا محمييد بيين اللييه عبد  - حدثنا1040
قالت: عنها الله رضي عائشة عن عروة، عن الزهري،

وأتمت السفر، صلة فأقرت ركعتين، فرضت ما أول الصلة 
الحضر. صلة
ما قال: تأولت تتم؟ عائشة بال لعروة: ما الزهري: فقلت قال
عثمان. تأول
]343[ر: 

6.      : السفر -  في ثلثا المغرب يصلي باب
الزهييري عيين شييعيب، قييال: أخبرنييا اليمييان أبييو  - حدثنا1041

عنهمييا اللييه رضييي عمر بن الله عبد عن سالم، قال: أخبرني
قال:

أعجليه إذا وسيلم علييه الليه صيلى النبي الله رسول رأيت 
وبييين بينهييا يجمييع حييتى المغييرب يييؤخر السييفر، فييي السييير

السييير. أعجلييه إذا يفعلييه اللييه عبييد سالم: وكييان العشاء. قال
سيالم: قيال شييهاب، ابين عن يونس، قال: حدثني الليث وزاد
والعشيياء المغييرب بييين يجمييع عنهما الله رضي عمر ابن كان

استصييرخ وكان المغرب، عمر ابن بالمزدلفة. قال: سالم: وأخر
فقييال: لييه: الصييلة، فقلييت عبيييد، أبي بنت صفية إمرأته على
ثييم ثلثيية، أو ميلين سار حتى فقال: سر، فقلت: الصلة، سر،
وسييلم عليه الله صلى النبي رأيت قال: هكذا ثم فصلى، نزل

السير. أعجله إذا يصلي
إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي النبي الله: رأيت عبد وقال

قلمييا ثييم يسلم، ثم ثلثا، فيصليها المغرب يؤخر السير أعجله
يسبح ول يسلم، ثم ركعتين، فيصليها العشاء، يقيم حتى يلبث



الليل. جوف من يقوم حتى العشاء، بعد
]1055، 1058، 1711، 2838[

7      : توجهت -  وحيثما الدواب، على التطوع صلة باب
به.

قييال: العلييى عبد قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا1042
ربيعية، بيين عيامر بن الله عبد عن الزهري، عن معمر، حدثنا

قال: أبيه عن
حيييث راحلته على يصلي وسلم عليه الله صلى النبي رأيت 

به. توجهت
]1046، 1053[

عيين يحيييى، عيين شيييبان، قييال: حييدثنا نعيييم أبو  - حدثنا1043
أخبره: الله عبد بن جابر الرحمن: أن عبد بن محمد

وهييو التطييوع يصييلي كييان وسييلم عليه الله صلى النبي أن 
القبلة. غير في راكب

]391[ر: 
قييال: وهييب قييال: حييدثنا حميياد بيين العلى عبد  - حدثنا1044
قال: نافع عن عقبة، بن موسى حدثنا

ويييوتر راحلته، على يصلي عنهما الله رضي عمر ابن وكان 
يفعله. كان وسلم عليه الله صلى النبي ويخبر: أن عليها،

]954[ر: 

8.    : الدابة -  على اليماء باب
قييال: مسييلم بيين العزيز عبد قال: حدثنا موسى  - حدثنا1045
قال: دينار بن الله عبد حدثنا

السييفر فييي يصلي عنهما الله رضي عمر بن الله عبد كان 
النييبي اللييه: أن عبييد يييومىء. وذكيير توجهت، أينما راحلته على
يفعله. كان وسلم عليه الله صلى
]954[ر: 

9.   : للمكتوبة -  ينزل باب
عن عقيل، عن الليث، قال: حدثنا بكير بن يحيى : حدثنا1046

ربيعة: بن عامر بن الله عبد عن شهاب، ابن
صلى النبي الله رسول قال: رأيت أخبره ربيعة بن عامر أن 

قبييل برأسه يومىء يسبح، الراحلة على وهو وسلم عليه الله
وسييلم عليييه الليه صيلى الله رسول يكن ولم توجه، وجه أي



المكتوبة. الصلة في ذلك يصنع
]1042[ر: 

قييال: قييال شهاب ابن عن يونس، الليث: حدثني  - وقال1047
سالم:

مييا مسييافر، وهو الليل من دابته على يصلي الله عبد كان 
اللييه رسييول عميير: وكييان ابيين وجهه. قال كان ما حيث يبالي
تيوجه، وجه أي قبل راحلتة على يسبح وسلم عليه الله صلى
المكتوبة. عليها يصلي ل أنه غير عليها، ويوتر
]954[ر: 

يحيييى، عيين هشييام، قال: حدثنا فضالة بن معاذ  - حدثنا1048
بيين جييابر قييال: حييدثني ثوبييان بن الرحمن عبد بن محمد عن
الله: عبد
نحو راحلته على يصلي كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

القبلة. فاستقبل نزل االمكتوبة يصلي أن أراد فإذا المشرق،
]391[ر: 

10.     : الحمار -  على التطوع صلة باب
قيال: حيدثنا حبيان قيال: حيدثنا سيعيد بين أحمد  - حدثنا1049
قال: سيرين بن أنس قال: حدثنا همام

التميير، بعييين فلقينيياه الشييام، ميين قييدم حين أنسا استقبلنا 
على يصلي فرأيته
فقلييت: القبليية، يسار على يعني الجانب، ذا من ووجهه حمار
اللييه رسييول رأيييت أنييي فقال: لييول القبلة؟ لغير تصلي رأيتك
أفعله. لم فعله وسلم عليه الله صلى
أنس عن سيرين، بن أنس عن حجاج، عن طهمان، ابن رواه

وسلم. عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي

11       : الصلة -  دبر السفر في يتطوع لم من باب
وقبلها.

قييال: وهييب ابيين قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا1050
قال: حدثه عاصم بن حفص محمد: أن بن عمر حدثني

صييلى النبي فقال: صحبت عنهما الله رضي عمر ابن سافر 
جييل اللييه وقال السفر، في يسبح أراه فلم وسلم، عليه الله

حسنة}. أسوة الله رسول في لكم كان ذكره: {لقد
]954[ر: 



حفييص بيين عيسى عن يحيى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا1051
يقول: عمر ابن سمع أبي: أنه قال: حدثني عاصم بن
يزيييد ل فكييان وسييلم، عليييه اللييه صلى الله رسول صحبت 

رضييي كذلك وعثمان وعمر بكر وأبا ركعتين، على السفر في
عنهم. الله
]1032[ر: 

12       : دبر -  غير في السفر، في تطوع من باب
. وقبلها  الصلوات

السفر. في الفجر ركعتي وسلم عليه الله صلى النبي وركع
عمييرو، عيين شييعبة، قال: حييدثنا عمر بن حفص  - حدثنا1052

قال: ليلى أبي ابن عن
صييلى وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي رأى أنه أحد أنبأنا ما 

عليييه اللييه صييلى النييبي ذكييرت: أن هييانىء، أم غييير الضييحى
ركعييات، ثمييان فصييلى بيتها، في اغتسل مكة فتح يوم وسلم
الركييوع يتييم أنييه غييير منهييا، أخييف صييلة صييلى رأيتييه فمييا

والسجود.
]350وانظر:  ،4041 ،1122[

قييال: شييهاب ابيين عيين يييونس، الليييث: حييدثني  - وقييال1053
أخبره: أباه ربيعة: أن بن عامر بن الله عبد حدثني

بالليييل السييبحة صييلى وسلم عليه الله صلى النبي رأى أنه 
به. توجهت حيث راحلته ظهر على السفر، في
]1042[ر: 

الزهييري عيين شييعيب، قييال: أخبرنييا اليمييان أبييو  - حدثنا1054
اللييه رضييي عميير ابيين عيين اللييه، عبد بن سالم قال: أخبرني

عنهما:
ظهر على يسبح كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

يفعله. عمر ابن وكان برأسه، يومىء وجهه، كان حيث راحلته
]954[ر: 

13.       : والعشاء -  المغرب بين السفر في الجمع باب
قييال: سييفيان قييال: حييدثنا اللييه عبييد بيين علييي  - حدثنا1055

قال: أبيه عن سالم، عن الزهري، سمعت
المغييرب بييين يجمييع وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي كييان 

السير. به جد إذا والعشاء



]1041[ر: 
عيين المعلييم، الحسييين عن طهمان، بن إبراهيم  - وقال1056
اللييه رضييي عبيياس ابن عن عكرمة، عن كثير، أبي بن يحيى
قال: عنهما

لى الله رسول كان  ه ص صيلة بيين يجميع وسيلم علييه الل
المغييرب بييين ويجمييع سير، ظهر على كان إذا والعصر الظهر

والعشاء.
بيين حفص عن كثير، أبي بن يحيى عن حسين،  - وعن1057

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن أنس، بن الله عبيد
المغييرب صييلة بييين يجمع وسلم عليه الله صلى النبي كان 

السفر. في والعشاء
عيين حفييص، عيين يحيى، عن وحرب، المبارك بن علي وتابعه

وسلم. عليه الله صلى النبي أنس: جمع
]1059[

14        : المغرب -  بين جمع إذا يقيم، أو يؤذن هل باب
والعشاء.

الزهييري عيين شييعيب، قييال: أخبرنييا اليمييان أبييو  - حدثنا1058
عنهمييا اللييه رضييي عمر بن الله عبد عن سالم، قال: أخبرني

قال:
فييي السييير أعجلييه إذا وسييلم، عليييه الله صلى النبي رأيت 

العشيياء. وبييين بينهييا يجمييع حييتى المغرب، صلة يؤخر السفر
ويقيييم السييير، أعجلييه إذا يفعليه الليه عبييد سييالم: وكييان قال

يقيييم حييتى يلبييث قلمييا ثييم يسييلم، ثم ثلثا، فيصليها المغرب
بركعيية، بينهمييا يسييبح ول يسييلم، ثم ركعتين، فيصليها العشاء،

الليل. جوف من يقوم حتى بسجدة، العشاء بعد ول
]1041[ر: 

حيرب: حيدثنا الصيمد: حيدثنا عبيد إسيحق: حيدثنا  - حدثنا1059
أنسييا أنييس: أن بيين اللييه عبيييد بيين حفييص قال: حدثني يحيى
وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول حدثه: أن عنه الله رضي

المغييرب يعنييي السييفر، فييي الصييلتين هيياتين بييين يجمع كان
والعشاء.

]1057[ر: 



15       : قبل -  ارتحل إذا العصر، إلى الظهر يؤخر باب
. الشمس   تزيغ أن

وسلم. عليه الله صلى النبي عن عباس، ابن فيه
]1056[ر: 

بيين المفضييل قييال: حييدثنا الواسييطي حسييان  - حييدثنا1060
رضي مالك بن أنس عن شهاب، ابن عن عقيل، عن فضالة،

قال: عنه الله
تزيييغ أن قبييل ارتحييل إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

وإذا بينهمييا، يجمييع ثم العصر، وقت إلى الظهر أخر الشمس،
ركب. ثم الظهر صلى زاغت،

]1061[

16       : صلى -  الشمس زاغت ما بعد ارتحل إذا باب
. ركب   ثم الظهر

عيين فضييالة، بيين المفضييل قييال: حييدثنا قتيبيية  - حييدثنا1061
قال: مالك بن أنس عن شهاب، ابن عن عقيل،

أن قبييل ارتحييل إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 
فجمييع نييزل ثييم العصيير، وقت إلى الظهر أخر الشمس، تزيغ

ثييم الظهيير صييلى يرتحل، أن قبل الشمس زاغت فإن بينهما،
ركب.

]1060[ر: 

17.   : القاعد -  صلة باب
بيين هشييام عيين مالييك، عيين سييعيد، بيين قتيبيية  - حدثنا1062
قالت: أنها عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن عروة،

شاك، وهو بيته في وسلم عليه الله صلى الله رسول صلى 
أن إليهييم فأشييار قيامييا، قييوم وراءه وصييلى جالسييا، فصييلى

فييإذا بييه، ليييؤتم المام جعل قال: (إنما انصرف فلما اجلسوا،
فارفعوا). رفع وإذا فاركعوا، ركع
]656[ر: 

الزهييري، عيين عيينيية، ابيين قال: حييدثنا نعيم أبو  - حدثنا1063
قال: عنه الله رضي أنس عن
فرسييه، ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول سييقط 

نعييوده، عليييه فييدخلنا اليميين، شييقه فجحييش أو فخييدش،
جعل وقال: (إنما قعودا، فصلينا قاعدا فصلى الصلة، فحضرت



رفع وإذا فاركعوا، ركع وإذا فكبروا، كبر فإذا به، ليؤتم المام
ه قال: سمع وإذا فارفعوا، ك ربنيا فقوليوا حميده، لمين الل ول
الحمد).

]371[ر: 
عبييادة: بيين روح قال: أخبرنييا منصور بن إسحق  - حدثنا1064
حصيين بيين عمييران عيين بريييدة، اللييه عبد عن حسين، أخبرنا
وسلم. عليه الله صلى الله نبي سأل عنه: أنه الله رضي
قييال: أبيي قال: سيمعت الصمد عبد قال: أخبرنا إسحق أخبرنا
قال: بريدة أبي عن الحسين، حدثنا

رسول قال: سألت مبسورا، وكان حصين، بن عمران حدثني 
فقييال: قاعييدا، الرجييل صييلة عيين وسلم عليه الله صلى الله
أجيير نصف فله قاعدا صلى ومن أفضل، فهو قائما صلى (إن

القاعد). أجر نصف فله نائما صلى ومن القائم،
]1065، 1066[

18.    : باليماء -  القاعد صلة باب
قيال: حيدثنا اليوارث عبيد قيال: حيدثنا معمر أبو  - حدثنا1065
حصيين، بن عمران بريدة: أن بن الله عبد عن المعلم، حسين
قال: عمران، عن مرة معمر أبو وقال مبسورا، رجل وكان

وهييو الرجييل صييلة عن وسلم عليه الله صلى النبي سألت 
قاعييدا صييلى وميين أفضييل، فهو قائما صلى فقال: (من قاعد،
أجيير نصييف فلييه نائمييا صييلى وميين القييائم، أجيير نصييف فلييه

القاعد).
هنا. ها مضطجعا عندي الله: نائما عبد أبو قال
]1064[ر: 

19.        : جنب -  على صلى قاعدا يطق لم إذا باب
حيييث صييلى القبليية إلييى يتحييول أن يقدر لم عطاء: إن وقال
وجهه. كان

طهمييان بيين إبراهيييم عن الله، عبد عن عبدان،  - حدثنا1066
بيين عمران عن بريدة، ابن عن المكتب، الحسين قال: حدثني

قال: عنه الله رضي حصين
عيين وسلم عليه الله صلى النبي فسألت بواسير، بي كانت 

لييم فييإن فقاعييدا، تسييتطع لم فإن قائما، فقال: (صل الصلة،
جنب). فعلى تستطع



]1064[ر: 

20        : خفة، -  وجد أو صح، ثم قاعدا، صلى إذا باب
. بقي   ما تمم

وركعييتين قائمييا ركعييتين صلى المريض شاء الحسن: إن وقال
قاعدا.

مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بن الله عبد  - حدثنا1067/1068
عنهييا، اللييه رضييي عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن
أخبرته: أنها المؤمنين، أم
صييلة يصييلي وسييلم عليه الله صلى الله رسول تر لم أنها 

أراد إذا حييتى قاعييدا، يقرأ فكان أسن، حتى قط قاعدا الليل
ثييم آييية، أربعييين أو آييية ثلثييين من نحوا فقرأ قام، يركع أن

ركع.
عين ماليك، قيال: أخبرنيا يوسيف بن الله عبد ) - حدثنا1068(

اللييه، عبيييد بيين عميير مييولى النضيير، وأبي يزيد، بن الله عبد
المييؤمنين أم عائشيية عيين الرحميين، عبييد بيين سلمة أبي عن

عنها: الله رضي
جالسييا، يصييلي كييان وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 

أو ثلثييين ميين نحييو قراءتييه ميين بقي فإذا جالس، وهو فيقرأ
يفعييل سييجد، ثم يركع، ثم قائم، وهو فقرأها قام، آية أربعين

كنت نظر: فإن صلته قضى فإذا ذلك، مثل الثانية الركعة في
اضطجع. نائمة كنت وإن معي، تحدث يقظى

]1097، 1108، 1115[



التهجد  - أبواب25
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1} :      : ومن -  وجل عز وقوله بالليل، التهجد باب
 : / { السراء     لك نافلة به فتهجد /79الليل

قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا1069
رضييي عبيياس ابيين طاوس: سمع عن مسلم، أبي بن سليمان

قال: عنهما الله
يتهجييد الليييل ميين قام إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

وميين والرض السييماوات قيييم أنييت الحمييد، لييك قال: (اللهييم
فيهيين، وميين والرض السييموات ملييك لييك الحمد، ولك فيهن،

أنييت الحمييد، ولييك والرض، السييموات ملييك الحمد_ أنت ولك
حييق، والجنية حيق، وقولك حق، ولقاؤك الحق، ووعدك الحق،
حييق، وسلم عليه الله صلى ومحمد حق، والنبيون حق، والنار

تييوكلت، وعليييك آمنت، وبك أسلمت، لك اللهم حق، والساعة
مييا لييي فيياغفر حيياكمت، وإليييك خاصييمت، وبييك أنبييت، وإليك
المقييدم، أنييت أعلنييت، ومييا أسييررت ومييا أخييرت، وما قدمت
غيرك). إله أو: ل أنت، إل إله ل المؤخر، وأنت
إل قييوة ول حييول أمية: (ول أبو الكريم عبد سفيان: وزاد قال

ميين مسييلم: سييمعه أبييي بيين سليمان سفيان: قال بالله). قال
صييلى النييبي عيين عنهمييا، اللييه رضي عباس ابن عن طاوس،

وسلم. عليه الله
]5958، 6950، 6951، 7004، 7060[

2.    : الليل -  قيام فضل باب
قييال: هشييام قييال: حييدثنا محمييد بيين اللييه عبييد  - حدثنا1070



قييال: الييرزاق عبييد قييال: حييدثنا محمييود معمر. وحييدثني أخبرنا
اللييه رضييي أبيييه عيين سييالم، عن الزهري، عن معمر، أخبرنا

قال: عنه
رأى إذا وسييلم عليييه الله صلى النبي حياة في الرجل كان 

فتمنيت وسلم، عليه الله صلى الله رسول على فأقصها رؤيا،
وسييلم عليه الله صلى الله رسول على فأقصها رؤيا أرى أن

رسييول عهييد علييى المسجد في أنام وكنت شابا، غلما وكنت
ملكييين كييأن النييوم فييي فرأيييت وسييلم، عليييه الله صلى الله

وإذا البئر، كطي مطوية هي فإذا النار، الى بي فذهبا أخذاني
أقييول: أعييوذ فجعلييت عرفتهييم، قد أناس فيها وإذا قرنان، لها

تييرع. لييي: لييم قييال آخيير، ملييك قييال: فلقينييا النييار، ميين بالله
صييلى الله رسول على حفصة فقصتها حفصة، على فقصصتها

يصييلي كييان لو الله، عبد الرجل فقال: (نعم وسلم، عليه الله
قليل. إل الليل من ينام ل بعد الليل). فكان من
]429[ر: 

3.      : الليل -  قيام في السجود طول باب
الزهييري عيين شييعيب، قييال: أخبرنييا اليمييان أبييو  - حدثنا1071

أخبرته: عنها الله رضي عائشة عروة: أن قال: أخبرني
إحييدى يصييلي كييان وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 

قييدر ذلك من السجدة يسجد صلته، تلك كانت ركعة، عشرة
ويركييع رأسييه، يرفييع أن قبييل آييية خمسييين أحييدكم يقييرأ مييا

يييأتيه حتى اليمن، شقه على يضطجع ثم الفجر، قبل ركعتين
للصلة. المنادي

]1096 ،949[ر: 

4.    : للمريض -  القيام ترك باب
السود عن سفيان، قال: حدثنا نعيم أبو  - حدثنا1073/ 1072

يقول: جندبا قال: سمعت
أو ليليية يقييم فلييم وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي اشتكى 

ليلتين.
عيين سييفيان، قييال: أخبرنييا كييثير بيين محمييد ) - حدثنا1073( 

عنييه اللييه رضييي اللييه عبييد بيين جندب عن قيس، بن السود
قال:

اللييه صلى النبي على وسلم عليه الله صلى جبريل احتبس 



شيييطانه، عليييه قريييش: أبطييأ ميين امييرأة فقالت وسلم، عليه
قلى}. وما ربك ودعك سجى. ما إذا والليل فنزلت: {والضحى

]4667، 4668، 4698[

5       : على -  وسلم عليه الله صلى النبي تحريض باب
. إيجاب      غير من والنوافل الليل صلة

عليهمييا وعليييا فاطميية وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي وطرق
للصلة. ليلة السلم

]1075[ر: 
عيين معميير، اللييه: أخبرنييا عبد مقاتل: أخبرنا ابن  - حدثنا1074

اللييه رضييي سييلمة أم عيين الحييارث، بنييت هنييد عن الزهري،
عنها:

فقييال: ليليية، اسييتيقظ وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 
مين أنيزل مياذا الفتنية، مين الليلية أنيزل مياذا الله، (سبحان

فييي كاسييية يييارب الحجييرات؟ صييواحب يييوقظ ميين الخزائيين،
الخرة). في عارية الدنيا
]115[ر: 

الزهييري عيين شييعيب، قييال: أخبرنييا اليمييان أبييو  - حدثنا1075
أخييبره: علييي بيين الحسييين الحسين: أن بن علي قال: أخبرني

أخبره: طالب أبي بن علي أن
بنييت وفاطميية طرقه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

رسييول تصليان). فقلييت: يييا فقال: (أل ليلة، السلم عليه النبي
حين فانصرف بعثنا، يبعثنا أن شاء فإذا الله، بيد أنفسنا الله،
يضيرب ميول، وهييو سمعته ثم شيئا، إلي يرجع ولم ذلك قلنا

جدل}. شيء أكثر النسان يقول: {وكان وهو فخذه،
]4447، 6915، 7027[

ابيين عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا1076
قالت: عنها الله رضي عائشة عن عروة، عن شهاب،

وهو العمل، ليدع وسلم عليه الله صلى الله رسول كان إن 
عليهم، فيفرض الناس به يعمل أن خشية به، يعمل أن يحب
الضييحى سييبحة وسييلم عليييه الله صلى الله رسول سبح وما

لسبحها. وإني قط،
]1123[

ابيين عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا1077
رضييي المييؤمنين أم عائشة عن الزبير، بن عروة عن شهاب،



عنها: الله
فييي ليليية ذات صييلى وسييلم عليييه اللييه صييلى رسييول أن 

فكييثر القابليية، ميين صييلى ثييم نيياس، بصييلته فصلى المسجد،
يخييرج فلييم الرابعيية، أو الثالثيية الليليية من اجتمعوا ثم الناس،

قال: (قد أصبح فلما وسلم، عليه الله صلى الله رسول إليهم
أننييي إل إليكييم الخييروج ميين يمنعني ولم صنعتم، الذي رأيت

رمضان. في عليكم). وذلك تفرض أن خشيت
]696[ر: 

6        : ترم -  حتى وسلم عليه الله صلى النبي قيام باب
قدماه.

قدماه. تتفطر عنها: حتى الله رضي عائشة وقالت
/: انشقت.1الشقوق. {انفطرت} /النفطار:  ] والفطور4557[ر: 

قييال: زييياد عيين مسييعر، قييال: حييدثنا نعيييم أبييو  - حدثنا1078
يقول: عنه الله رضي المغيرة سمعت

حييتى ليصييلي ليقييوم وسييلم عليييه الله صلى النبي كان إن 
عبييدا أكييون فيقييول: (أفل لييه، سيياقاه. فيقييال أو قييدماه، تييرم

شكورا).
]4556، 6106[

7.     : السحر -  عند نام من باب
قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الله عبد بن علي  - حدثنا1079
بيين اللييه عبييد أخييبره: أن أوس بيين عمرو دينار: أن بن عمرو
أخبره: عنهما الله رضي العاص بن عمرو

الصلة له: (أحب قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
اللييه إلييى الصيييام وأحييب السييلم، عليييه داود صييلة الله إلى

سدسييه، وينام ثلثه، ويقوم الليل نصف ينام وكان داود، صيام
يوما). ويفطر يوما ويصوم

]1101، 1102، 1873 -  1879، 3236 -  3238، 4765،
4767، 4903، 5783، 5921[

شيعبة، عين أبييي، قيال: أخيبرني عبيدان  - حدثني1080/1081
قييال: سييألت مسييروقا قييال: سييمعت أبييي أشعث: سمعت عن

عنها: الله رضي عائشة
وسييلم؟ عليييه الليه صيلى النييبي إلييى أحييب كان العمل أي 

سييمع إذا قييالت: يقييوم يقييوم؟ كييان قلييت: مييتى قالت: الدائم،



الصارخ.
الحيوص، أبيو قيال: أخبرنيا سيلم بن محمد ) - حدثنا1081( 

فصلى. قام الصارخ سمع قال: إذا الشعث عن
]6096، 6097[

بين إبراهييم قيال: حيدثنا إسيماعيل بين موسيى  - حدثنا1082
اللييه رضييي عائشيية عيين سييلمة، أبي عن أبي قال: ذكر سعد
قالت: عنها
عليييه الله صلى النبي نائما. تعني إل عندي السحر ألفاه ما 

وسلم.

8.        : الصبح -  صلى حتى ينم فلم تسحر من باب
قييال: حييدثنا روح قال: حييدثنا إبراهيم بن يعقوب  - حدثنا1083
عنه: الله رضي مالك بن أنس عن قتادة، عن سعيد،

رضييي ثييابت بيين وزيييد وسييلم عليه الله صلى الله نبي أن 
اللييه نييبي قييام سييحورهما ميين فرغييا فلمييا تسييحرا، عنه الله

فصلى. الصلة إلى وسلم عليه الله صلى
فييي ودخولهما سحورهما من فراغهما بين كان لنس: كم قلنا

آية. خمسين الرجل يقرأ ما قال: كقدر الصلة؟
]551[ر: 

9.      : الليل -  صلة في القيام طول باب
عيين شييعبة، قييال: حييدثنا حييرب بيين سييليمان  - حييدثنا1084

قييال: عنييه اللييه رضي الله عبد عن وائل، أبي عن العمش،
قائمييا يييزل فلييم ليلة، وسلم عليه الله صلى النبي مع صليت

أن قييال: هممييت هممييت؟ سييوء. قلنييا: ومييا بييأمر هممت حتى
وسلم. عليه الله صلى النبي وأذر أقعد

اللييه، عبييد بيين خالد قال: حدثنا عمر بن حفص  - حدثنا1085
عنه: االله رضي حذيفة عن وائل، أبي عن حصين، عن
ميين للتهجييد قييام إذا كيان وسيلم عليه الله صلى النبي أن 

بالسواك. فاه يشوص الليل،
]242[ر: 



10       : عليه -  الله صلى النبي صلة كان كيف باب
وسلم        عليه الله صلى النبي كان وكم وسلم،

. الليل   من يصلي
الزهييري عيين شييعيب، قييال: أخبرنييا اليمييان أبييو  - حدثنا1086

رضييي عميير بن الله عبد الله: أن عبد بن سالم قال: أخبرني
قال: عنهما الله
الليييل: قييال: (مثنييى صلة كيف الله، رسول قال: يا رجل إن 

بواحدة). فأوتر الصبح خفت فإذا مثنى،
]450[ر: 

قال: حييدثني شعبة عن يحيى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا1087
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جمرة، أبو
ركعيية، عشرة ثلثة وسلم عليه الله صلى النبي صلة كانت 

بالليل. يعني
]947[ر: 

قييال: أخبرنييا الله عبيد قال: حدثنا إسحق  - حدثنا1088/1089
مسييروق عيين وثاب، بن يحيى عن حصين، أبي عن إسرائيل،

قال:
صييلى الله رسول صلة عن عنها، الله رضي عائشة سألت 

عشيرة، وإحيدى وتسيع فقيالت: سيبع باللييل، وسلم عليه الله
الفجر. ركعتي وسوى

حنظليية، قييال: أخبرنييا موسييى بيين الله عبيد ) - حدثنا1089( 
قالت: عنها الله رضي عائشة عن محمد، بن القاسم عن
ثلثيية الليييل ميين يصييلي وسييلم عليييه اللييه صلى النبي كان 

الفجر. وركعتا الوتر منها ركعة، عشرة
]949[ر: 

11       : بالليل -  وسلم عليه الله صلى النبي قيام باب
. الليل      قيام من نسخ وما ونومه،

أو قليل. نصييفه إل الليييل المزمييل. قييم أيهييا {يييا تعالى وقوله
سيينلقي تييرتيل. إنييا القييرآن ورتييل عليه زد قليل. أو منه أنقص
قيل. وأقييوم وطيياء أشييد هي الليل ناشئة ثقيل. إن قول عليك

/.7 - 1طويل} /المزمل:  سبحا النهار في لك إن
تيسيير مييا فاقرؤوا عليكم فتاب تحصوه لن أن قوله: {علم و

يضييربون وآخييرون مرضييى منكييم سيكون أن علم القرآن من



سييبيل في يقاتلون وآخرون الله فضل من يبتغون الرض في
الزكيياة وآتييو الصييلة وأقيمييوا منييه تيسيير مييا فيياقرؤوا اللييه

خييير ميين لنفسييكم تقييدموا ومييا حسيينا قرضييا اللييه وأقرضوا
/.20أجرا} /المزمل:  وأعظم خيرا هو الله عند تجدوه

بالحبشية. "وطيياء" عنهما: نشأ: قام، الله رضي عباس ابن قال
وقلبييه. وبصييره لسييمعه موافقيية أشييد القييرآن، قييال: مواطييأة

/: ليوافقوا.37{ليواطئوا} /التوبة: 
بيين محمد قال: حدثني الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا1090
يقييول: كييان عنييه اللييه رضي أنسا سمع حميد: أنه عن جعفر،
حييتى الشييهر ميين يفطيير وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول

منييه يفطيير ل أن نظيين حييتى ويصوم منه، يصوم ل أن نظن
ول رأيتييه، إل مصييليا الليييل ميين تراه أن تشاء ل وكان شيئا،
رأيته. إل نائما
حميد. عن الحمر، خالد وأبو سليمان تابعه

]1871، 1872[

12       : لم -  إذا الرأس قافية على الشيطان عقد باب
. بالليل  يصل

أبي عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا1091
رسييول عنييه: أن الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن زناد،
قال: وسلم عليه الله صلى الله
ثلث نييام هيو إذا أحيدكم رأس قافيية على الشيطان (يعقد 

استيقظ فإن فارقد، طويل ليل عقدة: عليك كل يضرب عقد،
صييلى فييإن عقييدة، انحلت توضأ فإن عقدة، انحلت الله فذكر

خييبيث أصييبح وإل النفييس، طيب نشيطا فإصبح عقدة، انحلت
كسلن). النفس

]3096[
قييال: إسييماعيل قييال: حييدثنا هشييام بيين مؤمييل  - حدثنا1092
جنييدب بن سمرة قال: حدثنا رجاء أبو قال: حدثنا عوف حدثنا
عنه، الله رضي

الذي قال: (أما الرؤيا، في وسلم عليه الله صلى النبي عن 
عيين وينييام فيرفضييه، القييرآن يأخييذ فييإنه بييالحجر، رأسييه يثلغ

المكتوبة). الصلة
]809[ر: 



13.         : أذنه -  في الشيطان بال يصل ولم نام إذا باب
قييال: حييدثنا الحييوص أبييو قييال: حييدثنا مسييدد  - حييدثنا1093

قال: عنه الله رضي الله عبد عن وائل، أبي عن منصور،
زال فقيييل: مييا رجل، وسلم عليه الله صلى النبي عند ذكر 

الشيييطان فقييال: (بييال الصييلة، إلييى قام ما أصبح، حتى نائما
أذنه). في

]3097[

14.      : الليل -  آخر من والصلة الدعاء باب
يهجعييون}: أي مييا الليييل من قليل وجل: {كانوا عز الله وقال

/.18 - 17يستغفرون} /الذاريات:  هم ينامون. {وبالسحار ما
ابيين عيين مالييك، عيين مسييلمة، بيين اللييه عبييد  - حييدثنا1094
هريييرة أبي عن الغر، الله عبد وأبي سلمة، أبي عن شهاب،

قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه: أن الله رضي
حييين الييدنيا، السييماء إلى ليلة كل وتعالى تبارك ربنا (ينزل 

ميين لييه، فأستجيب يدعوني يقول: من الخر، الليل ثلث يبقى
له). فأغفر يستغفرني من فأعطيه، يسألني

]5962، 7056[

15.       : آخره -  وأحيا الليل أول نام من باب
كييان فلمييا عنهمييا: نييم، اللييه رضي الدرداء لبي سلمان وقال

وسييلم: عليييه اللييه صييلى النييبي قال: قم. قال الليل، آخر من
سلمان). (صدق

]1867[ر: 
قييال: سييليمان شييعبة. وحييدثني الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا1095
قال: السود عن إسحق، أبي عن شعبة، حدثنا

اللييه صييلى النبي صلة عنها: كيف الله رضي عائشة سألت 
آخييره، ويقييوم أولييه، ينييام بالليييل؟. قييالت: كييان وسييلم عليييه

فييإن وثييب، المييؤذن أذن فييإذا فراشييه، إلييى يرجع ثم فيصلي
وخرج. توضأ وإل اغتسل، حاجة به كان

16       : بالليل -  وسلم عليه الله صلى النبي قيام باب
. وغيره   رمضان في

عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبد  - حدثنا1096
عبييد بيين سييلمة أبييي عيين المقييبري، سييعيد أبييي بيين سييعيد



أخبره: أنه الرحمن
رسيول صيلة كيانت عنها: كييف الله رضي عائشة سأل أنه 

كييان فقييالت: مييا رمضييان؟ فييي وسييلم عليييه اللييه صلى الله
فييي ول رمضييان فييي يزيد وسلم عليه الله صلى الله رسول

عيين تسييل فل أربعييا، يصييلي ركعيية، عشييرة إحدى على غيره
حسيينهن عيين تسييل فل أربعييا، يصييلي ثييم وطييولهن، حسيينهن
اللييه، رسييول عائشة: فقلت: يييا ثلثا. قالت يصلي ثم وطولهن،

ول تنامييان عينييي إن عائشيية، توتر؟. فقييال: (يييا أن قبل أتنام
قلبي). ينام

]1071وانظر:  ،3376 ،1909[
عيين سييعيد، بيين يحيييى االمثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا1097
قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبي، قال: أخبرني هشام

ميين شيييء فييي يقرأ وسلم عليه الله صلى النبي رأيت ما 
عليييه بقييي فييإذا جالسا، قرأ كبر إذا حتى جالسا، الليل صلة

ركع. ثم فقرأهن قام، آية أربعون أو ثلثون السورة من
]1067[ر: 

17     : وفضل -  والنهار، بالليل الطهور فضل باب
. والنهار     بالليل الوضوء بعد الصلة

امة، أبيو نصير: حيدثنا بين إسيحق  - حدثنا1098 أبيي عين أس
عنه: الله رضي هريرة أبي عن زرعة، أبي عن حيان،

الفجر: صلة عند لبلل قال وسلم عليه الله صلى النبي أن 
فييإني السييلم، فييي عملتييه عمييل بييأرجى حييدثني بلل، (يييا

عمل عملييت الجنة). قال: مييا في يدي بين نعليك دف سمعت
نهييار، أو ليييل سيياعة في طهورا، أتطهر لم عندي: أني أرجى

أصلي. أن لي كتب ما الطهور بذلك صليت إل
تحريك. يعني نعليك، الله: دف عبد أبو قال

18. العبادة -        في التشديد من يكره ما باب
العزيييز عبييد عيين الييوارث، عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا1099

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن صهيب، بن
بييين ممييدود حبييل فييإذا وسييلم، عليه الله صلى النبي دخل 

فييإذا لزينييب، حبل الحبل). قالوا: هذا هذا فقال: (ما الساريتين،
حلييوه، وسييلم: (ل، عليييه اللييه صلى النبي تعلقت. فقال فترت
فليقعد). فتر فإذا نشاطه، أحدكم ليصل



عين مالييك، عيين مسيلمة، بين الليه  - قييال: وقييال: عبييد1100
قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام

اللييه رسييول علييي فييدخل أسد، بني من امرأة عندي كانت 
تنييام ل هذه). قلييت: فلنيية، فقال: (من وسلم، عليه الله صلى

ميين تطيقييون مييا عليكييم فقال: (مه، صلتها، من تذكر بالليل،
تملوا). حتى يمل ل الله فإن العمال،

]43[ر: 

19        : كان -  لمن الليل قيام ترك من يكره ما باب
يقومه.

عيين مبشيير، الحسييين: حييدثنا بيين عبيياس  - حدثنا1101/1102
عبد قال: أخبرنا الحسن أبو مقاتل بن محمد الوزعي. وحدثني

قييال: كييثير أبييي بيين يحيييى قاال: حدثني الوزعي أخبرنا الله،
بيين اللييه عبييد قال: حييدثني الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني
قال: عنهما الله رضي العاص بن عمرو

ل الله، عبد وسلم: (يا عليه الله صلى الله رسول لي قال 
الليل). قيام فترك الليل يقوم كان فلن، مثل تكن

قييال: الوزاعييي العشييرين: حييدثنا أبييي ابيين هشام: حدثنا وقال
أبييو قال: حييدثني ثوبان بن الحكم ابن عمر عن يحيى، حدثني

سلمة: مثله.
الوزاعي. عن سلمة، أبي بن عمرو وتابعه

عمرو، عن سفيان، الله: حدثنا عبد بن علي ) - حدثنا1102( 
اللييه رضييي عمييرو بن الله عبد قال: سمعت العباس أبي عن

عنهما: قال:
تقيوم أنييك أخيبر وسلم: (ألم عليه الله صلى النبي لي قال 

ت: إنيي وتصيوم الليل ك أفعيل النهيار). قل ك. قيال: (فإن إذا ذل
حقييا، لنفسييك وإن نفسييك، ونفهييت عينك، هجمت ذلك فعلت

ونم). وقم وأفطر، فصم حقا، ولهلك
]1079[ر: 

20.       : فصلى -  الليل من تعار من فضل باب
الوزاعييي عيين الوليييد، الفضل: أخبرنا بن صدقه  - حدثنا1103

أمييية: أبي بن جنادة قال: حدثني هانىء بن عمير قال: حدثني
وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن الصامت، بن عبادة حدثني

قال:



له، شريك ل وحده الله إل إله فقال: ل الليل من تعار (من 
للييه، الحمييد قييدير، شيء كل على وهو الحمد، وله الملك له

قييوة ول حييول ول أكييبر، والله الله، إل إله ول الله، وسبحان
فييإن لييه، اسييتجيب دعا، أو لي، اغفر قال: اللهم ثم بالله، إل

صلته). قبلت وصلى توضأ
ييونس، عين اللييث، قيال: حيدثنا بكير بن يحيى  - حدثنا1104

سنان: أبي بن الهيثم شهاب: أخبرني ابن عن
فييي يقصييص وهييو عنييه، اللييه رضييي هريييرة أبييا سييمع أنييه 

أخا وسلم: (إن عليه الله صلى الله رسول يذكر وهو قصصه،
رواحة: بن الله عبد بذلك الرفث). يعني يقول ل لكم

الفجيير ميين معييروف انشييق * إذا كتابه يتلو الله رسول وفينا
ساطع

واقع قال ما أن موقنات * به فقلوبنا العمى بعد الهدى أرانا
بالمشييركين اسييتثقلت * إذا فراشييه عيين جنبييه يجييافي يييبيت

المضاجع
سييعيد عيين الزهييري، الزبيييدي: أخييبرني عقيييل. وقييال تييابعه

عنه. الله رضي هريرة أبي عن والعرج،
]5799[

عن أيوب، عن زيد، بن حماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا1105
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع،

بيييدي كييأن وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عهد على رأيت 
إليه، طارت إل الجنة من مكانا أريد ل فكأني استبرق، قطعة

النييار، إلييى بييي يييذهبا أن أرادا أتييياني، اثنييين كييأن ورأيييت
علييى حفصيية عنييه. فقصييت خليا ترع، فقال: لم ملك فتلقاهما

صيلى النييبي فقييال رؤياي، إحدى وسلم عليه الله صلى النبي
ميين يصييلي كييان لييو اللييه، عبد الرجل وسلم: (نعم عليه الله

الليل. من يصلي عنه الله رضي الله عبد الليل). فكان
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي على يقصون يزالون ل وكانوا

النييبي فقال الواخر، العشر من السابعة الليلة في الرؤيا: أنها
العشير فيي تيواطت قيد رؤيياكم وسلم: (أرى عليه الله صلى

الواخر). العشر من فليتحرها متحريها كان فمن الواخر،
]429[ر:

21.     : الفجر -  ركعتي على المداومة باب
أيييوب، أبييي ابن سعيد، يزيد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا1106



أبييي عيين مالييك، بيين عراك عن ربيعة، بن جعفر قال: حدثني
قالت: عنها الله رضي عائشة عن سلمة،

ثميياني صييلى ثم العشاء، وسلم عليه الله صلى النبي صلى 
يكيين ولييم النييداءين، بييين وركعييتين جالسييا، وركعييتين ركعات،
أبدا. يدعهما

22      : ركعتي -  بعد اليمن الشق على الضجعة باب
الفجر.

أيييوب أبييي بيين سييعيد يزيد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا1107
عائشية عيين الزبييير، بيين عييروة عيين السييود، أبو قال: حدثني

قالت: عنها الله رضي
الفجيير ركعييتي صييلى إذا وسييلم عليييه الله صلى النبي كان 

اليمن. شقه على اضطجع
]949[ر: 

23.       : يضطجع -  ولم ركعتين بعد تحدث من باب
سالم قال: حدثني سفيان الحكم: حدثنا بن بشر  - حدثنا1108

عنها: الله رضي عائشة عن سلمة، أبي عن النضر، أبو
كنييت صييلى: فييإن إذا كييان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

بالصلة. يؤذن حتى اضطجع وإل حدثني، مستيقظة
]1067[ر: 

التطوع  - أبواب26
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.       : مثنى -  مثنى التطوع في جاء ما باب
وأنس. ذر، وأبي عمار، عن ذلك ويذكر



]373[ر: 
عنهم. الله رضي والزهري، وعكرمة، زيد، بن وجابر

إل أرضيينا فقهيياء أدركييت النصيياري: مييا سعيد بن وقال: يحيى
النهار. من اثنتين كل في يسلمون

المييوالي، أبي بن الرحمن عبد قال: حدثنا قتيبة  - حدثنا1109
اللييه رضييي اللييه عبييد بيين جييابر عيين المنكدر، بن محمد عن

قال: عنهما
في الستخارة يعلمنا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

أحييدكم هييم يقول: (إذا القرآن، من السورة يعلمنا كما المور
إنييي ليقل: اللهييم ثم الفريضة، غير من ركعتين فليركع بالمر،

فضييلك ميين وأسييألك بقييدرتك، وأسييتقدرك بعلمييك، أسييتخيرك
علم وأنييت أعلييم، ول وتعلييم أقييدر، ول تقييدر فإنييك العظيم،

دينييي في لي، خير المر هذا أن تعلم كنت إن الغيوب. اللهم
فاقييدره وآجلييه، أمييري قال: عاجييل أو أمري، وعاقبة ومعاشي

هييذا أن تعلييم كنييت وإن فيييه، لييي بييارك ثم لي، ويسره لي
أوقييال: فييي أمييري، وعاقبة ومعاشي ديني في لي، شر المر

لييي واقييدر عنييه، واصرفني عني فاصرفه وآجله، أمري عاجل
حاجته). به. قال: ويسمي أرضني ثم كان، حيث الخير

]6019، 6955[
سييعيد، بيين اللييه عبييد عيين ابراهيييم، بن المكي  - حدثنا1110

سييليم بيين عمييرو عيين الزبييير، بيين اللييه عبييد بيين عييامر عن
عنيه الليه رضيي النصيياري ربعييي بين قتادة أبا الزرقي: سمع

وسلم: عليه الله صلى النبي قال: قال
ركعتين). يصلي حتى يجلس فل المسجد، أحدكم دخل (إذا 

]433[ر: 
عيين مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بيين اللييه عبد  - حدثنا1111
رضي مالك بن أنس عن طلحة، أبي بن الله عبد بن إسحق

قال: عنه الله
ثييم ركعييتين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول لنا صلى 

انصرف.
]373[ر: 

ابيين عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا ابن  - حدثنا1112
اللييه رضييي عمر بن الله عبد عن سالم، قال: أخبرني شهاب
قال: عنهما



قبييل ركعييتين وسييلم عليه الله صلى الله رسول مع صليت 
وركعييتين الجمعية، بعييد وركعييتين الظهيير، بعد وركعتين الظهر،

العشاء. بعد وركعتين المغرب، بعد
]895[ر: 

دينييار بيين عمييرو شييعبة: أخبرنييا قال: أخبرنا آدم  - حدثنا1113
قييال: قييال عنهمييا اللييه رضييي الله عبد بن جابر قال: سمعت

يخطب: وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول
فليصييل خييرج، قييد أو يخطييب، والمييام أحييدكم جيياء (إذا 

ركعتين).
]888[ر: 

مجاهييدا سيييف: سييمعت قييال: حييدثنا نعيييم أبييو  - حييدثنا1114
يقول:

لييه: هييذا فقيييل منزلييه، في عنهما الله رضي عمر ابن أتي 
لم علييه الليه صيلى الله رسول قيال: الكعبية، دخيل قيد وس

خييرج، قييد وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول فأجد فأقبلت،
اللييه رسول صلى بلل، فقلت: يا قائما، الباب عند بلل وأجد
قلييت: فييأين؟ قييال: نعييم، الكعبيية؟ فييي وسلم عليه الله صلى

وجه في ركعتين فصلى خرج ثم السطوانتين، هاتين قال: بين
الكعبة.

]1124[ر: 
وسيلم، عليييه اللييه صييلى الليه رسييول علييي عتبان: غدا وقال
وراءه وصييففنا النهييار، امتييد ما بعد عنه، الله رضي بكر وأبو

ركعتين. فركع
]414[ر: 

2.    -  -  : الفجر -  ركعتي بعد يعني الحديث باب
النضر: أبو سفيان: قال الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا1115
عنها: الله رضي عائشة عن سلمة، أبي عن أبي، حدثني

فييإن ركعييتين، يصييلي كييان وسلم عليه الله صلى النبي أن 
اضطجع. وإل حدثني، مستيقظة كنت
سييفيان: الفجر؟. قييال يرويه: ركعتي بعضهم لسفيان: فإن قلت

ذاك. هو
]1067[ر: 



3.       : تطوعا -  سماهما ومن الفجر، ركعتي تعاهد باب
ابن سعيد: حدثنا بن يحيى عمرو: حدثنا بن بيان  - حدثنا1116
اللييه رضي عائشة عن عمير، بن عبيد عن عطاء، عن جريج،

قالت: عنها
ميين شيييء علييى وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي يكيين لم 

الفجر. ركعتي على تعاهدا منه أشد النوافل،
]949[ر: 

4.      : الفجر -  ركعتي في يقرأ ما باب
مالييك، قييال: أخبرنييا يوسييف بن الله عبد  - حدثنا1117/1118

عنهييا اللييه رضييي عائشيية عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن
بالليييل يصييلي وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول قالت: كان

ركعتين بالصبح، النداء سمع إذا يصلي، ثم ركعة، عشرة ثلث
خفيفتين.

جعفيير: بيين محمييد قال: حدثنا بشار بن محمد ) - حدثنا1118(
عمييرة، عمتييه عيين الرحميين، عبد بن محمد عن شعبة، حدثنا

عليييه اللييه صلى النبي قالت: كان عنها الله رضي عائشة عن
يحيييى، زهييير: حييدثنا يونس: حييدثنا بن أحمد (ح). وحدثنا وسلم

عيين عمييرة، عيين الرحمن، عبد بن محمد عن سعيد، ابن هو
قالت: عنها الله رضي عائشة

الليتين الركعيتين يخفييف وسيلم عليييه الليه صلى النبي كان 
الكتاب. بأم قرأ لقول: هل إني حتى الصبح، صلة قبل
]949[ر: 

5.    : المكتوبة -  بعد التطوع باب
عيد، بين يحييى قال: حيدثنا مسدد  - حدثنا1119 عبييد عين س

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، قال: أخبرنا الله
قبييل وسييلم: سييجدتين عليييه اللييه صييلى النييبي مييع صييليت 

المغييرب، بعييد وسييجدتين الظهيير، بعييد وسييجدتين الظهيير،
المغييرب فأمييا الجمعيية، بعييد وسجدتين العشاء، بعد وسجدتين
بيته. ففي والعشاء
كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي حفصة: أن أختي وحدثني

ل سيياعة وكانت الفجر، يطلع ما بعد خفيفتين سجدتين يصلي
فيها. وسلم عليه الله صلى النبي على أدخل
العشيياء نافع: بعد عن عقبة، بن موسى عن الزناد، ابن وقال



أهله. في
نافع. عن وأيوب، فرقد، بن كثير تابعه
]895 ،593[ر: 

6.      : المكتوبة -  بعد يتطوع لم من باب
عيين سييفيان، قييال: حييدثنا اللييه عبييد بيين علييي  - حييدثنا1120
عبيياس ابيين قال: سمعت جابرا الشعثاء أبا قال: سمعت عمرو
قال: عنهما الله رضي

جميعييا. وسلم: ثمانيييا عليه الله صلى الله رسول مع صليت 
جميعا. وسبعا

وعجيل العصير، وعجيل الظهير أخر أظنه الشعثاء، أبا قلت: يا
أظنه. قال: وأنا المغرب؟ وأخر العشاء

]518[ر: 

7.     : السفر -  في الضحى صلة باب
توبيية، عيين شييعبة، عن يحيى، قال: حدثنا مسدد  - حدثنا1121

قال: مورق عن
قييال: ل، الضييحى؟ عنهما: أتصييلي الله رضي عمر لبن قلت 

؟ قلت: فييالنبي قال: ل، بكر؟ قلت: فأبو قال: ل، قلت: فعمر؟
إخاله. قال: ل
قييال: مييرة بيين عمييرو شييعبة: حييدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1122

يقول: ليلى أبي بن الرحمن عبد سمعت
هييانىء، أم غييير الضحى يصلي النبي رأى أنه أحد حدثنا ما 

فاغتسييل، مكيية، فتييح يييوم بيتهييا دخييل النييبي قييالت: إن فإنها
أنييه غييير منهييا، أخف قط صلة أر فلم ركعات، ثماني وصلى

والسجود. الركوع يتم
]1052[ر: 

8.       : واسعا -  ورآه الضحى، يصل لم من باب
عن الزهري، عن ذئب، أبي ابن قال: حدثنا آدم  - حدثنا1123
قالت: عنها الله رضي عائشة عن عروة،

سييبحة سييبح وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول رأيت ما 
لسبحها. وإني الضحى،

]1076[ر: 



9.     : الحضر -  في الضحى صلة باب
وسلم. عليه الله صلى الرسول عن مالك، بن عتبان قاله
]414[ر: 

عبيياس شييعبة: حييدثنا إبراهيييم: أخبرنييا بن مسلم  - حدثنا1124
أبييي عيين النهييدي، عثمييان أبي عن فروخ، ابن وهو الجريري،

قال: عنه الله رضي هريرة
أيام ثلثة أموت: صوم حتى أدعهن ل بثلث، خليلي أوصاني 

وتر. على ونوم الضحى، وصلة شهر، كل من
]1880[ر: 

بيين أنييس عيين شييعبة، الجعييد: أخبرنييا بيين علي  - حدثنا1125
قال: النصاري مالك بن أنس قال: سمعت سرين

عليييه اللييه صلى للنبي ضخما، وكان النصار، من رجل قال 
الليه صيلى للنيبي معييك. فصيينع الصييلة أستطيع ل وسلم: إني

حصييير طييرف لييه ونضييع بيته، إلى فدعاه طعاما، وسلم عليه
ركعتين. عليه فصلى بماء،
عنييه: أكييان اللييه رضييي لنييس جارود بن فلن بن فلن وقال
رأيتييه فقييال: مييا الضييحى؟ يصلي وسلم عليه الله صلى النبي
اليوم. ذلك غير صلى
]639[ر: 

10.    : الظهر -  قبل الركعتان باب
عن زيد، بن حماد قال: حدثنا حرب بن سليمان  - حدثنا1126
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن أيوب،

ركعييات: عشيير وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي من حفظت 
في المغرب بعد وركعتين بعدها، وركعتين الظهر، قبل ركعتين

صلة قبل وركعتين بيته، في العشاء بعد وركعتين بيته،
عليييه اللييه صييلى النييبي علييى يييدخل ل سيياعة كييانت الصبح،
وطلييع المييؤذن، أذن إذا كييان حفصيية: أنييه فيها. حدثتني وسلم
ركعتين. صلى الفجر،

]895 ،593[ر: 
عيين شييعبة، عيين يحيييى، قييال: حييدثنا مسييدد  - حييدثنا1127

رضييي عائشيية عيين أبيييه عيين المنتشر، بن محمد بن إبراهيم
عنها: الله
قبييل أربعييا يييدع ل كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي أن 

الغداة. قبل وركعتين الظهر،



شعبة. عن وعمرو، العدي، ابن تابعة

11.    : المغرب -  قبل الصلة باب
عيين الحسين، عن الوارث، عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا1128

اللييه صلى النبي عن المزني، الله عبد قال: حدثني بريدة ابن
قال: وسلم عليه
اء). الثالثية: (لمين فيي المغيرب). قيال صيلة قبل (صلوا  ش

سنة. الناس يتخذها أن كراهية
]6934[

أيييوب بيين سييعيد قال: حدثني يزيد بن الله عبد  - حدثنا1129
عبييد بيين مرثييد قييال: سييمعت حبيب أبي بن يزيد قال: حدثني

فقليت: أل الجهنيي، عيامر بين عقبية قيال: أتييت اليزنيي الليه
المغييرب؟ صييلة قبييل ركعييتين يركييع تميييم؟ أبييي ميين أعجبك

اللييه صييلى اللييه رسييول عهييد علييى نفعله كنا عقبة: إنا فقال
قال: الشغل. الن؟ يمنعك وسلم. قلت: فما عليه

12.    : جماعة -  النوافل صلة باب
اللييه صييلى النبي عن عنهما، الله رضي وعائشة، أنس، ذكره
وسلم. عليه
]997 ،373[ر: 

أبييي، ابراهيييم: حييدثنا بيين يعقوب إسحق: حدثنا  - حدثني1130
النصاري: الربيع بن محمود قال: أخبرني شهاب ابن عن
مجيية وعقييل وسييلم، عليييه اللييه صلى الله رسول عقل أنه 

دارهم. في كانت بئر من وجهه، في مجها
اللييه رضييي النصاري مالك بن عتبان سمع محمود: أنه فزعم
وسلم. يقييول: عليه الله صلى مع بدرا شهدا ممن وكان عنه،
واد وبينهيم بينييي يحيول وكان سالم، ببني لقومي أصلي كنت

فجئت مسجدهم، قبل اجتيازه علي فيشق المطار، جاءت إذا
أنكييرت لييه: إنييي فقلييت وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول
جيياءت إذا يسيييل قييومي وبين بيني الذي الوادي وإن بصري،

ميين فتصييلي تييأتي أنييك فوددت اجتيازه، علي فيشق المطار،
عليييه اللييه صلى الله رسول فقال مصلى؟ أتخذه مكانا، بيتي

وسلم عليه الله صلى الله رسول علي وسلم: (سأفعل). فغدا
فاسييتأذن النهييار، اشييتد مييا بعييد عنييه، اللييه رضييي بكيير وأبييو

يجلييس فلييم لييه، فييأذنت وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول



إلييى لييه بيتييك). فأشييرت ميين أصلي أن تحب قال: (أين حتى
صييلى اللييه رسييول فقييام فيييه، أصييلي أن أحب الذي المكان

ثييم ركعييتين، فصييلى وراءه، وصييففنا فكييبر، وسييلم عليييه الله
فسييمع له، يصنع خزير على فحبسته سلم، حين وسلمنا سلم
فثيياب بيتي، في وسلم عليه الله صلى الله رسول الدار أهل

منهم: ما رجل فقال البيت، في الرجال كثر حتى منهم رجال
يحييب ل منييافق، منهييم: ذاك رجييل أراه. فقييال ل مالك؟ فعل
وسييلم: (ل عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول ورسوله. فقييال الله

وجييه بييذلك يبتغييي اللييه، إل إلييه قييال: ل تييراه أل ذاك، تقييل
وده نييرى ل فييوالله نحن، أما أعلم، ورسوله الله). فقال: الله

علييه الليه صلى الله رسول المنافقين. قال إلى إل حديثه ول
اللييه، إل إله قال: ل من النار على حرم قد الله وسلم: (فإن

أبييو فيهييم قومييا، محمود: فحييدثتها الله). قال وجه بذلك يبتغي
غزوتييه فييي وسلم، عليه الله صلى الله رسول صاحب أيوب،
الييروم، بييأرض عليهييم معاوييية بيين ويزيييد فيهييا، تييوفي الييتي

صييلى الله رسول أظن ما قال: والله أيوب، أبو علي فأنكرها
فجعلييت علييي، ذلييك قط. فكبر قلت ما قال وسلم عليه الله
عنهييا أسييأل غزوتييي: أن ميين أقفل حتى سلمني إن علي لله

مسييجد فييي حيييا وجييدته إن عنييه، الله رضي مالك بن عتبان
حييتى سييرت ثييم بعمييرة، أو بحجيية فييأهللت فقفلييت، قييومه،
أعمييى شيييخ عتبييان فييإذا سييالم، بنييي فييأتيت المدينة، قدمت
وأخييبرته عليييه، سييلمت الصييلة ميين سلم فلما لقومه، يصلي

أول حييدثنيه كما فحدثنيه الحديث، ذلك عن سألته ثم أنا، من
مرة.
]414[ر: 

13.    : البيت -  في التطوع باب
أيييوب، عيين وهيييب، حماد: حدثنا بن العلى عبد  - حدثنا1131
قييال: عنهمييا اللييه رضييي عمر ابن عن نافع، عن الله، وعبيد

وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال
قبورا). تتخذوها ول صلتكم، من بيوتكم في (اجعلوا 

أيوب. عن الوهاب، عبد تابعه
]422[ر: 



14.       : والمدينة -  مكة مسجد في الصلة فضل باب
عبييد قييال: أخييبرني شيعبة عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا1132
أربعا عنه الله رضي سعيد أبا قال: سمعت قزعة عن الملك،

مييع غييزا وكان وسلم، عليه الله صلى النبي من قال: سمعت
(ح). غزوة، عشرة ثنتي وسلم عليه الله صلى النبي
أبييي عيين سييعيد، عيين الزهري، عن سفيان، علي: حدثنا حدثنا

قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي هريرة
الحييرام، مسيياجد: المسييجد ثلثيية إلييى إل الرحييال تشييد (ل 

القصى). ومسجد وسلم، عليه الله صلى الرسول ومسجد
]1139[ر: 

زيييد عن مالك، قال: أخبرنا يوسف بن الله عبد  - حدثنا1133
هريييرة أبييي عن الغر، الله عبد أبي بن الله وعبيد رباح، بن

قال: وسلم عليه الله صلى النبي عنه: أن الله رضي
إل سواه، فيما صلة ألف من خير هذا مسجدي في (صلة 

الحرام). المسجد

15.   : قباء -  مسجد باب
علييية: أخبرنييا ابيين إبراهيييم: حييدثنا بيين يعقييوب  - حييدثنا1134
نافع: عن أيوب،

إل الضحى من يصلي ل كان عنهما الله رضي عمر ابن أن 
فيطييوف ضحى، يقدمها كان فإنه بمكة، يقدم يومين: يوم في

مسييجد يييأتي ويييوم المقييام، خلييف ركعييتين يصلي ثم بالبيت،
أن كييره المسييجد دخييل فييإذا سبت، كل يأتيه كان فإنه قباء،
اللييه رسييول يحدث: أن فيه. قال: وكان يصلي حتى منه يخرج
وماشييا. قيال: وكيان راكبيا يييزوره كيان وسلم عليه الله صلى

أحييدا أمنييع ول يصيينعون، أصييحابي رأيت كما أصنع يقول: إنما
ل أن غييير نهييار، أو ليييل ميين شيياء ساعة أي في يصلي أن

غروبها. ول الشمس طلوع تتحروا
]564وانظر:  ،6895 ،1136 ،1135[

16.       : سبت -  كل قباء مسجد أتى من باب
بيين العزيييز عبييد إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حييدثنا1135
اللييه رضييي عميير ابيين عيين دينييار، بيين اللييه عبد عن مسلم،
قال: عنهما

كييل قبيياء مسييجد يييأتي وسييلم عليييه اللييه صلى النبي كان 



يفعله. عنه الله رضي الله عبد وراكبا. وكان ماشيا سبت،
]1134[ر: 

17.      : وراكبا -  ماشيا قباء مسجد إتيان باب
ه عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا1136 قيال: حيدثني الل
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع،

وماشيا. راكبا قباء يأتي وسلم عليه الله صلى النبي كان 
ركعتين. فيه نافع: فيصلي عن الله، عبيد نمير: حدثنا ابن زاد

]1134[ر: 

18.      : والمنبر -  القبر بين ما فضل باب
الله عبد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا1137

زييد بيين الليه عبيد عين تمييم، بيين عبياد عين بكيير، أبيي بن
وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه: أن الله رضي المازني

قال:
الجنة). رياض من روضة ومنبري بيتي بين (ما 

قييال: حييدثني اللييه عبيييد عيين يحيى، عن مسدد  - حدثنا1138
هريرة أبي عن عاصم، بن حفص عن الرحمن، عبد بن خبيب
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي

على ومنبري الجنة، رياض من روضة ومنبري بيتي بين (ما 
حوضي).

]1789، 6216، 6904[

19.    : المقدس -  بيت مسجد باب
سمعت الملك، عبد عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا1139
قال: زياد مولى قزعة

عيين بييأربع عنه: يحدث الله رضي الخدري سعيد أبا سمعت 
قييال: (ل وآنفننييي، فييأعجبنني وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي
صييوم ول محييرم، ذو أو زوجها، معها إل يومين المرأة تسافر

الصييبح صلتين: بعد بعد صلة ول والضحى، يومين: الفطر في
الرحال تشد تغرب. ول حتى العصر وبعد الشمس، تطلع حتى

القصييى، ومسييجد الحييرام، مسيياجد: مسييجد ثلثيية إلييى إل
ومسجدي).

]1132 ،561وانظر:  ،1893 ،1765[



الصلة. في العمل  - أبواب27
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1        : أمر -  من كان إذا الصلة، في اليد استعانة باب
الصلة.

صييلته فييي الرجل عنهما: يستعين الله رضي عباس ابن وقال
الصييلة فييي قلنسييوته إسييحاق أبو شاء. ووضع بما جسده من

اليسيير، رصييغه علييى كفه عنه الله رضي علي ورفعها. ووضع



ثوبا. يصلح أو جلدا يحك أن إل
مخرميية عيين مالييك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا1140

عيين أخييبره، أنييه عبيياس، ابيين مولى كريب، عن سليمان، بن
عنهما: الله رضي عباس بن الله عبد
ه رضيي الميؤمنين أم ميمونية عند بات أنه  وهيي عنهيا، الل

رسول واضطجع الوسادة، عرض على قال: فاضطجعت خالته،
رسييول فنييام طولهييا، فييي وأهلييه وسييلم 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
آيييات العشيير قييرأ ثييم بيييده وجهييه عن النوم فمسح فجلس،
فتوضييأ معلقيية، شيين إلييى قييام ثم عمران، آل سورة خواتيم

يصلي. قام ثم وضوءه، فأحسن منها
فصيينعت عنهمييا: فقمييت، اللييه رضييي عباس بن الله عبد قال
اللييه رسييول فوضع جنبه، إلى فقمت ذهبت ثم صنع، ما مثل

بييأذني وأخييذ رأسييي، علييى اليمنى يده وسلم عليه الله صلى
ركعييتين، ثييم ركعييتين، ثييم ركعتين، فصلى بيده، يفتلها اليمنى

اضييطجع ثييم أوتيير، ثييم ركعييتين، ثييم ركعييتين، ثم ركعتين، ثم
خييرج ثييم خفيفييتين، ركعييتين فصييلى فقام المؤذن، جاءه حتى

الصبح. فصلى
].117[ر: 

2.       : الصلة -  في الكلم من ينهى ما باب
عيين العمش، فضيل: حدثنا ابن نمير: حدثنا ابن  - حدثنا1141

قال: عنه الله رضي الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم،
فييي وهييو وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي علييى نسييلم كنا 

لمنا النجاشيي، عنيد مين رجعنيا فلميا علينيا، فييرد الصلة، س
شغل). الصلة في وقال: (إن علينا، يرد فلم عليه
هريم السلولي: حدثنا منصور بن إسحاق نمير: حدثنا ابن حدثنا

عبييد عيين علقمة، عن إبراهيم، عن العمش، عن سفيان، بن
وسلم: نحيوه.[ عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي الله

1158، 3662.[
عييين عيسيييى، موسيييى: أخبرنيييا بييين إبراهييييم  - حيييدثنا1142

الشيييباني عمييرو أبييي عيين شييبيل، بن الحارث عن إسماعيل،
أرقم: بن زيد لي قال: قال

عليييه الله صلى النبي عهد على الصلة، في لنتكلم كنا إن 



علييى نزلت: {حافظوا حتى بحاجته، صاحبه أحدنا يكلم وسلم،
بالسكوت. فأمرنا الصلوات}. الية،

]4260.[

3       : الصلة -  في والحمد التسبيح من يجوز ما باب
للرجال.

أبييي بيين العزيز عبد مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا1143
قال: عنه الله رضي سهل عن أبيه، عن حازم،

بيين عمرو بني بين يصلح وسلم عليه الله صلى النبي خرج 
عنهمييا اللييه رضييي بكيير أبييا بلل فجاء الصلة، وحانت عوف،

قييال: الناس؟ فتؤم وسلم، عليه الله صلى النبي فقال: حبس
اللييه رضي بكر أبو فتقدم الصلة، بلل فأقام شئتم، إن نعم،
فييي يمشييي وسييلم عليييه اللييه صلى النبي فجاء فصلى، عنه

فأخييذ الول، الصييف فييي قييام حييتى شييقا، يشييقها الصييفوف
هييو التصييفيح؟ مييا تييدرون سييهل: هييل قييال بالتصييفيح، النيياس

صييلته، فييي يلتفت ل عنه الله رضي بكر أبو وكان التصفيق،
فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فييإذا التفت، أكثروا فلما

اللييه، فحمييد يييديه، بكيير أبو فرفع مكانك، إليه فأشار الصف،
وسييلم عليييه الله صلى النبي وتقدم وراءه، القهقرى رجع ثم

فصلى.
].652[ر:

4        : على -  الصلة في سلم أو قوما، سمى من باب
. يعلم     ل وهو مواجهة، غير

عبييد الصييمد، عبييد أبييو عيسى: حييدثنا بن عمرو  - حدثنا1144
أبي عن الرحمن، عبد بن حصين الصمد: حدثنا عبد بن العزيز
قال: عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن وائل،

علييى بعضيينا ويسييلم ونسييمي، الصلة، في نقول: التحية كنا 
فقييال: وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فسييمعه بعييض،
أيهييا عليييك السييلم والطيبييات، والصلوات لله، التحيات (قولوا
الليه عبيياد وعلييى علينييا السييلم وبركيياته، اللييه ورحميية النييبي

عبييده محمييدا أن وأشييهد الله، إل إله ل أن أشهد الصالحين،
لله عبد كل على سلمتم فقد ذلك، فعلتم إذا فإنكم ورسوله،

والرض). السماء في صالح،
].797[ر: 



5.   : للنساء -  التصفيق باب
الزهييري، سفيان: حدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا1145

عنه، الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي عن
للرجييال، قييال: (التسييبيح وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 

للنساء). والتصفيق
حييازم، أبييي عن سفيان، عن وكيع يحيى: أخبرنا  - حدثنا1146

قال: عنه الله رضي سعد بن سهل عن
والتصفيح للرجال، (التسبيح وسلم عليه الله صلى النبي قال 

].652للنساء). [ر: 

6       : تقدم -  أو صلته، في القهقرى رجع من باب
. به   ينزل بأمر

وسلم. عليه الله صلى النبي عن سعد، بن سهل رواه
].652[ر: 

يونس: قال الله: قال عبد محمد: أخبرنا بن بشر  - حدثنا1147
مالك: بن أنس الزهري: أخبرني

بكيير وأبييو الثنييين، يييوم الفجيير فييي هييم بينا المسلمين أن 
عليييه اللييه صييلى النييبي ففجييأهم بهييم، يصلي عنه الله رضي
فنظيير عنهييا، اللييه رضييي عائشة حجرة ستر كشف قد وسلم
الله رضي بكر أبو فنكص يضحك، فتبسم صفوف، وهم إليهم
وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن وظن عقيبه، على عنه
فييي يفتتنييوا أن المسييلمون وهييم الصييلة، إلى يخرج أن يريد

فأشار رأوه، حين وسلم عليه الله صلى بالنبي فرحا صلتهم،
ذلييك وتوفي الستر، وأرخى الحجرة، دخل أتموا). ثم بيده: (أن

اليوم.
].648[ر: 

7.       : الصلة -  في ولدها الم دعت إذا باب
هرمز بن الرحمن عبد عن جعفر، الليث: حدثني  - وقال1148

صييلى اللييه رسييول عنييه: قييال الله رضي هريرة أبو قال: قال
وسلم: عليه الله
قييال: جريييج، قييالت: يييا صومعة، في وهو ابنها امرأة (نادت 

وصييلتي أمييي قييال: اللهييم جريج قالت: يا وصلتي، أمي اللهم
يمييوت ل قالت: اللهييم وصلتي أمي قال: اللهم جريج قالت: يا

إلييى تييأوي المييياميس. وكييانت وجييه فييي ينظيير حييتى جريييج



هييذا لهييا: مميين فقيييل فولييدت، الغنييم، ترعييى راعييية صومعته
جريييج: أييين قييال صييومعته، ميين نزل جريج، قالت: من الولد؟

أبيوك؟ مين بيابوس، قيال: ييا ليي؟ ولدها أن تزعم التي هذه
الغنم). قال: راعي

]2350، 3253، 3279.[

8.     : الصلة -  في الحصا مسح باب
أبييي عيين يحيييى، عيين شيييبان، نعيييم: حييدثنا أبو  - حدثنا1149
معيقيب: قال: حدثني سلمة

لم علييه الله صلى النبي أن  يسيوي الرجيل فيي قيال، وس
فواحدة). فاعل كنت قال: (إن يسجد، حيث التراب

9.      : للسجود -  الصلة في الثوب بسط باب
بيين بكيير عيين غييالب، بشيير: حييدثنا مسدد: حدثنا  - حدثنا1150

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن الله، عبد
الحيير، شدة في وسلم عليه الله صلى النبي مع نصلي كنا 

ثييوبه بسط الرض، من وجهه يمكن أن أحدنا يستطع لم فإذا
عليه. فسجد

].378[ر: 

10.       : الصلة -  في العمل من يجوز ما باب
أبييي عيين مالييك، مسييلمة: حييدثنا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1151
قالت: عنها الله رضي عائشة عن سلمة، أبي عن النضر،

وهييو وسلم عليه الله صلى النبي قبلة في رجلي أمد كنت 
مددتها. قام فإذا فرفعتها، غمزني سجد فإذا يصلي،

].375[ر: 
بن محمد عن شعبة، شبابة: حدثنا محمود: حدثنا  - حدثنا1152

عنه، الله رضي هريرة أبي عن زياد،
صييلة: قييال: (إن صلى وسلم: أنه عليه الله صلى النبي عن 

فييأمكنني علييي، الصلة ليقطع علي لي: فشد عرض الشيطان
حييتى سييارية إلييى أوثقييه أن هممييت ولقييد فييذعته، منييه الله

السييلم: عليييه سييليمان قييول فييذكرت إليييه، فتنظييروا تصبحوا
بعيدي}. مين لحيد ينبغيي ل ملكيا ليي وهيب لي اغفر {رب
خاسيا). الله فرده

و: فدعته، خنقته، أي بالذال، شميل: فذعته، بن النضر قال ثم
والصييواب: فيدعته، ييدفعون، يييدعون}. أي الله: {يوم قول من



والتاء. العين بتشديد قال، كذا أنه إل
].449[ر: 

11.      : الصلة -  في الدابة انفلتت إذا باب
الصلة. ويدع السارق يتبع ثوبه أخذ قتادة: إن وقال

قال: قيس بن الزرق شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1153
إذا نهيير، جييرف علييى أنييا فبينا الحرورية، نقاتل بالهواز كنا 

تنييازعه، الدابية فجعلييت بييده، دابتييه لجييام وإذا يصيلي، رجيل
رجييل فجعييل السييلمي، برزة أبو شعبة: هو قال يتبعها، وجعل

انصييرف فلمييا الشيييخ، بهييذا افعييل يقييول: اللهيم الخييوارج من
اللييه رسييول مع غزوت وإني قولكم، سمعت قال: إني الشيخ
وثمييان، غييزوات، سبع أو غزوات، ست وسلم عليه الله صلى

أحييب دابييتي، مييع أراجييع أن كنت إن وإني، تيسيرة، وشهدت
علي. فيشق مألفها، إلى ترجع أدعها أن من إلي

]5776.[
يييونس، الله: أخبرنا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا1154

قال: عروة عن الزهري، عن
عليييه الله صلى النبي فقام الشمس، عائشة: خسفت قالت 

ثم رأسه، رفع ثم فأطال، ركع ثم طويلة، سورة فقرأ وسلم
فعييل ثييم وسجد، قضاها، حين ركع ثم أخرى، بسورة استفتح

فييإذا اللييه، آيييات ميين آيتييان قييال: (إنهمييا ثم الثانية، في ذلك
مقييامي فييي رأيييت لقييد عنكم، يفرج حتى فصلوا، ذلك رأيتم

من قطفا آخذ أن أريد رأيت لقد حتى وعدته، شيء كل هذا
يحطييم جهنييم رأيييت ولقد أتقدم، جعلت رأيتموني حين الجنة،
ت تيأخرت، رأيتميوني حين بعضا، بعضها بين عميرو فيهيا ورأي
السوائب). سيب الذي وهو لحي،
].997[ر: 

12.        : الصلة -  في والنفخ البصاق من يجوز ما باب
عليييه اللييه صييلى النييبي عمييرو: نفييخ بيين الله عبد عن ويذكر
كسوف. في سجوده في وسلم
عيين أيييوب، عن حماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا1155
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع،

قبليية فييي نخاميية رأى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 
قبييل اللييه وقييال: (إن المسييجد، أهييل علييى فتغيييظ المسييجد،



يتنخميين). قييال: ل أو يبزقن، فل صلته، في كان فإن أحدكم،
بيده. فحتها نزل ثم

على فليبزق أحدكم بزق عنهما: إذا الله رضي عمر ابن وقال
يساره.

].398[ر: 
قييال: سييمعت شييعبة غنييدر: حييدثنا محمييد: حييدثنا  - حدثنا1156
عنه، الله رضي أنس عن قتادة،

الصييلة فييي كان قال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ولكيين يمينييه، عيين ول يييديه، بييين يبزقن فل ربه، يناجي فإنه
اليسرى). قدمه تحت شماله، عن
].397[ر: 

13        : لم -  صلته في الرجال من جاهل صفق من باب
. صلته  تفسد

اللييه صييلى النييبي عيين عنييه، اللييه رضييي سعد بن سهل فيه
وسلم. عليه
].652[ر: 

14      : انتظر، -  أو تقدم، للمصلي قيل إذا باب
. بأس   فل فانتظر،

حييازم، أبييي عيين سفيان، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا1157
قال: عنه الله رضي سعد بن سهل عن
وهيم وسيلم، علييه الليه صلى النبي مع يصلون الناس كان 

للنسيياء: (ل فقيييل رقييابهم، علييى الصييغر ميين أزرهييم، عاقييدو
جلوسا). الرجال يستوي حتى رؤوسكن، ترفعن

].355[ر: 

15.      : الصلة -  في السلم يرد ل باب
عيين فضيييل، ابيين شيبة: حدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا1158

قال: الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم، عن العمش،
فييي وهييو وسييلم، عليييه الليه صيلى النييبي على أسلم كنت 

علييي، يييرد فلييم عليييه سلمت رجعنا، فلما علي، فيرد الصلة
شغل). الصلة في وقال: (إن

].1141[ر: 
بيين كييثير الييوراث: حييدثنا عبييد معميير: حييدثنا أبو  - حدثنا1159



اللييه عبييد بيين جييابر عيين ربيياح، أبييي بيين عطاء عن شنظير،
قال: عنهما الله رضي

لييه، حاجيية فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول بعثني 
الليه صيلى النييبي فيأتيت قضيييتها، وقييد رجعيت ثم فانطلقت،

مييا قلبي في فوقع علي، يرد فلم عليه فسلمت وسلم، عليه
اللييه صييلى اللييه رسول نفسي: لعل في فقلت به، أعلم الله
فلم عليه سلمت عليه؟. ثم أبطأت أني علي وجد وسلم عليه
سييلمت ثم الولى، المرة من أشد قلبي في فوقع علي، يرد

كنييت أنييي عليييك أرد أن منعنييي فقال: (إنمييا علي، فرد عليه
القبلة. غير إلى متوجها راحلته، على أصلي). وكان

16.        : به -  ينزل لمر الصلة، في اليدي رفع باب
عيين حييازم، أبييي عيين العزيييز، عبد قتيبة: حدثنا  - حدثنا1160
قال: عنه الله رضي سعد بن سهل

بيين عميرو بنيي أن وسيلم علييه الله صلى الله رسول بلغ 
أنيياس فييي بينهييم يصييلح فخييرج شيء، بينهم كان بقباء عوف
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فحبييس أصييحابه، ميين

عنهمييا اللييه رضييي بكيير أبييي إلييى بلل فجيياء الصلة، وحانت
قييد وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول إن بكر، أبا فقال: يا

قال: نعم، الناس؟ تؤم أن لك فهل الصلة، حانت وقد حبس،
عنييه، اللييه رضي بكر أبو وتقدم الصلة، بلل شئت. فأقام إن

يمشييي وسييلم عليه الله صلى الله رسول وجاء للناس، فكبر
النيياس فأخييذ الصف، في قام حتى شقا يشقها الصفوف في
أبييو قال: وكان التصفيق، هو سهل: التصفيح قال التصفيح، في
النيياس أكييثر فلمييا صييلته، فييي يلتفت ل عنه الله رضي بكر

إليييه فأشييار وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول فإذا التفت،
فحمييد يييده، عنييه الليه رضييي بكر أبو فرفع يصلي، أن يأمره
وتقييدم الصييف، فييي قييام حتى وراءه، القهقرى رجع ثم الله،

فييرغ فلميا للنياس، فصيلى وسلم عليه الله صلى الله رسول
نييابكم حييين لكييم مييا الناس، أيها فقال: (يا الناس، على أقبل

ميين للنسيياء، التصفيح إنما بالتصفيح؟ أخذتم الصلة في شيء
أبييي إلى التفت الله). ثم فليقل: سبحان صلته في شيء نابه
تصييلي أن منعييك مييا بكيير أبييا فقييال: (يييا عنه الله رضي بكر

أبي لبن ينبغي كان بكر: ما أبو لك). قال أشرت حين للناس
وسلم. عليه الله صلى الله رسول يدي بين يصلي أن قحافة



].652[ر: 

17.    : الصلة -  في الخصر باب
عيين أيييوب، عن حماد، النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا1161/1162

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن محمد،
الصلة. في الخصر عن نهي 

عن هريرة، أبي عن سيرين، ابن عن هلل، وأبو هشام وقال
وسلم. عليه الله صلى النبي

هشييام: يحيييى: حييدثنا علي: حييدثنا بن عمرو ) - حدثنا1162( 
أن قييال: نهييي عنييه الله رضي هريرة أبي عن  محمد، حدثنا
مختصرا. الرجل يصلي

18.      : الصلة -  في الشيء الرجل يفكر باب
الصلة. في وأنا جيشي لجهز عنه: إني الله رضي عمر وقال

هييو عميير، روح: حييدثنا منصور: حدثنا بن إسحاق  - حدثنا1163
بيين عقبيية عيين مليكيية، أبييي ابيين قييال: أخييبرني سييعيد، ابيين

قال: عنه الله رضي الحارث
سييلم فلمييا العصيير، وسلم عليه الله صلى النبي مع صليت 

فييي مييا ورأى خييرح، ثم نسائه، بعض على دخل سريعا، قام
فييي وأنييا فقييال: (ذكييرت لسييرعته تعجبهييم ميين القييوم وجييوه
فأمرت عندنا، يبيت أو يمسي، أن فكرهت عندنا، تبرا الصلة

بقسمته).
].813[ر: 

عيين جعفيير، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا1164
عنه: الله رضي هريرة أبو قال: قال العرج

بالصييلة أذن وسييلم: (إذا عليييه اللييه صييلى الله رسول قال 
سييكت فييإذا التييأذين، يسمع ل حتى ضراط، له الشيطان أدبر

يييزال فل أقبييل، سييكت فييإذا أدبيير، ثييوب فييإذا أقبل، المؤذن
كييم يييدري ل حييتى يييذكر، يكيين لم ما له: اذكر، يقول بالمرء
صلى).

فليسجد ذلك أحدكم فعل الرحمن: إذا عبد بن سلمة أبو قال
رضييي هريييرة أبييي من سلمة أبو قاعد. وسمعه وهو سجدتين

عنه. الله
].583[ر: 

قييال: عميير بيين عثمييان المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا1165



قال: المقبري سعيد عن ذئب، أبي ابن اخبرني
هريرة، أبو الناس: أكثر عنه: يقول الله رضي هريرة أبو قال 

وسلم عليه الله صلى الله رسول قرأ فقلت: بما رجل فلقيت
قييال: تشييهدها؟ أدري. فقلييت: لييم قال: ل العتمة؟ في البارحة

وكذا. كذا سورة قرأ أدري، أنا قلت: لكن بلى،

السهو.  - أبواب28
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1        : ركعتي -  من قام إذا السهو في جاء ما باب
الفريضة.

بيين مالييك يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1166/1167
الله عبد عن العرج، الرحمن عبد عن شهاب، ابن عن أنس،



قال: أنه عنه الله رضي بحينة بن
ميين ركعييتين وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول لنا صلى 

فلمييا معييه، النيياس فقام يجلس، فلم قام ثم الصلوات، بعض
فسييجد التسييليم، قبييل كييبر تسييليمه، ونظرنييا صييلته قضييى

سلم. ثم جالس، وهو سجدتين
يحيى عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد ) - حدثنا1167( 

بحينيية بيين اللييه عبد عن العرج، الرحمن عبد عن سعيد، بن
قال: أنه عنه الله رضي

ميين اثنييين ميين قييام وسلم عليه الله صلى الله رسول إن 
سييجدتين، سييجد صييلته قضييى فلما بينهما، يجلس لم الظهر،

ذلك. بعد سلم ثم
].795[ر: 

2.    : خمسا -  صلى إذا باب
عيين الحكييم، عيين شييعبة، الوليييد: حييدثنا أبييو  - حييدثنا1168

عنه: الله رضي الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم،
خمسييا، الظهيير صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ذاك) قييال: صييليت فقييال: (ومييا الصييلة؟ فييي لييه: أزيييد فقيييل
سلم. ما بعد سجدتين فسجد خمسا،

].392[ر: 

3        : فسجد -  ثلث، في أو ركعتين، في سلم إذا باب
. أطول      أو الصلة سجود مثل سجدتين،

عيين إبراهيييم، بيين سييعد عيين شعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا1169
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي
العصيير، أو الظهيير وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي بنا صلى 

أنقصيت؟ الليه رسييول ييا اليييدين: الصييلة ذو له فقال فسلم،
يقييول). مييا لصحابه: (أحق وسلم عليه الله صلى النبي فقال

سجدتين. سجد ثم أخريين، ركعتين قالوا: نعم. فصلى
ركعييتين المغييرب من صلى الزبير بن عروة سعد: ورأيت قال

وقال: هكذا سجدتين، وسجد بقي، ما صلى ثم وتكلم، فسلم،
وسلم. عليه الله صلى النبي فعل
].468[ر: 

4.       : السهو -  سجدتي في يتشهد لم من باب
يتشهد. قتادة: ل يتشهدا. وقال ولم والحسن أنس وسلم



بيين مالييك يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1170/1171
بيين محمييد عيين السييختياني، تميميية أبييي بن أيوب عن أنس،

عنه: الله رضي هريرة أبي عن سيرين،
اثنييتين، ميين انصييرف وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

اللييه؟ رسول يا نسيت أم الصلة اليدين: أقصرت ذو له فقال
اليييدين). ذو وسلم: (أصييدق عليه الله صلى الله رسول فقال
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول فقام الناس: نعم، فقال

سييجوده مثييل فسجد كبر، ثم سلم، ثم أخريين، اثنتين فصلى
رفع. ثم أطول، أو
بيين سلمة عن حماد، حرب: حدثنا بن سليمان ) - حدثنا1171(

قال: علقمة
فييي قييال: ليييس تشييهد؟ السييهو سييجدتي لمحمد: فييي قلت 

هريرة. أبي حديث
].468[ر: 

5.      : السهو -  سجدتي في يكبر من باب
عيين إبراهيييم، بيين يزيييد عميير: حييدثنا بن حفص  - حدثنا1172
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن محمد،

العشييي صلتي إحدى وسلم عليه الله صلى النبي بنا صلى 
قييام ثييم سييلم، ثم - ركعتين، العصر ظني محمد: وأكثر - قال

أبييو وفيهييم عليهييا، يده فوضع المسجد، مقدم في خشبة إلى
سييرعان وخرج يكلماه، أن فهابا عنهما، الله رضي وعمر بكر

اللييه صلى النبي يدعوه ورجل الصلة؟ فقالوا: أقصرت الناس،
فقييال: (لييم قصييرت؟ أم فقال: أنسيييت اليدين، ذا وسلم عليه
ثييم ركعييتين، نسيييت. فصييلى قييد تقصر). قال: بلييى، ولم أنس

رأسييه رفييع ثييم أطول، أو سجوده مثل فسجد كبر، ثم سلم،
أطييول، أو سييجوده مثييل فسييجد فكييبر، رأسه وضع ثم فكبر،

وكبر. رأسه رفع ثم
].468[ر: 

شييهاب، ابيين عيين ليييث، سعيد: حييدثنا بن قتيبة  - حدثنا1173
عبييد بنييي حليف السدي، بحينة بن الله عبد عن العرج، عن

المطلب:
الظهر صلة في قام وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

كييل فييي فكبر سجدتين، سجد صلته أتم فلما جلوس، وعليه
معييه، النيياس وسييجدهما يسييلم، أن قبييل جييالس وهييو سجدة



الجلوس. من نسي ما مكان
التكبير. شهاب: في ابن عن جريج، ابن تابعه
].795[ر: 

6    :      : سجد -  أربعا، أو ثلثا صلى كم يدر لم إذا باب
. جالس   وهو سجدتين

اللييه عبييد أبي بن هشام فضالة: حدثنا بن معاذ  - حدثنا1174
أبييي عن سلمة، أبي عن كثير، أبي بن يحيى عن الدستوائي،

قال: عنه الله رضي هريرة
بالصييلة نييودي وسييلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 

قضييي فييإذا الذان، يسييمع ل حتى ضراط، وله الشيطان أدبر
أقبييل، التثييويب قضييي فييإذا أدبيير، بهييا ثوب فإذا أقبل، الذان
لييم مييا وكييذا، كذا يقول: اذكر ونفسه، المرء بين يخطر حتى
لييم فييإذا صييلى، كييم يييدري إن الرجييل يظل حتى يذكر، يكن
وهييو سييجدتين فليسييجد أربعييا، أو ثلثييا صلى، كم أحدكم يدر

جالس).
].583[ر: 

7.     : والتطوع -  الفرض في السهو باب
وتره. بعد سجدتين عنهما الله رضي عباس ابن وسجد
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1175
هريييرة أبييي عيين الرحميين، عبييد بيين سييلمة أبييي عن شهاب،

عنه: الله رضي
إذا أحييدكم قييال: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

كييم يييدري ل حييتى عليييه، فلبييس الشيييطان جيياء يصلي، قام
جالس). وهو سجدتين فليسجد أحدكم، ذلك وجد فإذا صلى،

].583[ر: 

8. واستمع -         بيده فأشار يصلي وهو كلم إذا باب
قييال: وهييب ابيين قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا1176
كريب: عن بكير، عن عمرو، أخبرني

بيين الرحميين وعبييد مخرميية، بيين والمسييور عبيياس، ابن أن 
عنهييا، اللييه رضييي عائشة إلى عنهم: أرسلوه الله رضي أزهر،

بعييد الركعتين عن وسلها جميعا، منا السلم عليها فقالوا: اقرأ
أن بلغنييا وقييد تصلينهما، أنك أخبرنا لها: إنا وقل العصر، صلة



عبيياس: ابيين عنهييا. وقييال نهييى وسييلم عليييه اللييه صلى النبي
كريييب: عنها. فقييال الخطاب بن عمر مع الناس أضرب وكنت

أرسييلوني، مييا فبلغتهييا عنهييا، اللييه رضي عائشة على فدخلت
بقولهييا، فييأخبرتهم إليهييم، فخرجييت سييلمة، أم فقييالت: سييل

عائشيية. إلييى بييه أرسييلوني مييا بمثييل سييلمة أم إلى فردوني
اللييه صييلى النييبي عنهييا: سييمعت اللييه رضي سلمة أم فقالت

ثم العصر، صلى حين يصليها رأيته ثم عنها، ينهى وسلم عليه
إليييه فأرسييلت النصار، من حرام بني من نسوة وعندي دخل

سلمة: يييا أم لك له: تقول قولي بجنبه، فقلت: قومي الجارية،
فييإن تصييليهما؟ وأراك هيياتين، عيين تنهى سمعتك الله، رسول
بيييده، فأشييار الجارييية، ففعلييت عنييه، فاسييتأخري بيييده أشييار

سييألت أمييية، أبي بنت قال: (يا انصرف فلما عنه، فاستأخرت
القيييس، عبييد ميين نيياس أتاني وإنه العصر، بعد الركعتين عن

هاتان). فهما الظهر بعد اللتين الركعتين عن فشغلوني
]4112.[

9.    : الصلة -  في الشارة باب
صييلى النييبي عيين عنها، الله رضي سلمة أم عن كريب، قال
وسلم. عليه الله
].1176[ر: 

الرحميين، عبييد بن يعقوب سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا1177
عنه: الله رضي الساعدي سعد بن سهل عن حازم، أبي عن
عمييرو بنييي بلغييه: أن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

لى الليه رسيول فخيرج شييء، بينهيم كان عوف، بن ه ص الل
ه رسيول فحبيس معيه، أناس في بينهم يصلح وسلم عليه الل
أبييي إلييى بلل فجيياء الصييلة، وحييانت وسييلم عليه الله صلى
صييلى اللييه رسييول إن بكر، أبا فقال: يا عنه، الله رضي بكر
أن لييك فهييل الصييلة، حييانت وقد حبس، قد وسلم عليه الله
بكيير أبييو وتقييدم بلل، شئت. فأقام إن قال: نعم، الناس؟ تؤم

اللييه صييلى اللييه رسييول وجيياء للنيياس، فكبر عنه، الله رضي
فأخييذ الصف، في قام حتى الصفوف، في يمشي وسلم عليه

يلتفييت ل عنييه الله رضي بكر أبو وكان التصفيق، في الناس
صييلى اللييه رسييول فييإذا التفييت، الناس أكثر فلما صلته، في
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول إليييه فأشييار وسييلم، عليه الله

يييديه، عنييه اللييه رضي بكر أبو فرفع يصلي، أن يأمره وسلم



الصييف، فييي قييام حييتى وراءه، القهقييرى ورجييع اللييه، فحمييد
فلمييا للناس، فصلى وسلم عليه الله صلى الله رسول فتقدم

حييين لكييم مييا النيياس، أيهييا فقال: (يا الناس، على أقبل فرغ
التصييفيق إنمييا التصييفيق، فييي أخييذتم الصلة في شيء نابكم

ل فإنه الله، فليقل: سبحان صلته في شيء نابه من للنساء،
مييا بكيير أبا يا التفت، إل الله سبحان يقول حين أحد يسمعه
بكيير أبييو إليييك). فقييال أشييرت حييين للنيياس تصييلي أن منعك
بييين يصلي أن قحافة أبي لبن ينبغي كان عنه: ما الله رضي
وسلم. عليه الله صلى الله رسول يدي
].652[ر: 

وهييب: حييدثنا ابن قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا1178
قالت: أسماء عن فاطمة، عن هشام، عن الثوري،

ة على دخلت  ه رضيي عائش ة، تصيلي وهيي عنهيا، الل قائم
إلييى برأسييها فأشييارت النيياس؟ شييأن فقلت: ما قيام، والناس
نعم. برأسها: أي فقالت فقلت: آية؟ السماء،

].86[ر: 
عيين هشييام، عيين مالييك، قال: حييدثني إسماعيل  - حدثنا1179

عليييه اللييه صلى النبي زوج عنها، الله رضي عائشة عن أبيه،
قالت: أنها وسلم،

شاك وهو بيته في وسلم عليه الله صلى الله رسول صلى 
اجلسييوا، أن إليهييم فأشييار قيامييا، قييوم وراءه وصييلى جالسا،

ركييع فييإذا بييه، ليييؤتم المييام جعييل قييال: (إنمييا انصييرف فلما
فارفعوا). رفع وإذا فاركعوا،

].656[ر: 

الجنائز.  - كتاب29
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1   :       : إل -  إله ل كلمة آخر كان ومن الجنائز، في باب
الله.
قال: الجنة؟ مفتاح الله إل إله ل منبه: أليس بن لوهب وقيل



لييه بمفتيياح جئييت فييإن أسنان، له إل مفتاح ليس ولكن بلى،
لك. يفتح لم وإل لك، فتح أسنان
ميمييون: بيين مهييدي إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا1180
ذر أبييي عيين سييويد، بيين المعييرور عيين الحدب، واصل حدثنا
قال: عنه الله رضي

ربي، من آت وسلم: (آتاني عليه الله صلى الله رسول قال 
يشييرك ل أمييتي ميين مات من أنه قال: بشرني، أو فأخبرني،

قييال: (وإن سرق؟ وإن زنى الجنة). قلت: وإن دخل شيئا بالله
سرق). وإن زنى

]5489، 7049.[
العمش: حييدثنا أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا1181
قال: عنه الله رضي الله عبد عن شقيق،

يشييرك مييات وسييلم: (ميين عليه الله صلى الله رسول قال 
بييالله يشييرك ل مييات أنييا: ميين النييار). وقلييت دخل شيئا بالله
الجنة. دخل شيئا

]4227، 6305.[

2.    : الجنائز -  باتباع المر باب
قييال: الشييعث عيين شييعبة، الوليييد: حييدثنا أبييو  - حييدثنا1182

اللييه رضييي الييبراء عيين مقييرن، بيين سويد بن معاوية سمعت
قال: عنه
سيبع: عين ونهانيا بسيبع وسيلم عليه الله صلى النبي أمرنا 

ونصيير الييداعي، وإجابيية المريييض، وعيييادة الجنائز، باتباع أمرنا
العيياطس. وتشييميت السييلم، ورد القسييم، وإبييرار المظلييوم،

والييديباج، والحرييير، الييذهب، وخيياتم الفضيية، آنييية عيين ونهانييا
والستبرق. والقسي،

]2313، 4880، 5312، 5326، 5500، 5511، 5525،
5868، 5881، 6278.[
عيين سييلمة، أبييي بيين عمييرو محمييد: حييدثنا  - حييدثنا1183

المسيب: بن سعيد قال: أخبرني شهاب قال: أخبرني الوزاعي
صلى الله رسول قال: سمعت عنه الله رضي هريرة أبا أنا 

خمييس: رد المسيلم على المسلم يقول: (حق وسلم عليه الله
الييدعوة، وإجابيية الجنييائز، واتبيياع المريييض، وعيييادة السييلم،
العاطس). وتشميت

عقيل. عن سلمة، ورواه معمر، قال: أخبرنا الرزاق عبد تابعه



3       : أدرج -  إذا الموت بعد الميت على الدخول باب
. كفنه  في

قييال: اللييه عبييد محمييد: أخبرنييا بيين بشر  - حدثنا1184/1185
سلمة: أبو قال: أخبرني الزهري عن ويونس، معمر أخبرني

علييه الليه صيلى النييبي زوج عنهييا، الليه رضييي عائشية أن 
لم، ه رضيي بكير أبيو قيالت: أقبيل أخيبرته وس عليى عنيه الل
فلييم المسييجد، فييدخل نييزل حييتى بالسنح، مسكنه من فرسه
فييتيمم عنهييا، اللييه رضي عائشة على دخل حتى الناس، يكلم
فكشييف حبرة، ببرد مسجى وهو وسلم عليه الله صلى النبي

يييا أنييت فقال: بييأبي بكى ثم فقبله، عليه أكب ثم وجهه، عن
كتبييت الييتي الموتيية أما موتتين، عليك الله يجمع ل الله، نبي

متها. فقد عليك
اللييه رضييي عبيياس ابيين سلمة: فييأخبرني أبو ) - قال1185( 

عنهما:
يكلم عنه الله رضي وعمر خرج عنه الله رضي بكر أبا أن 

أبييو فتشييهد فييأبى، فقال: اجلييس، فأبى، فقال: اجلس، الناس،
فقال: أما عمر، وتركوا الناس إليه فمال عنه، الله رضي بكر
فييإن وسلم عليه الله صلى محمدا يعبد منكم كان فمن بعد،

اللييه يعبييد كييان وميين مات، قد وسلم عليه الله صلى محمدا
إل محمييد تعييالى: {ومييا اللييه قييال يمييوت، ل حييي اللييه فييإن

يكونييوا لييم النيياس لكييأن - الشيياكرين}. واللييه، - إلييى رسييول
عنييه، اللييه رضييي بكيير أبييو تلهييا حتى أنزلها الله أن يعلمون
يتلوها. إل بشر يسمع فما الناس، منه فتلقاها

]3467، 4187.[
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا1186

ثابت: بن زيد بن خارجة قال: أخبرني شهاب ابن
الليه صيلى النيبي بيايعت النصيار مين اميرأة العلء، أم أن 

لنييا فطييار قرعيية، المهيياجرون اقتسم أخبرته: أنه وسلم، عليه
الييذي وجعييه فوجييع أبياتنييا، فييي فأنزلنيياه مظعييون، بن عثمان
رسييول دخييل أثوابه، في وكفن وغسل توفي فلما فيه، توفي

أبييا يييا عليييك اللييه فقلييت: رحميية وسلم، عليه الله صلى الله
صييلى النييبي اللييه. فقييال أكرمك عليك: لقد فشهادتي السائب،

أنت أكرمه). فقلت: بأبي الله أن يدريك وسلم: (وما عليه الله
جيياءه فقييد هييو فقييال: (أمييا الله؟ يكرمه فمن الله، رسول يا



رسول وأنا أدري، ما والله الخير، له لرجو إني والله اليقين،
أبدا. بعده أحدا أزكي ل بي). قالت: فوالله يفعل ما الله،
يزيييد، بيين نييافع مثله. وقال الليث عفير: حدثنا بن سعيد حدثنا

دينييار، بيين وعمييرو شييعيب، بييه. وتييابعه يفعييل عقيييل: مييا عن
ومعمر.

]2541، 3714، 6601، 6602، 6615.[
قييال: شييعبة غندر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا1187

اللييه عبييد بيين جييابر قييال: سييمعت المنكدر بن محمد سمعت
عن الثوب أكشف جعلت أبي، قتل قال: لما عنهما الله رضي
لى والنيبي عنه، وينهوني أبكي وجهه، ه ص ل وسيلم علييه الل

الليه صيلى النيبي فقيال تبكيي، فاطمة عمتي فجعلت ينهاني،
تظلييه الملئكيية زالييت مييا تبكييين، ل أو وسييلم: (تبكييين عليييه

رفعتموه). حتى بأجنحتها
اللييه رضييي جييابرا المنكدر: سمع ابن جريج: أخبرني ابن تابعه
عنه.

]1231، 2661، 3852.[

4.       : بنفسه -  الميت أهل إلى ينعى الرجل باب
شييهاب، ابيين عيين مالييك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا1188

عنه: الله رضي هريرة أبي عن المسيب، بن سعيد عن
فييي النجاشيي نعييى وسيلم عليييه الله صلى الله رسول أن 

وكييبر بهييم، فصييف المصييلى، إلى خرج فيه، مات الذي اليوم
أربعا.

]1255، 1263، 1268، 3667، 3668.[
عيين أيييوب، الوارث: حييدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا1189
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن هلل، بن حميد

فأصيييب، زيييد الراية وسلم: (أخذ عليه الله صلى النبي قال 
رواحيية بيين اللييه عبييد أخييذها ثييم فأصيييب، جعفيير أخييذها ثييم

وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عينييي - وإن فأصيييب
له). ففتح إمرة غير من الوليد بن خالد أخذها - ثم لتذرفان

]2645، 2898، 3431، 3547، 4014.[

5.   : بالجنازة -  الذن باب
قييال: قييال عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييي عن رافع، أبو وقال
آذنتموني). وسلم: (أل عليه الله صلى النبي



].446[ر: 
إسييحاق أبييي عيين معاوييية، أبييو محمييد: أخبرنييا  - حييدثنا1190

عنهمييا اللييه رضييي عبيياس ابيين عيين الشييعبي، عيين الشيباني،
قال:

يعوده، وسلم عليه الله صلى الله رسول كان إنسان، مات 
فقييال: (مييا أخييبروه، أصييبح فلمييا ليل، فييدفنوه بالليييل، فمييات
ظلميية، وكييانت فكرهنييا، الليل تعلموني). قالوا: كان أن منعكم

عليه. فصلى قبره فأتى عليك، نشق أن
].819[ر: 

6.       : فاحتسب -  ولد له مات من فضل باب
.155الصابرين) البقرة:  وجل: (وبشر عز الله وقال

العزيييز، عبييد الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا1191
قال: عنه الله رضي أنس عن
مسلم، من الناس من وسلم: (ما عليه الله صلى النبي قال 

بفضييل الجنة، الله أدخله إل الحنث، يبلغوا لم ثلث له يتوفى
إياهم). رحمته

]1315.[
بيين الرحميين عبييد شييعبة: حييدثنا مسييلم: حييدثنا  - حييدثنا1192

عنه: الله رضي سعيد أبي عن ذكوان، عن الصبهاني،
يوما، لنا وسلم: اجعل عليه الله صلى للنبي قلن النساء أن 

كييانوا الولييد، ميين ثلثيية لها مات امرأة وقال: (أيما فوعظهن،
قال: (واثنان). امرأة: واثنان، النار). قالت من حجابا لها

أبييي عيين صييالح، أبو الصبهاني: حدثني ابن عن شريك، وقال
اللييه صييلى النييبي عيين عنهمييا، اللييه رضي هريرة وابي سعيد
الحنث). يبلغوا هريرة: (لم أبو وسلم. قال عليه
].101[ر: 

عيين الزهييري، قييال: سييمعت سفيان علي: حدثنا  - حدثنا1193
عنه، الله رضي هريرة أبي عن المسيب، بن سعيد

لمسييلم يمييوت قييال: (ل وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 
القسم). تحلة إل النار، فيلج الولد، من ثلثة
واردها}. إل منكم الله: {وإن عبد أبو قال

].101وانظر:  ،6280[



7.  :      : اصبري -  القبر عند للمرأة الرجل قول باب
بيين أنييس عيين ثييابت، شييعبة: حييدثنا آدم: حييدثنا  - حدثنا1194
قال: عنه الله رضي مالك

تبكي، وهي قبر عند بامرأة وسلم عليه الله صلى النبي مر 
واصبري). الله فقال: (اتقي

]1223، 1240، 6735.[

8.      : والسدر -  بالماء ووضوئه الميت غسل باب
وحملييه زيييد، بن لسعيد ابنا عنهما الله رضي عمر ابن وحنط

عنهما: المسلم الله رضي عباس ابن يتوضأ. وقال ولم وصلى،
مسسييته. ما نجسا كان سعيد: لو ميتا. وقال ول حيا ينجس ل

ينجس). ل وسلم: (المؤمن عليه الله صلى النبي وقال
].279[ر: 

عيين مالييك، قال: حييدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا1195
عطييية أم عيين سيييرين، بيين محمييد عيين السييختياني، أيييوب

قالت: عنها الله رضي النصارية
تييوفيت حييين وسلم، عليه الله صلى الله رسول علينا دخل 

إن ذلييك ميين أكييثر أو خمسييا، أو ثلثييا، فقال: (اغسلنها ابنته،
شيييئا أو كييافورا، الخييرة في واجعلن وسدر، بماء ذلك، رأيتن

فأعطانييا آذنيياه، فرغنييا فييآذنني). فلمييا فرغتيين فإذا كافور، من
إزاره. إياه). تعني فقال: (أشعرنها حقوه،

].165[ر: 

9.      : وترا -  يغسل أن يستحب ما باب
أيييوب، عيين الثقفييي، الوهيياب عبييد محمد: حدثنا  - حدثنا1196

قالت: عنها الله رضي عطية أم عن محمد، عن
نغسييل ونحن وسلم، عليه الله صلى الله رسول علينا دخل 

بميياء ذلييك، من أكثر أو خمسا، أو ثلثا، فقال: (اغسلنها ابنته،
فييآذنني). فلمييا فرغتن فإذا كافورا، الخرة في واجعلن وسدر،
عرنها حقيوه، إلينيا فألقى آذناه، فرغنا إيياه). فقيال فقيال: (أش

حييديث فييي وكييان محمييد، حديث بمثل حفصة أيوب: وحدثتني
سييبعا). أو خمسييا أو فيييه: (ثلثييا وترا). وكييان حفصة: (اغسلنها

منهييا). الوضييوء ومواضييع بميامنهييا، قال: (ابدؤوا أنه فيه وكان
قرون. ثلثة قالت: ومشطناها عطية أم فيه: أن وكان
].165[ر: 



10.    : الميت -  بميامن يبدأ باب
إبراهيييم: بيين إسماعيل الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا1197
الله رضي عطية أم عن سيرين، بنت حفصة عن خالد، حدثنا
قالت: عنها
ابنتييه: غسييل فييي وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول قال 

منها). الوضوء ومواضع بميامنها (ابدأن
].165[ر: 

11.     : الميت -  من الوضوء مواضع باب
عيين سييفيان، عن وكيع، موسى: حدثنا بن يحيى  - حدثنا1198

رضييي عطييية أم عيين سيييرين، بنييت حفصة عن الحذاء، خالد
قالت: عنها الله
ونحيين لنا، قال وسلم عليه الله صلى النبي بنت غسلنا لما 

الوضوء). ومواضع بميامنها نغسلها: (ابدؤوا
].165[ر: 

12.       : الرجل -  إزار في المرأة تكفن هل باب
عيين عييون، ابيين حميياد: أخبرنييا بن الرحمن عبد  - حدثنا1199
قالت: عطية أم عن محمد،

لنا: (اغسييلنها فقال وسلم عليه الله صلى النبي بنت توفيت 
فرغتيين فإذا ذلك، رأيتن إن ذلك من أكثر أو خمسا، أو ثلثا،

وقييال: إزاره، حقييوه ميين فنييزع آذنيياه، فرغنييا فييآذنني). فلمييا
إياه). (أشعرنها

].165[ر: 

13.     : آخره -  في الكافور يجعل باب
أيييوب، عيين زيد، بن حماد عمر: حدثنا بن حامد  - حدثنا1200

قالت: عطية أم عن محمد، عن
فخييرج وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي بنييات إحدى توفيت 

رأيتيين إن ذلييك ميين أكييثر أو خمسييا، أو ثلثا، فقال: (اغسلنها
ميين شيييئا أو كييافورا، الخييرة فييي واجعلن وسدر، بماء ذلك،

فييألقى آذنيياه، فرغنييا فآذنني). قييالت: فلمييا فرغتن فإذا كافور،
إياه). فقال: (أشعرنها حقوه، إلينا

عنهييا: اللييه رضييي عطييية، أم عيين حفصيية، عيين أيييوب، وعن
بنحوه.



أكييثر أو سييبعا، أو خمسييا، أو ثلثييا، قال: (اغسلنها وقالت: إنه
اللييه رضييي عطية أم حفصة: قالت رأيتن). قالت إن ذلك من

قرون. ثلثة رأسها عنها: وجعلنا
].165[ر: 

14.    : المرأة -  شعر نقض باب
الميت. شعر ينقض أن بأس سيرين: ل ابن وقال

ابيين وهيب: أخبرنييا بيين اللييه عبييد أحمييد: حييدثنا  - حييدثنا1201
قالت: سيرين بنت حفصة أيوب: وسمعت جريج: قال

بنييت رأس جعليين عنهييا: أنهيين اللييه رضييي عطييية أم حدثتنا 
ثييم نقضيينه قييرون، ثلثيية وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول

قرون. ثلثة جعلنه ثم غسلنه،
].165[ر: 

15.    : للميت -  الشعار كيف باب
والييوركين، الفخييذين بهييا تشييد الخامسة الحسن: الخرقة وقال
الدرع. تحت

ابيين وهيب: أخبرنييا بيين اللييه عبييد أحمييد: حييدثنا  - حييدثنا1202
يقول: سيرين ابن قال: سمعت أخبره أيوب جريج: أن

ميين النصييار ميين امييرأة عنهييا، اللييه رضي عطية أم جاءت 
فحدثتنا تدركه، فلم لها ابنا تبادر البصرة، قدمت بايعن، اللتي

ونحيين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول علينا قالت: دخل
ذليك مين أكثر أو خمسا، أو ثلثا، فقال: (اغسلنها ابنته نغسل

فيإذا كيافورا، الخييرة في واجعلن وسدر، بماء ذلك، رأيتن إن
فقييال: حقييوه، إلينييا ألقييى فرغنييا فآذنني). قالت: فلمييا فرغتن

بنيياته. وزعييم أي أدري ول ذلييك، على يزد إياه). ولم (أشعرنها
بييالمرأة سيرين: يييأمر ابن كان فيه. وكذلك الففنها الشعار أن
تؤزر. ول تشعر أن

].165[ر: 

16.       : قرون -  ثلثة المرأة شعر يجعل هل باب
أم عيين هشييام، عيين سييفيان، قبيصيية: حييدثنا  - حييدثنا1203

قالت: عنها الله رضي عطية أم عن الهذيل،
ثلثيية تعنييي وسييلم، عليه الله صلى النبي بنت شعر ضفرنا 

وقرنيها. سفيان: ناصيتها وكيع: قال قرون. وقال
].165[ر: 



17.     : خلفها -  المرأة شعر يلقى باب
بيين هشييام عيين سييعيد، بيين يحيى مسدد: حدثنا  - حدثنا1204
عنهييا اللييه رضييي عطييية أم عيين حفصيية، قال: حييدثتنا حسان
قالت:

النبي فأتانا وسلم، عليه الله صلى النبي بنات إحدى توفيت 
أو ثلثييا وتييرا، بالسييدر فقال: (اغسلنها وسلم، عليه الله صلى

الخييرة فييي واجعليين ذلك، رأيتن إن ذلك من أكثر أو خمسا،
فرغنييا فييآذنني). فلمييا فرغتن فإذا كافور، من شيئا أو كافورا،

والقيناها قرون، ثلثة شعرها فضفرنا حقوه، إلينا فألقى آذناه،
خلفها.

].165[ر: 

18.    : للكفن -  البيض الثياب باب
هشيان الله: أخبرنييا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا1205

عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن عروة، بن
أثواب ثلثة في كفن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ول قمييص فيهين لييس كرسيف، مين سيحولية بيييض يمانيية،
عمامة.

]1212 - 1214، 1321.[

19.    : ثوبين -  في الكفن باب
سييعيد عيين أيوب، عن حماد، النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا1206

قال: عنهم الله رضي عباس ابن عن جبير، بن
أو فوقصييته، راحلتييه عيين وقييع إذ بعرفيية، واقف رجل بينما 

وسييلم: (اغسييلوه عليييه اللييه صييلى النييبي قال قال: فأوقصته،
تخمييروا ول تحنطييوه، ول ثييوبين، فييي وكفنييوه وسييدر، بميياء

ملبيا). القيامة يوم يبعث فإنه رأسه،
]1207 - 1209، 1742، 1751 - 1753.[

20.   : للميت -  الحنوط باب
بيين سييعيد عيين أيييوب، عيين حميياد، قتيبة: حدثنا  - حدثنا1207
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير،

وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول مع واقف رجل بينما 
فقييال قال: فأقعصييته، أو فأقصعته، راحلته من وقع إذ بعرفة،
وسييدر، بميياء وسييلم: (اغسييلوه عليييه اللييه صييلى اللييه رسول



اللييه فييإن رأسييه، تخمروا ول تحنطوه، ول ثوبين، في وكفنوه
ملبيا). القيامة يوم يبعثه
].1206[ر: 

21.    : المحرم -  يكفن كيف باب
أبييي عيين عوانيية، أبييو النعمان: أخبرنا أبو  - حدثنا1208/1209

عنهم: الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن بشر،
عليييه اللييه صييلى النييبي مييع ونحيين بعيييره، وقصييه رجل أن 

وسييلم: عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال محييرم، وهييو وسييلم
ول طيبا، تمسوه ول ثوبين، في وكفنوه وسدر، بماء (اغسلوه

ملبدا). القيامة يوم يبعثه الله فإن رأسه، تخمروا
عميرو، عين زييد، بيين حميياد حيدثنا مسييدد، ) - حدثنا1209( 

عنهييم الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن وأيوب،
قال:

بعرفيية، وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي مع واقف رجل كان 
عمييرو: فأقصييعته، وقال أيوب: فوقصته، قال راحلته، عن فوقع

ول ثييوبين، فييي وكفنييوه وسييدر، بميياء فقال: (اغسييلوه فمات،
قييال القياميية، يييوم يبعييث فييإنه رأسييه، تخمييروا ول تحنطييوه،

عمرو: ملبيا). وقال أيوب: يلبي،
].1206[ر: 

22       : ل -  أو يكف، الذي القميص في الكفن باب
. قميص     بغير كفن ومن يكف،

عيد، بين يحييى قال: حيدثنا مسدد  - حدثنا1210 عبييد عين س
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، قال: حدثني الله
صييلى النييبي إلييى ابنه جاء توفي، لما أبي بن الله عبد أن 

أكفنييه قميصييك أعطني الله، رسول فقال: يا وسلم عليه الله
عليييه اللييه صييلى النبي له. فأعطاه واستغفر عليه، وصل فيه،

أن أراد فلمييا عليه). فييآذنه، أصلي فقال: (آذني قميصه، وسلم
نهاك الله فقال: أليس عنه، الله رضي عمر جذبه عليه يصلي

قييال: خيرتييين، بييين فقييال: (أنييا المنييافقين؟ علييى تصييلي أن
مرة سبعين لهم تستغفر إن لهم تستغفر ل أو لهم {استغفر

علييى تصييل فنزلييت: {ول عليييه، لهيم}. فصيلى الله يغفر فلن
أبدا}. مات منهم أحد

]4393، 4395، 5460.[



عمرو: عن عيينة، ابن إسماعيل: حدثنا بن مالك  - حدثنا1211
قال: عنه الله رضي جابرا سمع

فيه فنفث فأخرجه، دفن، بعدما أبي بن الله عبد النبي أتى 
قميصه. وألبسه ريقه، من

]1285، 2846، 5459.[

23.    : قميص -  بغير الكفن باب
عيين هشييام، عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا1212/1213

قالت: عنها الله رضي عائشة عن عروة،
فيهييا ليييس كرسييف، سييحول أثييواب ثلثيية فييي النييبي كفن 

عمامة. ول قميص
ابييي، هشام: حدثني عن يحيى، مسدد: حدثنا ) - حدثنا1213( 

عنها: الله رضي عائشة عن
أثواب، ثلثة في كفن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

عمامة. ول قميص فيها ليس
].1205[ر: 

24.    : عمامة -  ول الكفن باب
بيين هشييام عيين مالييك، قييال: حييدثني إسييماعيل  - حدثنا1214
عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن عروة،

أثواب ثلثة في كفن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
عمامة. ول قميص فيها ليس سحولية،

].1205[ر: 

25.     : المال -  جميع من الكفن باب
وقتييادة. وقييال دينييار، بيين وعمييرو والزهييري، عطيياء، قييال وبه

إبراهيييم: يبييدأ المييال. وقييال جميع من دينار: الحنوط بن عمرو
القييبر سييفيان: أجيير بالوصييية. وقييال ثييم بالييدين، ثييم بييالكفن،
الكفن. من هو والغسل

سييعد، بن إبراهيم المكي: حدثنا محمد بن أحمد  - حدثنا1215
قال: أبيه، عن سعد، عن
بطعييامه، يومييا عنييه اللييه رضي عوف بن الرحمن عبد اتي 

لييه يوجييد فلييم مني، خيرا وكان عمير، بن مصعب فقال: قتل
منييي، خير آخر، رجل أو حمزة، وقتل بردة، إل فيه يكفن ما

يكيون أن خشييت لقيد بيردة، إل فييه يكفن ما له يوجد فلم
يبكي. جعل ثم الدنيا، حياتنا في طيباتنا لنا عجلت قد



]1216، 3819.[

26.       : واحد -  ثوب إل يوجد لم إذا باب
عيين شييعبة، اللييه: أخبرنييا عبد مقاتل: أخبرنا ابن  - حدثنا1216

إبراهيم: أبيه عن إبراهيم، بن سعد
وكان بطعام، أتي عنه الله رضي عوف بن الرحمن عبد أن 

في كفن مني، خير وهو عمير، بن مصعب فقال: قتل صائما،
بييدا رجله غطييي وإن رجله، بييدت رأسييه غطييي بييردة: إن

لنييا بسييط ثييم منييي، خير وهو حمزة، قال: وقتل رأسه. وأراه
وقد أعطينا، ما الدنيا من قال: أعطينا أو بسط، ما الدنيا من

تيرك حتى يبكي جعل ثم لنا، عجلت حسناتنا تكون أن خشينا
الطعام.

].1215[ر: 

27         : أو -  رأسه يواري ما إل كفنا، يجد لم إذا باب
. رأسه   غطى قدميه،

أبييي: حييدثنا غييياث: حييدثنا بيين حفييص بيين عميير  - حدثنا1217
قال: عنه الله رضي خباب شقيق: حدثنا العمش: حدثنا

اللييه، وجييه نلتمييس وسلم عليه الله صلى النبي مع هاجرنا 
أجييره ميين يأكييل ولييم مييات ميين فمنا الله، على أجرنا فوقع
فهييو ثمرته، له أينعت من ومنا عمير، بن مصعب منهم شيئا،

غطينييا إذا بييردة، إل نكفنه ما نجد فلم أحد، يوم قتل يهدبها،
فأمرنا رأسه، خرج رجليه غطينا وإذا رجله، خرجت رأسه بها

نجعييل وأن رأسييه، نغطييي أن وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي
الذخر. من رجليه على

وانظيير: ،6083 ،6068 ،3854 ،3821 ،3701 ،3684[
5348.[

28       : صلى -  النبي زمن في الكفن استعد من باب
. عليه      ينكر فلم وسلم عليه الله

عيين حازم، أبي ابن مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا1218
عنه: الله رضي سهل عن أبيه،
بييبردة وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي جيياءت امييرأة أن 

قييالوا: الشييملة، الييبردة؟ مييا أتييدرون حاشيييتها، فيهييا منسوجة،
النييبي فأخييذها لكسوكها، فجئت بيدي قال: نعم. قالت: نسجتها



إزاره، وإنهييا إلينييا فخييرج إليها، محتاجا وسلم عليه الله صلى
القييوم: مييا قييال أحسيينها، مييا فقييال: اكسييينها، فلن فحسيينها
ثييم إليها، محتاجا وسلم عليه الله صلى النبي لبسها أحسنت،

للبسييها، سألته ما والله، قال: إني يرد، ل أنه وعلمت سألته،
كفنه. سهل: فكانت قال كفني، لتكون سألته إنما

]1987، 5473، 5689.[

29.    : الجنائز -  النساء اتباع باب
عيين خالييد، عيين سفيان، عقبة: حدثنا بن قبيصة  - حدثنا1219

قالت: عنها الله رضي عطية أم عن الهذيل، أم
علينا. يعزم ولم الجنائز، اتباع عن نهينا 

].307[ر: 

30.      : زوجها -  غير على المرأة حد باب
بيين سلمة المفضل: حدثنا بن بشر مسدد: حدثنا  - حدثنا1220
قال: سيرين بن محمد عن علقمة،

اليييوم كييان فلمييا عنهييا، اللييه رضييي عطييية لم ابيين تييوفي 
أكييثر نحد أن وقالت: نهينا به، فتمسحت بصفرة دعت الثالث،

بزوج. إل ثلث من
].307[ر: 

بيين أيييوب سييفيان: حييدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا1221/1222
سلمة أبي بنت زينب عن نافع، بن حميد قال: أخبرني موسى
قالت:

رضييي حبيبة أم دعت الشأم، من سفيان أبي نعي جاء لما 
عارضيييها فمسييحت الثييالث، اليييوم فييي بصييفرة عنهييا اللييه

سييمعت أنييي لييول لغنييية، هذا عن كنت وقالت: إني وذراعيها،
لمييرأة يحييل يقييول: (ل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول
إل ثلث، فييوق ميييت علييى تحييد أن الخر، واليوم بالله تؤمن
وعشرا). أشهر أربعة عليه تحد فإنها زوج، على
بين الليه عبيد عين ماليك، إسماعيل: حدثني ) - حدثنا1222( 

نييافع، بيين حميييد عيين حزم، بن عمرو بن محمد بن بكر أبي
قالت: أخبرته سلمة أبي بنت زينب عن
وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي زوج حبيبيية أم على دخلت 

يقييول: (ل وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول فقالت: سمعت
فييوق ميييت علييى تحييد الخيير، واليوم بالله تؤمن لمرأة يحل



علييى دخلييت وعشييرا). ثييم أشييهر أربعيية زوج علييى إل ثلث،
فمسييت، بطيييب فييدعت أخوها، توفي حين جحش، بنت زينب

رسييول سييمعت أني غير حاجة، من بالطيب لي قالت: ما ثم
تييؤمن لمرأة يحل المنبر: (ل على وسلم عليه الله صلى الله
زوج علييى إل ثلث، فييوق ميييت على تحد الخر، واليوم بالله
وعشرا). أشهر أربعة

]5024، 5030.[

31.   : القبور -  زيارة باب
بيين أنييس عيين ثييابت، شييعبة: حييدثنا آدم: حييدثنا  - حدثنا1223
قال: عنه الله رضي مالك

قييبر، عنييد تبكييي بييامرأة وسييلم عليييه اللييه صلى النبي مر 
تصييب لييم فإنك عني، واصبرري) قالت: إليك الله فقال: (اتقي

عليييه اللييه صييلى النييبي لهييا: إنييه فقيل تعرفه، ولم بمصيبتي،
تجييد فلييم وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي باب فأتت وسلم،
عنييد الصييبر فقييال: (إنمييا أعرفييك، فقييالت: لييم بييوابين، عنييده

الولى). الصدمة
].1194[ر: 

32) :       : يعذب -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
    .( من     النوح كان إذا عليه أهله بكاء ببعض الميت

سنته.
/.6نييارا} /التحريييم:  وأهليكييم أنفسييكم تعالى: {قييوا الله لقول
عيين ومسييؤول راع وسلم: (كلكييم عليه الله صلى النبي وقال

].853رعيته). [ر:
اللييه رضييي عائشيية قييالت كمييا فهييو سنته، من يكن لم فإذا

كقييوله: /. وهييو164أخييرى} /النعييام:  وزر وازرة تزر عنها: {ل
شيييء} منييه يحمييل ل حملهييا - إلييى - ذنوبا مثقلة تدع {وإن

/.18/فاطر: 
نوح. غير في البكاء من يرخص وما

إل ظلمييا، نفييس تقتييل وسلم: (ل عليه الله صلى النبي وقال
دمها). من كفل الول آدم ابن على كان
].3157[ر: 

القتل. سن من أول لنه وذلك
اللييه: أخبرنييا عبييد قييال: أخبرنييا ومحمييد عبييدان  - حييدثنا1224



بيين أسييامة قييال: حييدثني عثمييان أبي عن سليمان، بن عاصم
قال: عنهما الله رضي زيد
لييي ابنييا إلييه: إن وسيلم عليه الله صلى النبي ابنة أرسلت 

أخييذ مييا للييه ويقييول: (إن السلم، يقرىء فأرسل فائتنا، قبض
ولتحتسييب). فلتصييبر مسمى، بأجل عنده وكل أعطى، ما وله

عبادة، بن ومعه: سعد فقام ليأتينها، عليه تقسم إليه فأرسلت
فرفييع ورجال، ثابت، بن وزيد كعب، بن وأبي جبل، بن ومعاذ

تتقعقع، ونفسه الصبي وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى
سعد: يا فقال عيناه، ففاضت شن، قال: كأنها أنه قال: حسبته

قلوب في الله جعلها رحمة فقال: (هذه هذا؟ ما الله، رسول
الرحماء). عباده من الله يرحم وإنما عباده،

]5331، 6228، 6279، 6942، 7010.[

فليييح عامر: حييدثنا أبو محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا1225
رضييي مالييك بيين أنييس عيين علي، بن هلل عن سليمان، بن

قال: عنه الله
قال: ورسول وسلم، عليه الله صلى الله لرسول بنتا شهدنا 

قييال: فرأيييت القييبر، علييى جييالس وسلم عليه الله صلى الله
الليليية). يقارف لم رجل منكم قال: فقال: (هل تدمعان، عيناه
قبرها. في قال: (فانزل). قال: فنزل طلحة: أنا، أبو فقال

]1277.[
قييال: جريييج ابيين الله: أخبرنييا عبد عبدان: حدثنا  - حدثنا1226
قال: مليكة أبي بن الله عبيد بن الله عبد أخبرني

لنشييهدها، وجئنييا بمكيية، عنييه الله رضي لعثمان ابنة توفيت 
لجالس وإني عنهم، الله رضي عباس وابن عمر ابن وحضرها

فجلييس الخيير جيياء ثييم أحييدهما، إلييى قال: جلست أو بينهما،
لعمييرو عنهمييا، الله رضي عمر بن الله عبد فقال جنبي، إلى
اللييه صييلى اللييه رسييول فإن البكاء؟ عن تنهى عثمان: أل بن

عليه). أهله ببكاء ليعذب الميت قال: (إن وسلم عليه
اللييه رضييي عميير كييان عنهما: قد الله رضي عباس ابن فقال
رضييي عميير مييع قال: صدرت حدث ثم ذلك، بعض يقول عنه
تحيت بركيب هيو إذا بالبيداء، كنا إذا حتى مكة، من عنه الله
قييال: الركييب؟ هييؤلء ميين فييانظر فقييال: أذهييب سييمرة، ظل

إلييى فرجعييت لي، فقال: ادعه فأخبرته، صهيب، فإذا فنظرت،



أصيييب فلمييا المييؤمنين، أمييير فييالحق فقلييت: أرتحييل، صييهيب
فقييال صيياحباه، وا أخيياه، يقييول: وا يبكييي، صهيب دخل عمر،
رسييول قال وقد علي، أتبكي صهيب، عنه: يا الله رضي عمر
أهلييه ببكيياء ليعييذب الميييت وسييلم: (إن عليييه اللييه صلى الله

عليه).
اللييه رضييي عمر مات عنهما: فلما الله رضي عباس ابن قال
اللييه فقييالت: رحييم عنهييا، الله رضي لعائشة ذلك ذكرت عنه،
إن وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول حدث ما والله عمر،
صيلى الليه رسول ولكن عليه، أهله ببكاء المؤمن ليعذب الله
أهلييه ببكيياء عذابا الكافر ليزيد الله قال: (إن وسلم عليه الله

أخييرى}. وزر وازرة تييزر القييرآن: {ول حسييبكم عليه). وقييالت
أضييحك هييو ذلك: واللييه عند عنهما الله رضي عباس ابن قال

وأبكى.
عنهمييا الله رضي عمر ابن قال ما ملكية: والله أبي ابن قال

شيئا.
].1230 ،1228[ر: 

الله عبد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا1227
أنهييا الرحميين عبييد بنييت عمييرة عيين أبيييه، عيين بكر، أبي بن

أخبرته:
اللييه صييلى النييبي زوج عنها، الله رضي عائشة سمعت أنها 

وسلم عليه الله صلى الله رسول مر قالت: إنما وسلم، عليه
وإنها عليها، يبكون فقال: (إنهم أهلها، عليها يبكي يهودية على

قبرها). في لتعذب
مسهر: حيدثنا بن علي خليل: حدثنا بن إسماعيل  - حدثنا1228

قال: أبيه عن بردة، أبي عن الشيباني، وهو إسحاق، أبو
أخاه، يقول: وا صهيب جعل عنه، الله رضي عمر أصيب لما 

قييال: وسييلم عليييه الله صلى النبي أن علمت عمر: أما فقال
الحي). ببكاء ليعذب الميت (إن
].1226[ر: 

33.       : الميت -  على النياحة من يكره ما باب
ما سليمان، أبي على يبكين عنه: دعهن الله رضي عمر وقال

واللقلقيية الييرأس، علييى الييتراب لقلقة. والنقع أو نقع يكن لم
الصوت.

بيين علييي عيين عبيييد، بيين سعيد نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا1229



قال: عنه الله رضي المغيرة عن ربيعة،
عليي كييذبا يقييول: (إن وسيلم عليه الله صلى النبي سمعت 

مقعييده فليتبييوأ متعمدا علي كذب من أحد، على ككذب ليس
النار). من

عليييه نيييح يقييول: (ميين وسييلم عليييه اللييه صلى النبي سمعت
عليه). نيح بما يعذب

قتادة، عن شعبة، عن أبي، قال: أخبرني عبدان  - حدثنا1230
ه رضيي أبييه عين عمير، ابن عن المسيب، بن سعيد عن الل

عنهما،
فييي يعييذب قييال: (الميييت وسييلم عليه الله صلى النبي عن 

عليه). نيح بما قبره
سييعيد: حييدثنا زريييع: حييدثنا بيين يزيييد العلييى: حييدثنا عبد تابعه

عليه). الحي ببكاء يعذب شعبة: (الميت عن آدم، وقال قتادة،
].1226[ر: 

ابيين سييفيان: حييدثنا اللييه: حييدثنا عبييد بيين علييي  - حدثنا1231
قال: المنكدر

بيأبي قال: جيء عنهما الله رضي الله عبد بن جابر سمعت 
صييلى اللييه رسييول يدي بين وضع حتى به، مثل قد أحد يوم
أكشييف أن أريييد فييذهبت ثوبييا، سييجي وقييد وسلم، عليه الله
قييومي، فنهيياني عنييه أكشييف ذهبييت ثييم قييومي، فنهاني عنه،
صييوت فسييمع فرفع، وسلم عليه الله صلى الله رسول فأمر

عمييرو، أو: أخييت عمييرو، هذه). فقالوا: ابنة فقال: (من صائحة،
تظلييه الملئكيية زالييت فمييا تبكييي، أو: ل تبكييي؟ قييال: (فلييم

رفع). حتى بأجنحتها
].1187[ر: 

34.      : الجيوب -  شق من منا ليس باب
عيين اليييامي، زبيييد سفيان: حدثنا نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا1232

قال: عنه الله رضي الله عبد عن مسروق، عن إبراهيم،
لطييم ميين منييا وسييلم: (ليييس عليييه اللييه صييلى النييبي قال 

الجاهلية). بدعوى ودعا الجيوب، وشق الخدود،
]1235، 1236، 3331.[



35        : بن -  سعد وسلم عليه الله صلى النبي رثى باب
خولة.
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1233
رضييي أبيييه عيين وقيياص، أبييي بن سعد بن عامر عن شهاب،

قال: عنه الله
حجيية عييام يعييودني وسييلم عليه الله صلى الله رسول كان 

الوجع، من بي بلغ قد فقلت: إني بي، اشتد وجع من الوداع،
قييال: مييالي؟ بثلثي أفاتصدق ابنة، إل يرثني ول مال، ذو وأنا

كييبير، والثلييث قييال: (الثلييث فقال: (ل). ثم (ل). قلت: بالشطر؟
عاليية تييذرهم أن من خير أغنياء، ورثتك تذر أن إنك كثير، أو

إل اللييه وجييه بها تتبغي نفقة تنفق لن وإنك الناس، يتكففون
رسييول امرأتك). فقلييت: يييا في في تجعل ما حتى بها، أجرت
عمل فتعمييل تخلييف ليين قال: (إنييك أصحابي؟ بعد أخلف الله،

حييتى تخلييف أن لعلييك ثييم ورفعة، درجة به ازددت إل صالحا
لصييحابي امييض اللهييم آخييرون، بييك ويضيير أقييوام، بييك ينتفع

بيين سييعد البييائس لكيين أعقييابهم، علييى تردهييم ول هجرتهييم
مييات أن وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول له خولة). يرثي

بمكة.
].56[ر: 

36.       : المصيبة -  عند الحلق من ينهى ما باب
عيين حمييزة، بيين يحيى موسى: حدثنا بن الحكم  - وقال1234

قييال: حييدثه مخيمييرة بيين القاسييم جييابر: أن بيين الرحمن عبد
قال: عنه الله رضي موسى أبي بن بردة أبو حدثني

امرأة حجر في ورأسه عليه، فغشي وجعا، موسى أبو وجع 
قال: أنا أفاق فلما شيئا، عليها يرد أن يستطع فلم أهله، من

إن وسييلم، عليه الله صلى الله رسول منه برىء ممن بريء
الصييالقة، ميين بريييء وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول

والشاقة. والحالقة،

37.      : الخدود -  ضرب من منا ليس باب
الرحميين: حييدثنا عبييد بشييار: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا1235

مسييروق، عيين مييرة، بيين الله عبد عن العمش، عن سفيان،
عنه، الله رضي الله عبد عن
ضييرب من منا قال: (ليس وسلم عليه الله صلى النبي عن 



الجاهلية). بدعوى ودعا الجيوب، وشق الخدود،
].1232[ر: 

38       : عند -  الجاهلية ودعوى الويل من ينهى ما باب
المصيبة.

عن العمش، أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمرو  - حدثنا1236
عنه الله رضي الله عبد عن مسروق، عن مرة، بن الله عبد

قال:
ضرب من منا قال: (ليس وسلم عليه الله صلى النبي قال 

الجاهلية). بدعوى ودعا الجيوب، وشق الخدود،
].1232[ر: 

39.        : الحزن -  فيه يعرف المصيبة عند جلس من باب
قييال: الوهيياب عبييد المثنييى: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا1237

رضي عائشة قالت: سمعت عمرة قال: أخبرتني يحيى سمعت
قالت: عنها الله
وجعفر حارثة ابن قتل وسلم عليه الله صلى النبي جاء لما 

صييائر ميين أنظيير وأنييا الحييزن، فيه يعرف جلس رواحة، وابن
وذكيير جعفيير، نسيياء فقييال: إن رجييل فأتاه الباب، شق الباب،

يطعنييه، الثانية: لم أتاه ثم فذهب، ينهاهن، أن فأمره بكاءهن،
اللييه، رسييول يييا غلبننييا قال: والله الثالثة، فقال: (انههن). فأتاه

الييتراب). فقلييت: أرغييم أفييواههن في قال: (فاحث أنه فزعمت
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أمييرك ما تفعل لم أنفك، الله

ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول تييترك ولم وسلم،
العناء.

]1243، 4015.[
فضيييل: حييدثنا بيين محمييد علي: حييدثنا بن عمرو  - حدثنا1238
قال: عنه الله رضي أنس عن الحول، عاصم

لم علييه الله صلى الله رسول قنت  قتيل حيين شيهرا، وس
حييزن وسيلم عليييه اللييه صييلى الليه رسول رأيت فما القراء،

منه. أشد قط حزنا
].957[ر: 

40.       : المصيبة -  عند حزنه يظهر لم من باب
والظيين السيييء القييول القرظي: الجييزع كعب بن محمد وقال

وحزنييي بييثي أشييكو السلم: {إنمييا عليه يعقوب وقال السيء،



/.86الله} /يوسف:  إلى
عيينيية: أخبرنييا بيين سفيان الحكم: حدثنا بن بشر  - حدثنا1239
مالييك بيين أنس سمع طلحة: أنه أبي بن الله عبد بن إسحاق

يقول: عنه الله رضي
فلما خارج، طلحة وأبو قال: فمات طلحة، لبي ابن اشتكى 

البيت، جانب في ونحته شيئا، هيأت مات، قد أنه امرأته رأت
نفسه، هدأت قالت: قد الغلم؟ قال: كيف طلحة أبو جاء فلما

صادقة. قال: أنها طلحة أبو استراح. وظن قد يكون أن وأرجو
قييد أنه أعلمته يخرج أن أراد فلما اغتسل، أصبح فلما فبات،
النييبي أخبر ثم وسلم، عليه الله صلى النبي مع فصلى مات،
صييلى الله رسول فقال منها، كان بما وسلم عليه الله صلى
ليلتكما). في لكما يبارك أن الله وسلم: (لعل عليه الله
أولد، تسييعة لهمييا النصار: فرأيت من رجل سفيان: فقال قال

القرآن. قرأ قد كلهم
]5153.[

41.     : الولى -  الصدمة عند الصبر باب
العلوة: {الييذين ونعم العدلن، عنه: نعم الله رضي عمر وقال

ابتهم إذا ه إنيا قيالوا مصييبة أص راجعيون. أولئيك إلييه وإنيا لل
المهتييدون} هييم وأولئييك ورحميية ربهييم ميين صييلوات عليهييم

والصلة بالصبر تعالى: {واستعينوا /. وقوله157 - 156/البقرة: 
/.45الخاشعين} /البقرة:  على إل لكبيرة وإنها

عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا1240
قال: ثابت

عليييه اللييه صييلى النييبي عيين عنييه، الله رضي أنسا سمعت 
الولى). الصدمة عند قال: (الصبر وسلم

].1194[ر: 

42 ) :       : بك -  إنا وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
لمحزونون).

عليييه اللييه صييلى النبي عن عنهما، الله رضي عمر ابن وقال
القلب). ويحزن العين، وسلم: (تدمع

].1242[ر: 
حسييان: بن يحيى العزيز: حدثنا عبد بن الحسن  - حدثنا1241
مالييك بيين أنييس عيين ثابت، عن حيان، ابن هو قريش، حدثنا



قال: عنه الله رضي
سيف أبي على وسلم عليه الله صلى الله رسول مع دخلنا 

اللييه رسييول فأخييذ السييلم، عليييه لبراهيم ظئرا وكان القين،
عليييه دخلنييا ثييم وشييمه، فقبله إبراهيم وسلم عليه الله صلى

اللييه رسييول عينييا فجعلييت بنفسييه، يجييود وإبراهيييم ذلك، بعد
بيين الرحميين عبييد لييه فقييال تييذرفان، وسييلم عليه الله صلى
ابيين فقييال: (يييا اللييه؟ رسييول يييا عنه: وأنت الله رضي عوف

علييه الليه صيلى فقيال بيأخرى، أتبعهييا رحمة). ثم إنها عوف،
يرضييي ما إل نقول ول يحزن، والقلب تدمع العين وسلم: (إن

لمحزنون). إبراهيم يا بفراقك وإنا ربنا،
أنييس عيين ثييابت، عن المغيرة، بن سليمان عن موسى، رواه

وسلم. عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي

43.    : المريض -  عند البكاء باب
عيين عمييرو، قال: أخييبرني وهب ابن عن أصبغ،  - حدثنا1242
الله رضي عمر بن الله عبد عن النصاري، الحارث بن سعيد
قال: عنهما

اللييه صييلى النييبي فأتيياه له، شكوى عبادة بن سعد اشتكى 
أبي بن وسعد عوف، بن الرحمن عبد مع يعوده، وسلم عليه

دخييل فلمييا عنهييم، الليه رضييي مسعود، بن الله وعبد وقاص،
يييا قضييى). قييالوا: ل فقال: (قد أهله، غاشية في فوجده عليه،

رأى فلمييا وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي فبكى الله، رسول
فقييال: (أل بكييوا، وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي بكيياء القييوم

القلييب، بحييزن ول العييين، بييدمع يعييذب ل اللييه إن تسمعون،
الميييت وإن يرحييم، - أو لسييانه إلى - وأشار بهذا يعذب ولكن
عليه). أهله ببكاء يعذب
ويرمييي بالعصييا، فيييه يضييرب عنييه اللييه رضييي عميير وكييان

بالتراب. ويحثي بالحجارة،

44       : عن -  والزجر والبكاء، النوح عن ينهى ما باب
ذلك.
عبييد حوشييب: حييدثنا بيين اللييه عبييد بيين محمييد  - حييدثنا1243

قيالت: عمييرة قيال: أخيبرتني سيعيد بيين يحيييى الوهاب: حيدثنا
تقول: عنها الله رضي عائشة سمعت

رواحيية، بيين الله وعبد وجعفر، حارثة، بن زيد قتل جاء لما 



وأنييا الحييزن، فيييه يعييرف وسييلم عليه الله صلى النبي جلس
إن اللييه، رسييول فقييال: يييا رجييل فأتاه الباب، شق من أطلع
الرجييل فييذهب ينهاهن، بأن فأمره بكاءهن، وذكر جعفر، نساء

الثانية فأمره يطعنه، لم أنهن وذكر نهيتهن، فقال: قد أتى، ثم
غلبننا، أو غلبنني، لقد فقال: والله أتى، ثم فذهب ينهاهن، أن

اللييه صييلى النييبي فزعمييت: أن حوشب، بن محمد من الشك
الييتراب). فقلييت: أرغييم أفييواههن فييي قال: (فاحث وسلم عليه
اللييه رسييول تركييت ومييا بفاعييل، أنييت مييا فييوالله أنفك، الله

العناء. من وسلم عليه الله صلى
].1237[ر: 

زيييد: بيين حميياد الوهاب: حدثنا عبد بن الله عبد  - حدثنا1244
قالت: عنها الله رضي عطية أم عن محمد، عن أيوب، حدثنا

ل أن البيعيية عنييد وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي علينا أخذ 
العلء، وأم سييليم، نسييوة: أم خمييس غير منا وفت فما ننوح،
سييبرة، أبييي وامرأتييان. أو: ابنيية معيياذ، امييرأة سبرة أبي وابنة

أخرى. وامرأة معاذ، وامرأة
]4610 - 6789.[

45.   : للجنازة -  القيام باب
الزهييري، سفيان: حدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا1245

ربيعة، بن عامر عن أبيه، عن سالم، عن
الجنييازة رأيتييم قييال: (إذا وسييلم عليييه الله صلى النبي عن 

تخلفكم). حتى فقوموا
قييال: أخبرنييا أبيه عن سالم، الزهري: أخبرني سفيان: قال قال

وسييلم. زاد عليييه اللييه صييلى النييبي عيين ربيعيية، بيين عييامر
توضع). أو تخلفكم الحميدي: (حتى

]1246.[

46.      : للجنازة -  قام إذا يقعد متى باب
ابن عن نافع، عن الليث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا1246

عنه، الله رضي ربيعة بن عامر عن عنهما، الله رضي عمر
أحييدكم رأى قييال: (إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 

أو تخلفه، أو يخلفها، حتى فليقم معها ماشيا يكن فإن جنازة،
تخلفه). أن قبل من توضع

].1245[ر: 



سعيد عن ذئب، أبي ابن يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا1247
قال: أبيه عن المقبري،

مييروان، بيد عنه الله رضي هريرة أبو فأخذ جنازة، في كنا 
فأخييذ عنييه، الله رضي سعيد أبو فجاء توضع، أن قبل فجلسا

صيلى النييبي أن هييذا علييم لقييد فييوالله فقال: قم، مروان بيد
هريرة: صدق. أبو فقال ذلك، عن نهانا وسلم عليه الله

]1248.[

47        : عن -  توضع حتى يقعد فل جنازة تبع من باب
. بالقيام      أمر قعد فإن الرجال، مناكب

هشييام: حييدثنا إبراهيييم: حييدثنا ابيين يعني مسلم،  - حدثنا1248
الليه رضييي الخييدري سييعيد أبييي عيين سيلمة، أبي عن يحيى،
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه،
توضع). حتى يقعد فل تبعها فمن فقوموا، الجنازة رأيتم (إذا 

].1247[ر: 

48.     : يهودي -  لجنازة قام من باب
عيين يحيييى، عيين هشييام، فضالة: حدثنا بن معاذ  - حدثنا1249

عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن مقسم، بن الله عبيد
قال:

وقمنا وسلم عليه الله صلى النبي لها فقام جنازة، بنا مرت 
رأيتييم قييال: (إذا يهييودي؟ جنييازة إنها الله، رسول يا فقلنا له،

فقوموا). الجنازة

قييال: مييرة بيين عمييرو شييعبة: حييدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1250
قال: ليلى أبي ابن الرحمن عبد سمعت

بالقادسييية، قاعييدين سييعد، بن وقيس حنيف، بن سهل كان 
الرض، أهل من لهما: إنهما فقيل فقاما، بجنازة عليهما فمروا

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال: إن الذمة، أهل من أي
فقييال: يهييودي، جنييازة لييه: إنهيا فقيييل فقييام، جنييازة به مرت

نفسا). (أليست
ليلييى ابين عين عمييرو، عيين العمييش، عين حمييزة، أبو وقال

مييع فقييال: كنييا عنهمييا، اللييه رضي وسهل قيس مع قال: كنت
عيين الشييعبي، عن زكرياء، وسلم. وقال عليه الله صلى النبي

للجنازة. يقومان وقيس مسعود أبو ليلى: كان أبي ابن



49.      : النساء -  دون للجنازة الرجال حمل باب
عين اللييث، الليه: حيدثنا عبيد بين العزييز عبيد  - حيدثنا1251
رضييي الخييدري سييعيد أبييا سييمع أبيه: أنه عن المقبري، سعيد

عنه: الله
وضييعت قييال: (إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن 

صييالحة كييانت فييإن أعنيياقهم، علييى الرجييال واحتملها الجنازة،
أييين ويلهييا، قييالت: يييا صييالحة غييير كانت وإن قالت: قدموني،

سييمعه ولييو النسييان، إل شيء كل صوتها يسمع بها، تذهبون
صعق).

]1253، 1314.[

50.   : بالجنازة -  السرعة باب
يييديها، بييين وامييش مشيعون، عنه: أنتم الله رضي أنس وقال

منها. غيره: قريبا شمالها. وقال وعن يمينها، وعن وخلفها،
قييال: حفظنيياه سييفيان الله: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا1252

رضييي هريييرة أبييي عيين المسيب، بن سعيد عن الزهري، من
قييال: (أسييرعوا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عن عنه، الله

ذلك، سوى يك وإن تقدمونها، فخير صحالة تك فإن بالجنازة،
رقابكم). عن تضعونه فشر

51.  :      : قدموني -  الجنازة على وهو الميت قول باب
سييعيد، الليييث: حييدثنا يوسف: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا1253

قال: عنه الله رضي الخدري سعيد أبا سمع أبيه: أنه عن
الجنازة، وضعت يقول: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

قييالت: صييالحة كييانت فييإن أعنيياقهم، علييى الرجييال فاحتملهييا
أييين ويلهييا، لهلهييا: يييا قييالت صييالحة غير كانت وإن قدموني،
سييمع ولييو النسييان، إل شيييء كييل صوتها يسمع بها، يذهبون
لصعق). النسان

].1251[ر: 

52       : الجنازة -  على ثلثة أو صفين صف من باب
. المام  خلف

عطيياء، عيين قتادة، عن عوانة، أبي عن مسدد،  - حدثنا1254
عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر عن



النجاشييي، على صلى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
الثالث. أو الثاني الصف في فكنت

]1257، 1269، 3664 - 3666.[

53.    : الجنازة -  على الصفوف باب
عيين معميير، زريييع: حييدثنا بيين يزيد مسدد: حدثنا  - حدثنا1255

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سعيد، عن الزهري،
ثم النجاشي، أصحابه إلى وسلم عليه الله صلى النبي نعى 

أربعا. فكبر خلفه، فصفوا تقدم،
].1188[ر: 

عيين الشيييباني، شييعبة: حييدثنا مسييلم: حييدثنا  - حييدثنا1256
قال: الشعبي

قبر على وسلم: أتى عليه الله صلى النبي شهد من أخبرني 
عبيياس قال: ابيين حدثك؟ أربعا. قلت: من وكبر فصفهم، منبوذ،
عنهما. الله رضي

].819[ر: 
يوسف: أن بن هشام موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا1257

عبييد بن جابر سمع عطاء: أنه قال: أخبرني أخبرهم جريج ابن
يقول: عنهما الله رضي الله
رجييل اليييوم تييوفي وسييلم: (قييد عليييه الله صلى النبي قال 

فصيلى علييه). قيال: فصيففنا، فصيلوا فهلم الحبش، من صالح
أبييو صييفوف. قييال ونحيين عليييه وسييلم عليييه الله صلى النبي

الثاني. الصف في جابر: كنت عن الزبير،
].1254[ر: 

54.       : الجنائز -  على الرجال مع الصبيان صفوف باب
الواحيد: حيدثنا عبيد إسيماعيل: حيدثنا بن موسى  - حدثنا1258

عنهما: الله رضي عباس ابن عن عامر، عن الشيباني،
ليل، دفن قد بقبر مر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

آذنتميوني). هيذا). قيالوا: البارحية. قيال: (أفل دفين فقال: (ميتى
نوقظييك. فقييام أن فكرهنييا الليييل، ظلميية فييي قييالوا: دفنيياه

عليه. فصلى فيهم، عباس: وأنا ابن قال خلفه، فصففنا
].819[ر: 

55.     : الجنائز -  على الصلة سنة باب
الجنييازة). علييى صلى وسلم: (من عليه الله صلى النبي وقال



]. وقييال:2168صيياحبكم). [ر:  علييى ]. وقييال: (صييلوا1261[ر: 
فيهييا ليييس صييلة، ]. سييماها1257النجاشييي). [ر:  على (صلوا
وتسليم. تكبير وفيها فيها، يتكلم ول سجود، ول ركوع
طلييوع عنييد يصييلي ول طيياهرا، إل يصييلي ل عميير ابيين وكان

يديه. ويرفع غروبها، ول الشمس
ميين جنييائزهم علييى وأحقهييم النيياس، الحسيين: أدركييت وقييال

الجنييازة عنييد أو العيييد يييوم أحييدث وإذا لفرائضييهم، رضييوهم
يصييلون وهييم الجنييازة إلييى انتهى وإذا يتيمم، ول الماء يطلب
بتكبيرة. معهم يدخل
والحضيير، والسييفر والنهييار، بالليييل المسيييب: يكييبر ابيين وقييال
أربعا.
الصلة. استفتاح الواحدة عنه: تكبيرة الله رضي أنس وقال
أبييد} /التوبيية: مات منهم أحد على تصل وجل: {ول عز وقال

وإمام. صفوف /.وفيه84
الشيييباني، عيين شييعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا1259

قال: الشعبي عن
قييبر علييى وسييلم عليييه اللييه صييلى نبيكم مع مر من أخبر 

حييدثك؟ ميين عمييرو، أبييا خلفه. فقلنييا: يييا فصففنا فأمنا منبوذ،
عنهما. الله رضي عباس قال: ابن

].819[ر: 

56.    : الجنائز -  اتباع فضل باب
قضيييت فقييد صييليت عنييه: إذا اللييه رضييي ثابت بن زيد وقال
عليك. الذي
ميين ولكيين إذنييا، الجنازة على علمنا ما هلل، بن حميد وقال
قيراط. فله رجع ثم صلى

قييال: سييمعت حازم بن جرير النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا1260
عنهييم اللييه رضييي هريييرة أبييا عمر: أن ابن يقول: حدث نافعا

يقول:
علينييا. هريييرة أبييو قيييراط. فقييال: أكييثر فلييه جنييازة تبع من 

اللييه رسول وقالت: سمعت هريرة، أبا عائشة، يعني فصدقت،
الليه رضييي عمير ابيين يقييوله. فقيال وسيلم عليييه الليه صيلى

كثيرة. قراريط في فرطنا عنهما: لقد
الله. أمر من /: ضيعت56{فرطت} /الزمر: 

].47[ر: 



57.     : تدفن -  حتى انتظر من باب
أبييي ابيين على قال: قرأت مسلمة بن الله عبد  - حدثنا1261
سييأل أبيييه: أنييه عيين المقبري، سعيد أبي بن سعيد عن ذئب،

عليه الله صلى النبي فقال: سمعت عنه الله رضي هريرة أبا
وسلم.
أبييي: حييدثنا قييال: حييدثني سييعيد بيين شييبيب بيين أحمييد حييدثنا

أبييا العييرج: أن الرحميين عبييد شهاب: وحدثني ابن يونس: قال
قال: عنه الله رضي هريرة

الجنييازة شييهد وسلم: (ميين عليه الله صلى الله رسول قال 
لييه كييان تييدفن حييتى شييهد وميين قيييراط، فلييه يصييلي حييتى

العظيمين). الجبلين قال: (مثل القيراطان؟ قيراطان). قيل: وما
].47[ر: 

58.       : الجنائز -  على الناس مع الصبيان صلة باب
بكييير: أبييي بيين يحيى إبراهيم: حدثنا بن يعقوب  - حدثنا1262
ابيين عيين عييامر، عن الشيباني، إسحاق أبو زائدة: حدثنا حدثنا

قال: عنهما الله رضي عباس
هييذا فقييالوا قييبرا، وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أتى 

عنهمييا: اللييه رضييي عبيياس ابيين قييال البارحة، دفنت أو دفن،
عليها. صلى ثم خلفه، فصففنا

].819[ر: 

59.      : والمسجد -  بالمصلى الجنائز على الصلة باب
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا1263

حدثاه: أنهما سلمة وأبي المسيب بن سعيد عن شهاب، ابن
عليييه اللييه صييلى اللييه رسول لنا قال: نعى هريرة أبي عن 

فقييال: فيه، مات الذي اليوم الحبشة، صاحب النجاشي وسلم
لخيكم). (استغفروا

هريرة أبا المسيب: أن بن سعيد قال: حدثني شهاب ابن وعن
صييف وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي قال: إن عنه الله رضي

أربعا. عليه فكبر بالمصلى، بهم
].1188[ر: 

ضييمرة: حييدثنا أبييو المنييذر: حييدثنا بيين إبراهيييم  - حييدثنا1264
الله رضي عمر بن الله عبد عن نافع، عن عقبة، بن موسى
عنهما:



برجييل وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي إلى جاؤوا اليهود أن 
موضيع مين قريبيا فرجميا، بهميا فيأمر زنييا، قد وامرأة منهم

المسجد. عند الجنائز
]3436، 4280، 6433، 6450، 6901، 7104.[

60.        : القبور -  على المساجد اتخاذ من يكره ما باب
عنهيم، الليه رضيي عليي بين الحسين بين الحسين مات ولما

فسيمعوا رفعيت، ثيم سيينة، قيبره علييى القبية امرأتيه ضربت
يئسييوا الخر: بل فأجابه فقدوا، ما وجدوا هل يقول: أل صائحا

فانقلبوا.
هلل، عيين شييبيان، عيين موسييى، بن الله عبيد  - حدثنا1265

عنها، الله رضي عائشة عن عروة، عن الوزان، هو
مات الذي مرضه في قال وسلم عليه الله صلى النبي عن 

مسجدا). أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى، اليهود الله فيه: (لعن
يتخييذ أن أخشييى أنييي غييير قييبره، لبييرزوا ذلييك قييالت: ولييول

مسجدا.
].425[ر: 

61      : في -  ماتت إذا النفساء على الصلة باب
نفاسها.

حسييين: حييدثنا زريع: حدثنا بن يزيد مسدد: حدثنا  - حدثنا1266
قال: عنه الله رضي سمرة عن بريدة، بن الله عبد
ميياتت امييرأة على وسلم عليه الله صلى النبي وراء صليت 

وسطها. عليها فقام نفاسها، في
].325[ر: 

62.      : والرجل -  المرأة من يقوم أين باب
الييوارث: حييدثنا عبييد ميسييرة: حييدثنا بيين عمران  - حدثنا1267

اللييه رضييي جنييدب بيين سييمرة بريدة: حييدثنا ابن عن حسين،
قال: عنه
ميياتت امييرأة على وسلم عليه الله صلى النبي وراء صليت 

وسطها. عليها فقام نفاسها، في
].325[ر: 

63.     : أربعا -  الجنازة على التكبير باب
ثييم ثلثييا، فكييبر عنييه، اللييه رضييي أنس بنا حميد: صلى وقال



سلم. ثم الرابعة، كبر ثم القبلة، له: فاستقبل فقيل سلم،
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1268
اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين المسيب، بن سعيد عن شهاب،

عنه:
فييي النجاشيي نعييى وسيلم عليييه الله صلى الله رسول أن 

بهييم، فصييف المصييلى، إلييى بهم وخرج فيه، مات الذي اليوم
تكبيرات. أربع عليه وكبر
].1188[ر: 

حيييان: حييدثنا بيين سييليم سنان: حييدثنا بن محمد  - حدثنا1269
عنه: الله رضي جابر عن ميناء، بن سعيد

أصييحمة علييى صييلى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 
أربعا. فكبر النجاشي،

سليم: أصحمة. وتابعه عن الصمد، وعبد هارون، بن يزيد وقال
الصمد. عبد
].1254[ر: 

64.      : الجنازة -  على الكتاب فاتحة قراءة باب
ويقييول: اللهييم الكتاب، بفاتحة الطفل على الحسن: يقرأ وقال
وأجرا. وسلفا فرطا لنا اجعله
عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا1270
اللييه رضييي عبيياس ابيين خلييف قييال: صييليت طلحة عن سعد،

عنهما.
إبراهيييم، بيين سييعد عيين سفيان، أخبرنا كثبر، بن محمد حدثنا

قال: عوف بن الله عبد بن طلحة عن
فقيرأ جنازة، على عنهما الله رضي عباس ابن خلف صليت 

سنة. أنها فقال: ليعلموا الكتاب، بفاتحة

65.       : يدفن -  ما بعد القبر على الصلة باب
قييال: حييدثني شييعبة منهييال: حييدثنا بيين حجيياح  - حييدثنا1271

قال: الشعبي قال: سمعت الشيباني سليمان
قييبر عليى وسيلم عليه الله صلى النبي مع مر من أخبرني 

عمييرو؟ أبا يا هذا حدثك خلفه. قلت: من وصلوا فأمهم منبوذ،
عنهما. الله رضي عباس قال: ابن

].819[ر: 
عيين زيييد، بيين حميياد الفضييل: حييدثنا بيين محمد  - حدثنا1272



عنه: الله رضي هريرة أبي عن رافع، أبي عن ثابت،
ولييم فمييات المسييجد، يقييم كييان امييرأة، أو رجل أسود، أن 

يييوم ذات فييذكره بمييوته، وسييلم عليييه اللييه صلى النبي يعلم
الله. قييال: رسول يا النسان). قالوا: مات ذلك فعل فقال: (ما

قصته. قييال: فحقييروا وكذا كذا كان آذنتموني). فقالوا: إنه (أفل
عليه. فصلى قبره قبره). فأتي على قال: (فدلوني شأنه،

].446[ر: 

66.     : النعال -  خفق يسمع الميت باب
قال: وقال سعيد العلى: حدثنا عبد عياش: حدثنا  - حدثنا1273

أنييس عيين قتادة، عن سعيد، زريع: حدثنا ابن خليفة: حدثنا لي
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي

إنييه حييتى أصييحابه، وذهييب وتولي قبره في وضع إذا (العبد 
كنييت له: ما فيقولن فأقعداه، ملكان أتاه نعالهم، قرع ليسمع
فيقييول: وسييلم؟ عليييه الله صلى محمد الرجل هذا في تقول
فييي مقعييدك إلييى فيقييال: انظيير ورسييوله، الله عبد أنه أشهد
لى النيبي الجنة). قيال من مقعدا به الله أبدلك النار، ه ص الل
المنييافق: فيقييول: أو الكافر، وأما جميعا، وسلم: (فيراهما عليه

ول دريييت النيياس. فيقييال: ل يقييول مييا أقييول كنييت أدري، ل
فيصيييح أذنيييه، بين ضربة حديد من بمطرقة يضرب ثم تليت،
الثقلين). إل يليه من يسمعها صيحة

]1308.[

67       : المقدسة -  الرض في ليل الدفن أحب من باب
. نحوها  أو

عيين معميير، الييرزاق: أخبرنييا عبييد محمود: حييدثنا  - حدثنا1274
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن أبيه، عن طاوس، ابن
جيياءه فلمييا السلم، عليهما موسى إلى الموت ملك (أرسل 

يريييد ل عبييد إلييى فقييال: أرسييلتني ربييه، إلييى فرجييع صييكه،
يييده يضييع لييه فقييل وقال: ارجع، عينه، عليه الله فرد الموت،

سيينة. شييعرة بكييل يده به غطت ما بكل فله ثور، متن على
فسييأل المييوت. قييال: فييالن، قييال: ثييم ماذا؟ ثم رب، قال: أي

بحجيير). قييال: قييال رمييية المقدسيية الرض ميين يييدنيه أن الله
لريتكييم ثييم كنييت وسييلم: (فلييو عليييه اللييه صييلى الله رسول
الحمر). الكثيب عند الطريق، جانب إلى قبره،



]3226.[

68.   : بالليل -  الدفن باب
].1321ليل. [ر:  عنه الله رضي بكر أبو ودفن

عيين جرييير، شيييبة: حييدثنا أبييي بيين عثمييان  - حييدثنا1275
عنهمييا اللييه رضييي عبيياس ابيين عيين الشييعبي، عيين الشيباني،

قال:
دفيين مييا بعد رجل على وسلم عليه الله صلى النبي صلى 

هييذا). فقال: (من عنه سأله قد وكان وأصحابه، هو قام بليلة،
عليه. فصلوا البارحة، دفن فقالوا: فلن

].819[ر: 

69.     : القبر -  على المسجد بناء باب
عيين هشييام، عيين مالييك، قال: حييدثني إسماعيل  - حدثنا1276

قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه،
نسائه بعض ذكرت وسلم، عليه الله صلى النبي اشتكى لما 

سلمة أم وكانت مارية، لها يقال الحبشة، بأرض رأينها كنيسة
ميين فييذكرتا الحبشيية، أرض أتتييا عنهما، الله رضي حبيبة وأم

منهم مات إذا فقال: (أولئك رأسه فرفع فيها، وتصاوير حسنها
تلييك فيييه صييوروا ثييم مسييجدا، قبره على بنوا الصالح الرجل

الله). عند الخلق شرار أولئك الصورة،
].417[ر: 

70.     : المرأة -  قبر يدخل من باب
سييليمان: حييدثنا بن فليح سنان: حدثنا بن محمد  - حدثنا1277

قال: عنه الله رضي أنس عن علي، بن هلل
الله ورسول وسلم، عليه الله صلى الله رسول بنت شهدنا 

عينيياه فرأيييت القييبر، علييى جييالس وسييلم عليييه اللييه صييلى
الليليية). فقييال يقييارف لييم أحييد من فيكم فقال: (هل تدمعان،

قبرهييا فييي قبرهييا). فنييزل فييي قييال: (فييأنزل طلحية: أنييا، أبييو
فقبرها.

الذنب. يعني فليح: أراه مبارك: قال ابن قال
ليكتسبوا. / أي113الله: {ليقترفوا} /النعام:  عبد أبو قال
].1225[ر: 



71.    : الشهيد -  على الصلة باب
قييال: حييدثني الليييث يوسف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا1278

جييابر عيين مالييك، بيين كعب بن الرحمن عبد عن شهاب، ابن
قال: عنهما الله رضي الله عبد بن
ميين الرجلييين بييين يجمييع وسييلم عليه الله صلى النبي كان 

للقييرآن). أخذا أكثر يقول: (أيهم ثم واحد، ثوب في أحد قتلى
شييهيد وقييال: (أنييا اللحد، في قدمه أحدهما إلى له أشير فإذا

ولييم دمييائهم، فييي بييدفنهم القياميية). وأميير يييوم هييؤلء علييى
عليهم. يصل ولم يغسلوا،

]1280 - 1283، 1286 - 1288، 3851.[
يزيييد الليييث: حييدثني يوسف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا1279

عامر: بن عقبة عن الخير، أبي عن حبيب، أبي بن
علييى فصييلى يومييا، خييرج وسييلم عليييه الله صلى النبي أن 

فقييال: المنييبر إلييى انصييرف ثييم الميت، على صلته أحد أهل
إلييى لنظيير والليه وإنييي عليكييم، شييهيد وأنييا لكم، فرط (إني

مفاتيييح أو الرض، خزائيين مفاتيييح أعطيت وإني الن، حوضي
ولكيين بعييدي، تشركوا أن عليكم أخاف ما والله وإني الرض،
فيها). تنافسوا أن عليكم أخاف

]3401، 3816، 3857، 6062، 6218.[

72.      : قبر -  في والثلثة الرجلين دفن باب
ابيين الليييث: حييدثنا سييليمان: حييدثنا بيين سييعيد  - حييدثنا1280
كعب: بن الرحمن عبد عن شهاب،

النييبي أن عنهمييا: أخييبره اللييه رضييي اللييه عبد بن جابر أن 
أحد. قتلى من الرجلين بين يجمع كان وسلم عليه الله صلى
].1278[ر: 

73.      : الشهداء -  غسل ير لم من باب
عبد عن شهاب، ابن عن ليث، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا1281

قال: جابر عن كعب، بن الرحمن
دمييائهم). فييي وسييلم: (ادفنييوهم عليييه الله صلى النبي قال 

يغسلهم. ولم أحد، يوم يعني
].1278[ر: 



74.     : اللحد -  في يقدم من باب
{ملتحييدا} ملحيد، جيائر وكيل ناحيية، فييي لنيه اللحييد وسمي

ضريحا. كان مستقيما كان ولو /: معدل،27/الكهف: 
ليييث الله:) أخبرنا عبد مقاتل: (أخبرنا ابن  - حدثنا1282/1283

بيين كعييب بيين الرحميين عبد عن شهاب، ابن سعد: حدثني بن
عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر عن مالك،

بييين يجمييع كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 
أكييثر يقييول: (أيهييم ثم واحد، ثوب قي أحد قتلى من الرجلين

اللحييد، فييي قييدمه أحييدهما إلييى لييه أشييير للقرآن). فإذا أخذا
ولييم دمييائهم، فييي بييدفنهم هؤلء). وأمر على شهيد وقال: (أنا

يغسلهم. ولم عليهم، يصل
عبييد بيين جييابر عيين الزهري، عن الوزاعي، ) - وأخبرنا1283(

عنهما: الله رضي الله
أحييد: لقتلييى يقييول وسييلم عليه الله صلى الله رسول كان 

قييدمه رجييل إلييى له أشير للقرآن). فإذا أخذا أكثر هؤلء (أي
نمييرة في وعمي أبي جابر: فكفن صاحبه. قال قبل اللحد في

ميين الزهييري: حييدثني كييثير: حييدثني بيين سييليمان واحدة. وقال
عنه. الله رضي جابر سمع
].1278[ر: 

75.     : القبر -  في والحشيش الذخر باب
عبييد حوشييب: حييدثنا بيين اللييه عبييد بيين محمييد  - حييدثنا1284

اللييه رضييي عبيياس ابن عن عكرمة، عن خالد، الوهاب: حدثنا
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما،

أحلت بعدي، لحد ول قبلي لحد تحل فلم مكة، الله (حرم 
ول شييجرها، يعضييد ول خلهييا، يختلييى ل نهار، من ساعة لي

العبيياس لمعييرف). فقييال إل لقطتهييا تلتقييط ول صيييدها، ينفيير
الذخر). فقال: (إل وقبورنا؟ لصاغتنا الذخر عنه: إل الله رضي
عليييه اللييه صييلى النييبي عن عنه، الله رضي هريرة أبو وقال

وبيوتنا؟ وسلم: لقبورنا
بنييت صفية عن مسلم، بن الحسن عن صالح، بن أبان وقال

وسلم: مثله. عليه الله صلى النبي شيبة: سمعت
عنهمييا: اللييه رضي عباس ابن عن طاوس، عن مجاهد، وقال

وبيوتهم. لقينهم
].1510وانظر:  ،4059 ،2301 ،1984 ،1736[



76.        : لعلة -  واللحد القبر من الميت يخرج هل باب
عمييرو: سييفيان: قييال اللييه: حييدثنا عبييد بن علي  - حدثنا1285

قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر سمعت
بعد أبي بن الله عبد وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى 
ونفييث ركبتيه، على فوضعه فأخرج، به فأمر حفرته، أدخل ما

عباسا كسا وكان أعلم، فالله قميصه، وألبسه ريقه، من عليه
قميصا.

صييلى اللييه رسييول علييى هارون: وكييان أبو سفيان: وقال قال
رسييول اللييه: يييا عبييد ابيين له فقال قمصان، وسلم عليه الله

سفيان: فيييرون جلدك. قال يلي الذي قميصك أبي ألبس الله،
قميصيه، الليه عبييد ألبييس وسيلم عليييه الليه صيلى النيبي أن

صنع. لما مكافأة
].1211[ر: 

المفضييل: حييدثنا بيين بشيير مسييدد: أخبرنييا  - حدثنا1286/1287
قال: عنه الله رضي جابر عن عطاء، عن المعلم، حسين

إل أرانييي فقييال: مييا الليييل، ميين أبي دعاني أحد، حضر لما 
عليييه اللييه صلى النبي أصحاب من يقتل من أول في مقتول
رسييول نفييس غير منك علي أعز بعدي أترك ل وإني وسلم،

واسييتوص فيياقض، دينا، علي فإن وسلم، عليه الله صلى الله
فييي آخيير معه ودفن قتيل، أول فكان فأصبحنا، خيرا، بأخوتك

بعد فاستخرجته الخر، مع أتركه أن نفسي تطب لم ثم قبر،
أذنه. غير هنية، وضعته كيوم هو فإذا أشهر، ستة
ه: حيدثنا عبد بن علي ) - حدثنا1287(  عيامر، بين سيعيد الل

رضييي جييابر عيين عطيياء، عيين نجيح، أبي ابن عن شعبة، عن
قال: عنه الله
فجعلتييه أخرجته، حتى نفسي تطب فلم رجل، مع أبي دفن 

حدة. على قبر في
].1278[ر: 

77.     : القبر -  في والشق اللحد باب
سييعد بيين الليييث الله: أخبرنييا عبد عبدان: أخبرنا  - حدثنا1288

مالك، بن كعب بن الرحمن عبد عن شهاب، ابن قال: حدثني
قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن
ميين رجلييين بييين يجمييع وسييلم عليييه اللييه صلى النبي كان 

لييه أشييير للقييرآن). فييإذا أخذا أكثر يقول: (أيهم ثم أحد، قتلى



يوم هؤلء على شهيد فقال: (أنا اللحد، في قدمه أحدهما إلى
يغسلهم. ولم بدمائهم، بدفنهم القيامة). فأمر

].1278[ر: 

78       : عليه، -  يصلى هل فمات، الصبي أسلم إذا باب
 . الحسن،     وقال السلم الصبي على يعرض وهل

   : أحدهما   أسلم إذا وقتادة وإبراهيم، وشريح،
     . الله   رضي عباس ابن وكان المسلم مع فالولد

أبيه         مع يكن ولم المستضعفين، من أمه مع عنهما
.(    ) :  . يعلى   ول يعلو السلم وقال قومه دين على

عيين يييونس، عيين اللييه، عبييد عبييدان: أخبرنييا  - حييدثنا1289
رضييي عميير ابيين الله: أن عبد بن سالم قال: أخبرني الزهري

أخبره: عنهما الله
رهييط فييي وسلم عليه الله صلى النبي مع انطلق عمر أن 

بني أطم عند الصبيان، مع يلعب وجدوه حتى صياد، ابن قبل
ضييرب حييتى يشييعر فلم الحلم، الصياد ابن قارب وقد مغالة،
الصياد: (تشهد لبن قال ثم بيده، وسلم عليه الله صلى النبي
رسول أنك فقال: أشهد صياد ابن إليه الله). فنظر رسول أني

وسييلم: أتشييهد عليييه اللييه صلى للنبي صياد ابن الميين. فقال
وبرسييله). فقييال بييالله وقال: (آمنييت فرفضه الله؟ رسول أني

وكيياذب. فقييال صييادق صييياد: يييأتيني ابيين ترى). قييال له: (ماذا
لييه قييال المر). ثييم عليك وسلم: (خلط عليه الله صلى النبي
خبيئييا). فقييال لك خبأت قد وسلم: (إني عليه الله صلى النبي

قييدرك). فقييال تعييدو فليين الييدخ. فقييال: (اخسييأ، صياد: هو ابن
عنقه. فقييال أضرب الله رسول يا عنه: دعني الله رضي عمر
وإن عليييه، تسلط فلن يكنه وسلم: (إن عليه الله صلى النبي

قتله). في لك خير فل يكنه لم
يقييول: انطلييق عنهما الله رضي عمر ابن سالم: سمعت وقال

كعييب، بيين وأبييي وسلم عليه الله صلى الله رسول ذلك بعد
ابن من يسمع أن يختل وهو صياد، ابن فيها التي النخل إلى

اللييه صييلى النييبي فييرآه صييياد، ابن يراه أن قبل شيئا، صياد
أو رمزة فيها له قطيفة، في يعني مضطجع، وهو وسلم عليه

وسلم، عليه الله صلى الله رسول صياد ابن أم فرأت زمرة،
وهييو صيياف، صييياد: يييا لبيين فقييالت النخل، بجذوع يتقي وهو



ابيين فثييار وسلم، عليه الله صلى محمد، هذا صياد، ابن اسم
بين). تركته وسلم: (لو عليه الله صلى النبي فقال صياد،
زمزميية. وقييال أو رمرميية حييديثه: فرضييه، فييي شييعيب وقييال

معمر: رمزة. عقيل: رمرمة. وقال
]2495، 2869، 2890، 2891، 5821، 6244.[

زيييد، ابيين وهييو حميياد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا1290
قال: عنه الله رضي أنس عن ثابت، عن
فمرض، وسلم عليه الله صلى النبي يخدم يهودي غلم كان 

لم عليه الله صلى النبي فأتاه رأسيه، عنيد فقعيد يعيوده، وس
أبا له: أطع فقال عنده، وهو أبيه إلى له: (أسلم). فنظر فقال

صييلى النييبي فخييرج فأسييلم، وسييلم، عليييه الله صلى القاسم
النار). من أنقذه الذي لله يقول: (الحمد وهو وسلم عليه الله

]5333.[
عبيييد قال: قال سفيان الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا1291

الله:
وأمييي أنييا يقول: كنييت عنهما الله رضي عباس ابن سمعت 

النساء. من وأمي الولدان من أنا المستضعفين، من
]4311، 4312، 4321.[

ابيين شييعيب: قييال اليمييان: أخبرنييا أبييو  - حييدثنا1292/1293
شهاب:

أنيه أجيل من لغية، كان وإن متوفى مولود كل على يصلى 
خاصيية، أبوه أو السلم، أبواه يدعي السلم، فطرة على ولد
صييلي صييارخا اسييتهل إذا السييلم، غييير علييى أمه كانت وإن

سييقط، أنييه أجييل ميين يسييتهل، ل ميين على يصلى ول عليه،
صييلى النييبي يحييدث: قييال كان عنه الله رضي هريرة أبا فإن
فييأبواه الفطرة، على يولد إل مولود من وسلم: (ما عليه الله

بهيميية البهيميية تنتييج كمييا يمجسييانه، أو ينصييرانه أو يهييودانه
هريييرة أبييو يقييول جييدعاء). ثييم ميين فيها تحسون هل جمعاء،
عليها} الية. الناس فطر التي الله عنه: {فطرة الله رضي

عيين يييونس، الليه: أخبرنييا عبد عبدان: أخبرنا ) - حدثنا1293( 
الرحمن: عبد بن سلمة أبو الزهري: أخبرني

صييلى اللييه رسييول قال: قييال عنه الله رضي هريرة أبا أن 
فييأبواه الفطرة، على يولد إل مولود من وسلم: (ما عليه الله

بهيميية البهيميية تنتييج كمييا يمجسييانه، أو ينصييرانه، أو يهييودانه،



هريييرة أبييو يقييول جييدعاء). ثييم ميين فيها تحسون هل جمعاء،
تبييديل ل عليها الناس فطر التي الله عنه: {فطرة الله رضي
القيم}. الدين ذلك الله لخلق

]1319، 4497، 6226.[

79   :      : إل -  إله ل الموت عند المشرك قال إذا باب
الله.
قييال: حييدثني إبراهيييم بيين يعقوب إسحق: أخبرنا  - حدثنا1294
بيين سييعيد قييال: أخييبرني شييهاب ابيين عيين صييالح، عيين أبييي،

أخبره: أنه أبيه عن المسيب،
صييلى اللييه رسييول جيياءه الوفاة، طالب أبا حضرت لما أنه 

اللييه وعبييد هشييام، بن جهل أبا عنده فوجد وسلم، عليه الله
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قال المغيرة، بن أمية أبي بن

أشييهد كلميية اللييه، إل إلييه ل قييل عم، طالب: (يا لبي وسلم
أبييا أمييية: يييا بيين اللييه وعبد جهل أبو الله). فقال عند بها لك

اللييه رسييول يييزل فلييم المطلب، عبد ملة عن أترغب طالب،
المقاليية، بتلييك ويعييودان عليييه، يعرضها وسلم عليه الله صلى
عبييد مليية علييى كلمهييم: هييو مييا آخيير طييالب أبييو قييال حييتى

اللييه رسييول اللييه. فقييال إل إلييه يقييول: ل أن وأبييى المطلب،
أنييه لييم مييا لييك لسييتغفرن والله وسلم: (أما عليه الله صلى

للنبي} الية. كان فيه: {ما تعالى الله عنك). فأنزل
]3671، 4398، 4494، 6303.[

80.    : القبر -  على الجريد باب
ابن جريدان. ورأى قبره في يجعل أن السلمي بريدة وأوصى

فقال: الرحمن عبد قبر على فسطاطا عنهما الله رضي عمر
يزيييد: بيين خارجيية عملييه. وقييال يظلييه فإنمييا غلم، يييا انزعييه
وإن عنييه، اللييه رضييي عثمييان زميين في شبان ونحن رأيتني،
يجيياوره. حييتى مظعييون، بن عثمان قبر يثب الذي وثبة أشدنا
قبر، على فأجلسني خارجة، بيدي حكيم: أخذ بن عثمان وقال

لميين ذلييك كييره قييال: إنمييا ثييابت بن يزيد عمه عن وأخبرني
يجلس عنهما الله رضي عمر ابن نافع: كان عليه. وقال أحدث
القبور. على

عيين العمييش، عيين معاوييية، أبييو يحيييى: حييدثنا  - حييدثنا1295
عيين عنهمييا، اللييه رضييي عباس ابن عن طاوس، عن مجاهد،



وسلم: عليه الله صلى النبي
في يعذبان وما ليعذبان، فقال: (إنهما يعذبان، بقبرين مر أنه 

فكييان الخر وأما البول، من يستتر ل فكان أحدهما أما كبير،
ثييم بنصييفين، فشييقها رطبيية جريييدة أخييذ بالنميمة). ثم يمشي

صيينعت لييم اللييه، رسييول فقالوا: يييا واحدة، قبر كل في غرز
ييبسا). لم ما عنهما يخفف أن فقال: (لعله هذا؟
].213[ر: 

81     : وقعود -  القبر، عند المحدث موعظة باب
. حوله  أصحابه

القبييور. /: الجييداث43الجييداث} /المعييارج:  ميين {يخرجييون
أسفله جعلت أي حوضي بعثرت /: أثيرت،4"بعثرت" /النفطار: 

نصييب" /المعييارج: العمش: "إلييى السراع. وقرأ أعله. اليفاض
واحييد، والنصييب إليييه، يسييتبقون منصييوب شيييء /: إلييى43

القبيييور. /: مييين43الخيييروج" /ق:  مصيييدر. "ييييوم والنصيييب
/: يخرجون.51"ينسلون" /يس: 

عيين منصييور، عيين جرييير، قييال: حييدثني عثمييان  - حدثنا1296
اللييه رضييي علييي عن الرحمن، عبد أبي عن عبيدة، بن سعد
قال: عنه
عليه الله صلى النبي فأتانا الغرقد، بقيع في جنازة في كنا 

فجعييل فنكييس، مخصييرة، ومعييه حييوله، وقعييدنا فقعييد وسلم،
نفييس ميين مييا أحييد، ميين منكم قال: (ما ثم بمخصرته، ينكت

شقية كتب قد وإل والنار، الجنة من مكانها كتب إل منفوسة،
كتابنييا علييى نتكييل أفل الله، رسول رجل: يا سعيدة). فقال أو

إلييى فسيصييير السييعادة أهييل من منا كان فمن العمل، وندع
الشييقاوة أهييل ميين منييا كييان ميين وأمييا السييعادة، أهل عمل

السييعادة أهييل قييال: (أمييا الشييقاوة؟ أهييل عمل إلى فسيصير
لعمييل فييسييرون الشقاوة أهل وأما السعادة، لعمل فييسرون

واتقى}. الية. أعطى من قرأ: {فأما الشقاوة). ثم
]4661 - 4666، 5863، 6231، 7113.[

82.      : النفس -  قاتل في جاء ما باب
عيين خالييد، زريييع: حييدثنا بيين يزيييد مسدد: حدثنا  - حدثنا1297

النييبي عيين عنييه، الله رضي الضحاك بن ثابت عن قلبة، أبي
قال: وسلم عليه الله صلى



قييال. كمييا فهييو متعمدا، كاذبا السلم، غير بملة حلف (من 
جهنم). نار في بها عذب بحديدة، نفسه قتل ومن

]5700، 5754، 6276.[
عيين حييازم، بيين جرييير منهييال: حييدثنا بن حجاج  - وقال1298

فمييا المسييجد، هييذا فييي عنه الله رضي جندب الحسن: حدثنا
عليه الله صلى النبي عن جندب، يكذب أن نخاف وما نسينا،
قال: وسلم

عبييدي اللييه: بييدرني فقييال نفسييه، فقتييل جييراح برجل (كان 
الجنة). عليه حرمت بنفسه،

]3276.[
عيين الزنيياد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا1299

صييلى النبي قال: قال عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج،
وسلم: عليه الله
يطعنهييا يطعنهييا والييذي النار، في يخنقها نفسه يخنق (الذي 

النار). في
].5442[ر: 

83      : المنافقين، -  على الصلة من يكره ما باب
. للمشركين  والستغفار

عليييه اللييه صييلى النبي عن عنهما، الله رضي عمر ابن رواه
وسلم.

].1210[ر: 
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكير: حدثني بن يحيى  - حدثنا1300

عيين عباس، ابن عن الله، عبد بن الله عبيد عن شهاب، ابن
قال: أنه عنهم الله رضي الخطاب بن عمر
الله رسول له دعي سلول، ابن أبي بن الله عبد مات لما 

اللييه رسييول قييام فلمييا عليييه، ليصييلي وسلم عليه الله صلى
اللييه، رسييول فقلييت: يييا إليييه، وثبييت وسييلم عليييه اللييه صلى

وكييذا؟ وكييذا: كييذا كييذا يييوم قييال وقال أبي، ابن على أتصلي
وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول فتبسم قوله، عليه أعدد

خيييرت قال: (إني عليه، أكثرت عمر). فلما يا عني وقال: (أخر
لييزدت له يغفر السبعين على زدت إن أني أعلم لو فاخترت،

ثم وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه عليها). قال: فصلى
بييراءة: ميين اليتييان نزلت حتى يسيرا إل يمكث فلم انصرف،

فاسييقون}. وهييم - إلييى أبييدا مات منهم أحد على تصل {ول



عليه الله صلى الله رسول على جرأتي من بعد قال: فعجبت
أعلم. ورسوله والله يومئذ، وسلم

]4394.[

84.     : الميت -  على الناس ثناء باب
صييهيب بيين العزيييز عبييد شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1301

يقول: عنه الله رضي مالك بن أنس قال: سمعت
عليييه الليه صلى النبي فقال خيرا، عليها فأثنوا بجنازة مروا 

فقييال: شييرا، عليهييا فييأثنوا بييأخرى مييروا وسلم: (وجبييت). ثييم
وجبييت؟ عنييه: مييا اللييه رضييي الخطاب بن عمر (وجبت) فقال

أثنيتييم وهييذا الجنيية، لييه فييوجبت خيييرا، عليه أثنيتم قال: (هذا
الرض). في الله شهداء أنتم النار، له فوجبت شرا، عليه

]2499.[
الفييرات، أبييي بيين داود مسلم: حييدثنا بن عفان  - حدثنا1302

قال: السود أبي عن بريدة، بن الله عبد عن
بيين عميير إلى فجلست مرض، بها وقع وقد المدينة، قدمت 

علييى فييأثني جنييازة، بهييم فمييرت عنييه، اللييه رضييي الخطيياب
ميير ثييم عنييه: وجبييت، اللييه رضييي عميير فقييال خيييرا، صاحبها
عنييه: اللييه رضي عمر فقال خيرا، صاحبها على فأثني بأخرى

فقييال: وجبييت. شرا، صاحبها على فأثني بالثالثة مر وجبت. ثم
قييال: المييؤمنين؟ أمييير يييا وجبت السود: فقلت: وما أبو فقال
شهد مسلم، وسلم: (أيما عليه الله صلى النبي قال كما قلت

قييال: (وثلثيية). الجنة). فقلنا: وثلثيية، الله أدخله بخير، أربعة له
الواحد. عن نسأله لم قال: (واثنان). ثم فقلنا: واثنان،

]2500.[

85.      : القبر -  عذاب في جاء ما باب
والملئكيية المييوت غمييرات فييي الظييالمون تعييالى: {إذ وقييوله

الهييون} عييذاب تجييزون اليوم أنفسكم أخرجوا أيديهم باسطوا
الرفق. والهون الهوان، /: هو93/النعام: 

عييذاب إلييى يييردون ثييم مرتييين ذكييره: {سيينعذبهم جييل وقوله
/.101عظيم} /التوبة: 

يعرضييون العذاب. النييار سوء فرعون بآل تعالى: {وحاق وقوله
أشد فرعون آل أدخلوا الساعة تقوم ويوم وعشيا غدوا عليها

/.46 ،45(المؤمن):  العذاب} /غافر



عبة، عمير: حيدثنا بن حفص  - حدثنا1303 ة عين ش بين علقم
اللييه رضييي عييازب بيين البراء عن عبيدة، بن سعد عن مرثد،

قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما،
إل إلييه ل أن شييهد ثييم أتييي، قييبره فييي المؤمن أقعد (إذا 

الييذين اللييه قوله: {يثبييت فذلك الله، رسول محمدا وأن الله،
الثابت}). بالقول آمنوا
وزاد: بهييذا، شييعبة غنييدر: حييدثنا بشييار: حييدثنا بن محمد حدثنا

القبر. عذاب في آمنوا} نزلت الذين الله {يثبت
]4422.[

إبراهيييم: بيين يعقييوب اللييه: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا1304
نافع: صالح: حدثني عن أبي، حدثني

صلى النبي قال: اطلع أخبره عنهما الله رضي عمر ابن أن 
وعييد مييا فقييال: (وجييدتم القليييب، أهييل على وسلم عليه الله

بأسييمع أنتييم فقييال: (ومييا أمواتييا؟ لييه: تييدعو حقا). فقيل ربكم
يجيبون). ل ولكن منهم،

].1305وانظر:  ،3802 ،3760[
هشييام عيين سييفيان، محمد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا1305

قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن عروة، بن
الن ليعلمييون وسييلم: (إنهييم عليه الله صلى النبي قال إنما 

تسييمع ل تعييالى: {إنييك الله قال حق). وقد أقول كنت ما أن
الموتى}.

].1304وانظر:  ،3759[
الشعث، شعبة: سمعت عن أبي، عبدان: أخبرني  - حدثنا1306

عنها: الله رضي عائشة عن مسروق، عن أبيه، عن
لهييا: فقييالت القييبر، عييذاب فذكرت عليها، دخلت يهودية أن 

عنهييا اللييه رضييي عائشة القبر. فسألت عذاب من الله أعاذك
فقييال: القييبر، عييذاب عيين وسيلم عليه الله صلى الله رسول
عنهييا: فمييا اللييه رضييي عائشيية حق). قالت القبر عذاب (نعم،
إل صييلة صييلى بعييد وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت
القبر. عذاب من تعوذ
].997[ر: 

قال: أخييبرني وهب ابن سليمان: حدثنا بن يحيى  - حدثنا1307
الزبير: بن عروة شهاب: أخبرني ابن عن يونس،

تقييول: قييام عنهما الله رضي بكر أبي بنت أسماء سمع أنه 



القييبر فتنيية فييذكر خطيبييا، وسييلم عليه الله صلى الله رسول
ضييجة. المسييلمون ضج ذلك ذكر فلما المرء، فيها يفتتن التي
حق. القبر غندر: عذاب زاد

سعيد، العلى: حدثنا عبد الوليد: حدثنا بن عياش  - حدثنا1308
حدثهم: أنه عنه الله رضي مالك بن أنس عن قتادة، عن
وضييع إذا العبييد قييال: (إن وسلم عليه الله صلى رسول أن 

أتيياه نعييالهم، قرع ليسمع وإنه أصحابه، عنه وتولى قبره، في
الرجييل، هييذا فييي تقييول كنييت فيقييولن: مييا فيقعييدانه ملكان،
أنييه فيقول: أشهد المؤمن فأما وسلم، عليه الله صلى لمحمد

قييد النييار، من مقعدك إلى له: انظر فيقال ورسوله، الله عبد
جميعا). فيراهما الجنة، من مقعدا به الله أبدلك

حييديث إلى رجع ثم قبره، في يفسح لنا: أنه وذكر قتادة قال
تقييول كنيت ليه: مييا فيقال والكافر  المنافق قال: (وأما أنس،

الناس، يقول ما أقول كنت أدري، فيقول: ل الرجل؟ هذا في
ضييربة، حديث من بمطارق ويضرب تليت، ول دريت فيقال: ل

الثقلين). غير يليه من يسمعها صيحة، فيصيح
].1273[ر: 

86.     : القبر -  عذاب من التعوذ باب
شييعبة حييدثنا يحيييى، المثنييى: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا1309

بيين اليبراء عين أبيييه، عن جحيفة، أبي بن عون  قال: حدثني
قال: عنهم الله رضي أيوب أبي عن عازب،

الشييمس، وجبييت وقييد وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي خرج 
قبورها). في تعذب فقال: (يهود صوتا، فسمع
أبييي: سييمعت عييون: سييمعت شييعبة: حييدثنا النضر: أخبرنا وقال

اللييه صلى النبي عن عنهما، الله رضي أيوب أبي عن البراء،
وسلم. عليه

قييال: عقبيية بن موسى عن وهيب، معلى: حدثنا  - حدثنا1310
العاص: بن سعيد بن خالد ابنة حدثتني

ميين يتعييوذ وهييو وسييلم، عليييه الله صلى النبي سمعت أنها 
القبر. عذاب

]6003.[
يحييى، هشيام: حيدثنا إبراهييم: حيدثنا بين مسلم  - حدثنا1311

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي عن
إنييي يييدعو: (اللهييم وسييلم عليييه الله صلى الله رسول كان 



فتنية ومين النييار، عييذاب وميين القييبر، عييذاب ميين بيك أعيوذ
الدجال). المسيح فتنة ومن والممات، المحيا

87.      : والبول -  الغيبة من القبر عذاب باب
مجاهيد، عين العميش، عين جريير، قتيبة: حدثنا  - حدثنا1312

عنهما: الله رضي عباس ابن طاوس: قال عن
فقييال: (إنهمييا قييبرين، على وسلم عليه الله صلى النبي مر 

أحييدهما أمييا قييال: (بلييى، كييبير). ثييم ميين يعذبان وما ليعذبان،
بوله). من يستتر ل فكان أحدهما وأما بالنميمة، يسعى فكان

واحييد كييل غييرز ثييم باثنتين، فكسره رطبا، عودا أخذ قال: ثم
يبسا). لم ما عنهما يخفف قال: (لعله ثم قبره، على منهما

].213[ر: 

88.      : والعشي -  بالغداة عليه يعرض الميت باب
عبد عن نافع، عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا1313

عنهما: الله رضي عمر بن الله
إذا أحييدكم قييال: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

أهييل ميين كيان إن والعشي، بالغداة مقعده عليه عرض مات،
أهييل فميين النييار أهييل ميين كييان وإن الجنة، أهل فمن الجنة
القيامة). يوم الله يبعثك حتى مقعدك فيقال: هذا النار،

]3068، 6150.[

89.     : الجنازة -  على الميت كلم باب
عيد عين الليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا1314 سيعيد، أبيي بين س

يقول: عنه الله رضي الخدري سعيد أبا سمع أبيه: أنه عن
الجنازة، وضعت وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 

قييالت: صييالحة كييانت فييإن أعنيياقهم، علييى الرجييال فاحتملهييا
أييين ويلهييا، قالت: يا صالحة، غير كانت وإن قدموني، قدموني
سييمعها ولييو النسان، إل شيء كل صوتها يسمع بها، يذهبون
لصعق). النسان

].1251[ر: 

90.      : المسلمين -  أولد في قيل ما باب
لى النيبي عين عنيه، الله رضي هريرة أبو قال ه ص علييه الل

كييان الحنييث، يبلغييوا لييم الولد، من ثلثة له مات وسلم: (من
الجنة). دخل أو النار، من حجابا له



]1193 ،101[ر: 
عبييد علييية: حييدثنا ابن إبراهيم: حدثنا بن يعقوب  - حدثنا1315
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن صهيب، بن العزيز

النيياس ميين وسييلم: (مييا عليييه الليه صيلى اللييه رسول قال 
أدخلييه إل الحنييث، يبلغييوا لم الولد من ثلثة له يموت مسلم،

إياهم). رحمته بفضل الجنة، الله
].1191[ر: 

ثابت: بن عدي عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا1316
عليه إبراهيم توفي قال: لما عنه الله رضي البراء سمع أنه 

لييه وسييلم: (إن عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييال السييلم،
الجنة). في مرضعا

]3082، 5842.[

91.      : المشركين -  أولد في قيل ما باب
أبييي عيين شييعبة، اللييه: أخبرنييا عبد حبان: أخبرنا  - حدثنا1317
عنهييم اللييه رضييي عبيياس ابن عن جبير، بن سعيد عن بشر،
قال:

أولد عيين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول سييئل 
عاملين). كانوا بما أعلم خلقهم، إذ فقال: (الله، المشركين،

]6224.[
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا1318
الليثي: يزيد بن عطاء أخبرني

صييلى النبي يقول: سئل عنه الله رضي هريرة أبا سمع أنه 
بمييا أعلييم فقال: (اللييه المشركين ذراري عن وسلم عليه الله

عاملين). كانوا
]6225.[

أبي عن الزهري، عن ذئب، أبي ابن آدم: حدثنا  - حدثنا1319
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن الرحمن، عبد بن سلمة

ه صلى النبي قال  عليى يوليد موليود (كيل وسيلم علييه الل
كمثييل يمجسييانه، أو ينصييراه، أو يهييودانه، فييأبواه الفطييرة،

جدعاء). فيها ترى هل البهيمة، تنتج البهيمة
].1292[ر: 

حييازم: بيين جرييير إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حدثنا1320
قال: جندب بن سمرة عن رجاء، أبو حدثنا

علينا اقبل صلة، صلى إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 



أحييد رأى رؤيا). قال: فإن الليلة منكم رأى فقال: (من بوجهه،
أحد رأى فقال: (هل يوما الله). فسألنا شاء فيقول: (ما قصها،
أتييياني رجلييين الليليية رأيييت قييال: (لكنييي رؤيا). قلنييا: ل، منكم

رجييل فييإذا المقدسيية، الرض إلييى فأخرجيياني بيييدي، فأخييذا
أصييحابنا بعض حديد) قال من كلوب بيده قائم، ورجل جالس،

يبلييغ حييتى شييدقه فييي الكييوب ذلييك يييدخل موسى: (إنييه عن
هييذا، شييدقه ويلييتئم ذلييك، مثييل الخر بشدقه يفعل ثم قفاه،
حييتى فانطلقنييا، قال: انطلق، هذا؟ مثله. قلت: ما فيصنع فيعود

رأسييه علييى قييائم ورجل قفاه، على مضطجع رجل على أتينا
الحجيير، تدهده ضربه فإذا رأسه، بها فيشدخ صخرة، أو بفهر،

رأسيه، يلييتئم حيتى هيذا، إلييى يرجييع فل ليأخذه، إليه فانطلق
قييال: هييذا؟ قلييت: ميين فضربه، إليه فعاد هو، كما رأسه وعاد

وأسييفله ضيييق أعله التنييور، مثييل ثقييب إلى فانطلقنا انطلق،
أن كييادوا حييتى ارتفعييوا، اقييترب فإذا نارا، تحته يتوقد واسع،

عيراة، ونسياء رجيال وفيهييا فيهييا، رجعوا خمدت فإذا يخرجوا،
نهيير علييى أتينييا حييتى فانطلقنييا، قال: انطلق، هذا؟ فقلت: من

ووهييب يزيد - قال النهر وسط وعلى قائم، رجل فيه دم من
بييين رجييل النهيير شط - وعلى حازم بن جرير عن جرير، ابن

أن أراد فييإذا النهيير، فييي الييذي الرجييل فأقبييل حجييارة، يييديه
فجعييل كييان، حيييث فييرده فيييه، في بحجر الرجل رمى يخرج
كييان، كمييا فيرجييع بحجيير، فيييه فييي رمييى ليخييرج جيياء كلمييا

روضيية إلى انتهيا حتى فانطلقنا، قال: انطلق، هذا؟ فقلت: من
وإذا وصييبيان، شيييخ أصييلها وفي عظيمة، شجرة فيها خضراء،

بييي فصييعدا يوقييدها، نييار يييديه بين الشجرة، من قريب رجل
فيهييا منهييا، أحسيين قييط أر لييم دارا، وأدخلنييي الشجرة، في

منهييا أخرجيياني ثييم وصييبيان، ونسيياء وشييباب شيييوخ، رجييال
فيهييا وأفضييل، أحسن هي دارا، فأدخلني الشجرة، بي فصعدا
رأيييت. عمييا فييأخبراني الليليية، قلت: طوفتماني وشباب، شيوخ

بالكذبيية، يحدث فكذاب، شدقه يشق رايته الذي أما قال: نعم،
القياميية، يييوم إلييى بييه فيصيينع الفيياق، تبلغ حتى عنه فتحمل
عنييه فنام القرآن، الله علمه فرجل رأسه، يشدخ رأيته والذي
القيامية، ييوم إلييى بيه يفعييل بالنهيار، فيييه يعمييل ولم بالليل،
النهيير فييي رأيتييه والييذي الزنيياة، فهييم الثقب في رأيته والذي
السييلم، عليييه إبراهيييم الشجرة أصل في والشيخ الربا، آكلوا



خييازن مالييك النييار يوقييد والذي الناس، فأولد حوله والصبيان
هذه وأما المؤمنين، عامة دار دخلت التي الولى والدار النار،
رأسييك، فارفع مكيائيل، وهذا جبريل، وأنا الشهداء، فدار الدار

منزلييك، قييال: ذاك السييحاب، مثييل فوقي فإذا رأسي، فرفعت
لييم عميير لييك بقييي قييال: إنييه منزلييي، أدخييل قلييت: دعيياني

منزلك). أتيت استكملت فلو تستكمله،
].809[ر: 

92.    : الثنين -  يوم موت باب
عيين هشييام، عيين وهيييب، أسد: حدثنا بن معلى  - حدثنا1321

قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه،
كفنتييم كييم فقال: في عنه، الله رضي بكر أبي على دخلت 

بيييض أثييواب ثلثيية قييالت: فييي وسييلم؟ عليه الله صلى النبي
يييوم أي لها: فييي عمامة. وقال ول قميص فيها ليس سحولية،

الثنييين. قالت: يييوم وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول توفي
بينييي فيمييا الثنين. قييال: أرجييو قالت: يوم هذا؟ يوم قال: فأي

ردع بييه فيييه، يمييرض كييان عليييه ثوب إلى الليل. فنظر وبين
ثييوبين، عليييه وزيييدوا هييذا، ثييوبي فقال: اغسييلوا زعفران، من

أحييق الحييي قييال: إن خلييق؟ هييذا فيهييا. قلييت: إن فكفنييوني
للمهلة. هو إنما الميت، من بالجديد

يصبح. أن قبل الثلثاء. ودفن ليلة من أمسى حتى يتوف فلم
].1205[ر: 

93.    : البغتة -  الفجأة موت باب
جعفيير بيين محمييد مريييم: حييدثنا أبييي بيين سعيد  - حدثنا1322

عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام، قال: أخبرني
افتلتييت أمييي وسلم: إن عليه الله صلى للنبي قال رجل أن 

تصييدقت إن أجيير لها فهل تصدقت، تكلمت لو وأظنها نفسها،
قال: (نعم). عنها؟

]2609.[

94        : عليه -  الله صلى النبي قبر في جاء ما باب
. عنهما       الله رضي وعمر بكر وأبي وسلم

قييبرا، لييه جعلييت إذا الرجييل /: أقييبرت21{فييأقبره} /عبييس: 
أحييياء، فيهييا /: يكونييون25دفنتييه. {كفاتييا} /المرسييلت:  وقييبرته

أمواتا. فيها ويدفنون



هشييام. وحييدثني عيين سليمان، إسماعيل: حدثني  - حدثنا1323
عيين زكرياء، أبي بن يحيى مروان، أبو حرب: حدثنا بن محمد

قالت: عائشة عن عروة، عن هشام،
فيي ليتعييذر وسيلم عليييه الليه صيلى الليه رسييول كيان إن 

عائشيية، ليييوم غييدا). اسييتبطاء أنييا أييين اليوم، أنا مرضه: (أين
فييي ودفيين ونحييري، سييحري بين الله قبضه يومي، كان فلما

بيتي.
].850[ر: 

عيين عوانيية، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حييدثنا1324
قالت: عنها الله رضي عائشة عن عروة، عن هلل،

لم الذي مرضه في وسلم عليه الله صلى الله رسول قال 
أنبيييائهم قبييور اتخييذوا والنصييارى، اليهييود اللييه منه: (لعيين يقم

أن خشييي، أو خشييي، أنييه غير قبره، أبرز ذلك مساجد). لول
مسجدا. يتخذ
لي. يولد ولم الزبير، بن عروة قال: كناني هلل وعن
].425[ر: 

أبييو اللييه: أخبرنييا عبييد مقاتييل: أخبرنييا بن محمد  - حدثنا1325
حدثه: أنه التمار سفيان عن عياش، بن بكر
مسنما. وسلم عليه الله صلى النبي قبر رأى أنه 

عيين عييروة، بيين هشييام عيين علي، فروة: حدثنا  - حدثنا1326
أبيه:
الملييك، عبييد بيين الوليد زمان في الحائط عليهم سقط لما 

قييدم أنهييا وظنييوا ففزعييوا، قييدم، لهم فبدت بنائه، في أخذوا
حتى ذلك، يعلم أحدا وجدوا فما وسلم، عليه الله صلى النبي
عليييه اللييه صييلى النبي قدم هي ما والله، عروة: ل لهم قال

عنه. الله رضي عمر قدم إل هي ما وسلم،
عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام،  - وعن1327

تيدفني عنهميا: ل الليه رضي الزبير بن الله عبد أوصت أنها 
أبدا. به أزكى ل بالبقيع، صواحبي مع وادفني معهم،

]6896.[
حصييين الحميد: حييدثنا عبد بن جرير قتيبة: حدثنا  - حدثنا1328

قال: الودي ميمون بن عمرو عن الرحمن، عبد بن
بن الله عبد قال: يا عنه الله رضي الخطاب بن عمر رأيت 

فقيل: عنهيا، الله رضي عائشة المؤمنين، أم إلى اذهب عمر،



مييع أدفيين أن سييلها ثم السلم، عليك الخطاب بن عمر يقرأ
علييى اليييوم فلوثرنييه لنفسييي، أريييده قييالت: كنييت صيياحبي،

أمييير يييا لك قال: أذنت لديك؟ له: ما قال أقبل، فلما نفسي،
المضييجع، ذلييك ميين إلييي أهييم شيييء كيان قال: ما المؤمنين،

بيين عميير قييل: يسييتأذن ثييم سلموا، ثم فاحملوني قبضت فإذا
مقيابر إليى فردونيي وإل فيادفنوني، ليي أذنيت فإن الخطاب،

المسلمين.
الييذين النفيير، هييؤلء ميين الميير بهييذا أحييق أحدا أعلم ل إني

راض، عنهييم وهييو وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول توفي
وأطيعييوا، لييه فاسييمعوا الخليفيية، فهييو بعييدي اسييتخلفوا فميين

بيين الرحميين وعبييد والزبييير، وطلحيية، وعليييا، فسمى: عثمييان،
وقاص. أبي بن وسعد عوف،
المييؤمنين أمييير يييا فقال: أبشيير النصار، من شاب عليه وولج

علمييت، قييد مييا السلم في القدم من لك كان الله، ببشرى
يا كله. فقال: ليتني هذا بعد الشهادة ثم فعدلت، استخلفت ثم

مين الخليفية أوصيي ليي، ول عليي ل كفافيا، وذلك أخي ابن
وأن حقهييم، لهييم يعييرف أن خيييرا، الولييين بالمهيياجرين بعدي
تبيوؤوا اليذين خييير، بالنصيار وأوصييه حرمتهييم، عليهيم يحفظ
مسيييئهم، عيين ويعفييى محسنهم، من يقبل أن واليمان، الدار

أن وسييلم، عليييه اللييه صييلى رسييوله وذمة الله بذمة وأوصيه
يكلفييوا ل وأن وراءهييم، ميين يقاتييل وأن بعهييدهم، لهييم يوفي
طاقتهم. فوق

]2887، 2991، 3497، 4606، 6897.[

95.      : الموات -  سب من ينهى ما باب
مجاهييد، عيين العمييش، عيين شييعبة، آدم: حييدثنا  - حدثنا1329

قالت: عنها الله رضي عائشة عن
فييإنهم الموات، تسبوا وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال 

قدموا). ما إلى أفضوا قد
بيين العمييش. ومحمييد عيين القييدوس، عبد بن الله عبد ورواه
وابيين عرعرة، وابن الجعد، بن علي العمش. تابعه عن أنس،

شعبة. عن عدي، أبي
]6151.[



96.    : الموتى -  شرار ذكر باب
العمييش: أبييي: حييدثنا حفييص: حييدثنا بيين عميير  - حييدثنا1330
عبيياس ابيين عيين جييبير، بن سعيد عن مرة، بن عمرو حدثني
قال: عنهما الله رضي

وسلم: عليه الله صلى للنبي الله، لعنة عليه لهب، أبو قال 
وتب}. لهب أبي يد فنزلت: {تبت اليوم، سائر لك تبا
]3335، 4492، 4523، 4687 - 4689.[

الزكاة  - كتاب30
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.   : الزكاة -  وجوب باب
/.43الزكاة} /البقرة:  وآتوا الصلة تعالى: {وأقيموا الله وقول
رضييي سييفيان أبييو عنهما: حييدثني الله رضي عباس ابن وقال
فقييال: وسيلم عليييه الليه صيلى النيبي حيديث عنه: فذكر الله

والعفاف. والصلة والزكاة بالصلة يأمرنا
]7[ر:

بيين زكرييياء عيين مخلييد، بن الضحاك عاصم أبو  - حدثنا1331
معبييد، أبييي عيين صيييفي، بيين الله عبد بن يحيى عن إسحق،

عنهما: الله رضي عباس ابن عن
عنييه الله رضي معاذا وسلم: بعث عليه الله صلى النبي أن 

وأنييي الله إل إله ل أن إلى: شهادة فقال: (ادعهم اليمن، إلى
قييد اللييه أن فييأعلمهم لييذلك، أطيياعوه هييم فييإن الله، رسول
هييم فييإن وليليية، يييوم كييل فييي صلوات خمس عليهم افترض
فييي صييدقة عليهييم افييترض اللييه أن فييأعلمهم لييذلك، أطاعوا

فقرائهم). على وترد أغنيائهم من تؤخذ أموالهم،
]1389، 1425، 2316، 4090، 6937[



بيين محمييد عيين شييعبة، عميير: حييدثنا بن حفص  - حدثنا1332
عيين طلحيية، بيين موسييى عيين وهييب، بن الله عبد بن عثمان

عنه: الله رضى أيوب أبي
بعمييل وسييلم: أخييبرني عليييه اللييه صلى للنبي قال رجل أن 

عليييه اللييه صييلى النييبي ميياله. وقييال الجنة. قال: ميياله يدخلني
وتقيييم شيييئا، بييه تشييرك ول اللييه تعبييد ميياله، وسييلم: (أرب

الرحم). وتصل الزكاة، وتؤتي الصلة،
عثمييان وأبييوه عثمييان، بن محمد شعبة: حدثنا بهز: حدثنا وقال

أيييوب: أبييي عيين طلحيية، بن موسى سمعا الله: أنهما عبد بن
محفييوظ، غييير محمد يكون أن الله: أخشى عبد أبو بهذا. قال

عمرو. هو إنما
]5637[

مسييلم: بن عفان الرحيم: حدثنا عبد بن محمد  - حدثني1333
زرعيية، أبييي عيين حيان، بن سعيد بن يحيى عن وهيب، حدثنا

عنه: الله رضي هريرة أبي عن
فقييال: دلنييي وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي أتى أعرابيا أن 

تشييرك ول الله الجنة. قال: (تعبد دخلت عملته إذا عمل، على
المفروضيية، الزكيياة وتييؤدي المكتوبيية، الصييلة وتقيييم شيئا، به

هييذا. علييى أزيييد ل بيييده، نفسي رمضان). قال: والذي وتصوم
أن سييره وسييلم: (ميين عليييه الله صلى النبي قال ولي، فلما
هذا). إلى فلينظر الجنة، أهل من رجل إلى ينظر
أبييو قيال: أخيبرني حييان أبييي عيين يحيييى، عيين مسيدد، حدثنا

وسلم: بهذا. عليه الله صلى النبي عن زرعة،
جمييرة أبييو زيييد: حييدثنا بيين حميياد حجيياج: حييدثنا  - حدثنا1334

يقول: عنهما الله رضي عباس ابن قال: سمعت
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي علييى القيس عبد وفد قدم 

بيننا حالت قد ربيعة، من الحي هذا إن الله، رسول فقالوا: يا
الحييرام، الشييهر في إل إليك نخلص ولسنا مضر، كفار وبينك،
قال: (آمركييم ورءانا، من إليه وندعو عنك نأخذه بشيء فمرنا
إل إلييه ل أن وشييهادة بييالله، أربع: اليمييان عن وأنهاكم بأربع،

وأن الزكيياة، وإيتيياء الصييلة، - وإقاميية هكييذا بيده - وعقد الله
والنقييير، والحنتييم، الييدباء، عن غنمتم. وأنهاكم ما خمس تؤدوا

والمزفت).
بييالله: شييهادة حماد: (اليمييان عن النعمان، وأبو سليمان وقال



الله). إل إله ل أن
]53[ر:

بيين شييعيب نييافع: أخبرنييا بيين الحكم اليمان أبو  - حدثنا1335
بيين اللييه عبييد بيين اللييه عبيييد الزهري: حييدثنا عن حمزة، أبي

قال: عنه الله رضي هريرة أبا مسعود: أن بن عتبة
بكيير أبو وكان وسلم عليه الله صلى الله رسول توفي لما 

رضييي عمر فقال العرب، من كفر من وكفر عنه، الله رضي
اللييه صلى الله رسول قال وقد الناس؟ تقاتل عنه: كيف الله
إل إلييه ل يقولييوا حييتى النيياس أقاتييل أن وسلم: (أمرت عليه

بحقييه، إل ونفسييه ميياله منييي عصييم فقييد قالهييا فميين اللييه،
الصيلة بيين فيرق من لقاتلن الله). فقال: والله على وحسابه
كييانوا عناقييا منعوني لو والله المال، حق الزكاة فإن والزكاة،
علييى لقيياتلتهم وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى يؤدونها

قييد أن إل هييو مييا عنييه: فييوالله اللييه رضييي عميير منعها. قال
الحق. أنه فعرفت عنه، الله رضي بكر أبي صدر الله شرح

]1388، 2786، 6526، 6855[

2.     : الزكاة -  إيتاء على البيعة باب
فييي فييإخوانكم الزكيياة وآتييوا الصييلة وأقيياموا تييابوا {فييإن

/.11الدين} /التوبة: 
عيين إسماعيل، أبي: حدثنا قال: حدثني نمير ابن  - حدثنا1336
الله: عبد ابن جرير قال: قال قيس

وإيتاء الصلة، إقام على وسلم عليه الله صلى النبي بايعت 
مسلم. لكل والنصح الزكاة،

]57[ر:

3.    : الزكاة -  مانع إثم باب
في ينفقونها ول والفضة الذهب يكنزون تعالى: {والذين وقوله
نيار فييي عليهيا يحميى أليييم. يييوم بعيذاب فبشرهم الله سبيل
كنزتييم مييا هييذا وظهييورهم وجنييوبهم جباههم بها فتكوى جهنم

/.35 ،34تكنزون} /التوبة:  كنتم ما فذوقوا لنفسكم
الزنيياد: أبييو شعيب: حدثنا نافع: أخبرنا بن الحكم  - حدثنا1337

هريييرة أبييا سييمع حدثه: أنه العرج هرمز بن الرحمن عبد أن
يقول: عنه الله رضي

صيياحبها، على البل وسلم: (تأتي عليه الله صلى النبي قال 



تطييؤه حقهييا، فيهييا يعييط لييم هييو فييإذا كييانت، مييا خييير على
إذا كييانت، مييا خييير علييى صيياحبها على الغنم وتأتي بأخفافها،

وقييال: بقرونهييا، وتنطحييه بأضييلفها، تطؤه حقها، فيها تعط لم
يييوم أحييدكم يييأتي الماء). قال: (ول على تحلب أن حقها ومن

محمييد، فيقييول: يييا يعييار، لها رقبته على يحملها بشاة القيامة
يحملييه ببعييير يييأتي ول بلغييت، قييد شيييئا، لك أملك فأقول: ل

من لك أملك فأقول: ل محمد، فيقول: يا رغاء، له رقبته على
بلغت). قد شيئا، الله

]1391وانظر: ،6557 ،2908 ،2249[
القاسييم: بيين هاشييم اللييه: حييدثنا عبييد بن علي  - حدثنا1338
أبييي عيين أبيه، عن دينار، بن الله عبد بن الرحمن عبد حدثنا
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن السمان، صالح

مييال، الله آتاه وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول قال 
لييه أقييرع، شييجاعا القياميية يييوم لييه مثييل زكيياته، يييؤدي فلييم

شييدقيه، يعنييي بلهزميييه، يأخذ ثم القيامة، يوم يطوقه زبيبتان،
الييذين يحسييبن تل: {ل ثييم كنييزك، أنييا مالييك، يقييول: أنييا ثييم

يبخلون}. الية).
]4289، 4382، 6557[

4.      : بكنز -  فليس زكاته أدى ما باب
خمييس دون فيمييا وسييلم: (ليييس عليييه الله صلى النبي لقول
صدقة). أواق

عيين أبييي، سييعيد: حييدثنا بيين شييبيب بيين أحمييد  - وقال1339
قال: أسلم بن خالد عن شهاب، ابن عن يونس،

فقييال عنهمييا، اللييه رضييي عميير بيين اللييه عبييد مييع خرجنييا 
ول والفضة الذهب يكنزون الله: {والذين قول أعرابي: أخبرني

عنهما: من الله رضي عمر ابن الله}. قال سبيل في ينفقونها
تنييزل أن قبل هذا كان إنما له، فويل زكاتها يؤدي فلم كنزها

]4384للموال. [ طهرا الله جعلها أنزلت فلما الزكاة،
إسييحق: قييال بيين شعيب يزيد: أخبرنا بن إسحق  - حدثنا1340

بيين يحيييى بن عمرو كثير: أن أبي بن يحيى الوزاعي: أخبرني
الحسيين: أنيه أبييي بن عمارة بن يحيى أبيه عن أخبره، عمارة
يقول: عنه الله رضي سعيد أبا سمع

خمييس دون فيمييا وسييلم: (ليييس عليه الله صلى النبي قال 
فيمييا وليس صدقة، ذود خمس دون فيما وليس صدقة، أواق



]1413 ،1390 ،1379 ،1378صدقة). [ أوسق خمس دون
بيين زيييد عيين حصين، هشيما: أخبرنا علي: سمع  - حدثنا1341
قال: وهب

لييه: فقلت عنه، الله رضي ذر بأبي أنا فإذا بالربذة، مررت 
ومعاوية أنا فاختلفت بالشأم، قال: كنت هذا؟ منزلك أنزلك ما

سييبيل فييي ينفقونهييا ول والفضيية الييذهب يكنزون في: {الذين
فينييا فقلييت: نزلييت الكتيياب، أهل في معاوية: نزلت الله}. قال

رضييي عثمييان إلييى وكتييب ذاك، في وبينه بيني فكان وفيهم،
المدينيية، أقييدم أن عثمييان إلييي فكتييب يشييكوني، عنييه اللييه

ذلييك، قبييل يرونييي لم كأنهم حتى الناس علي فكثر فقدمتها،
قريبا. فكنت تنحيت، شئت لي: إن فقال لعثمان، ذاك فذكرت
حبشيييا علييي أمييروا ولييو المنييزل، هييذا أنزلنييي الييذي فييذاك

وأطعت. لسمعت
]4383[

عيين الجريييري، العلييى: حييدثنا عبد عياش: حدثنا  - حدثنا1342
إسحق قال: جلست. وحدثني قيس بن الحنف عن العلء، أبي
أبييي: حييدثنا قييال: حييدثني الصييمد عبييد منصييور: أخبرنييا بيين

قيييس بيين الحنييف الشييخير: أن بيين العلء أبو الجريري: حدثنا
قال: حدثهم

الشييعر خشيين رجييل، فجيياء قريييش، ميين مل إلييى جلسييت 
قييال: بشيير ثييم فسييلم عليهييم، قييام حييتى والهيئيية، والثييياب
علييى يوضييع ثييم جهنييم، نييار من عليه يحمى برضف الكانزين

علييى ويوضييع كتفيييه، نغض من يخرج حتى أحدهم ثدي حلمة
ولييى يييتزلزل. ثييم ثييديه، حلميية ميين يخييرج حييتى كتفييه نغييض

ميين أدري ل وأنييا إليييه، وجلسييت وتبعتييه سييارية، إلى فجلس
قييال: قلييت؟ الييذي كرهوا قد إل القوم أرى له: ل فقلت هو،
خليلييك؟ قال: قلت: ميين خليلي، لي شيئا. قال يعقلون ل إنهم

أحييدا). أتبصيير ذر، أبييا وسييلم: (يييا عليييه الله صلى قال: النبي
أن أرى وأنييا النهييار، ميين بقييي ما الشمس إلى قال: فنظرت

لييه، حاجيية فييي يرسييلني وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول
كلييه، أنفقييه ذهبييا، أحييد مثل لي أن أحب قلت: نعم. قال: (ما

ل الييدنيا، يجمعييون إنما يعقلون، ل هؤلء دنانير). وإن ثلثة إل
الله. ألقى حتى دين، عن أستفتيهم ول دنيا، أسألهم ل والله،



5.     : حقه -  في المال إنفاق باب
إسييماعيل عيين يحيييى، المثنييى: حييدثنا بن محمد  - حدثنا1343

قال: عنه الله رضي مسعود ابن عن قيس، قال: حدثني
في إل حسد يقول: (ل وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

الحييق، فييي هلكتييه علييى فسييلطه مييال، الله آتاه اثنتين: رجل
ويعلمها). بها يقضي فهو حكمة، الله آتاه ورجل

]73[ر:

6.    : الصدقة -  في الرياء باب
- والذى بالمن صدقاتكم تبطلوا ل آمنوا الذين أيها لقوله: {يا

رضييي عبيياس ابيين /. وقال264- الكافرين} /البقرة:  قوله إلى
عكرميية: {وابييل} شيييء. وقييال عليييه عنهما: {صلدا} ليس الله

والطل: الندى. شديد، مطر

7         : إل -  يقبل ول غلول، من صدقة الله يقبل ل باب
. طيب   كسب من

أثيييم. إن كفييار كييل يحييب ل واللييه الصييدقات لقييوله: {ويربييي
لهم الزكاة وآتوا الصلة وأقاموا الصالحات وعملوا آمنوا الذين

يحزنييون} /البقييرة: هييم ول عليهم خوف ول ربهم عند أجرهم
276، 277./

عبييد النضيير: حييدثنا أبييا منير: سييمع بن الله عبد  - حدثنا1344
صالح، أبي عن أبيه، عن دينار، بن الله عبد ابن هو الرحمن،

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن
بعييدل تصييدق وسييلم: (ميين عليه الله صلى الله رسول قال 

اللييه وإن الطيييب، إل اللييه يقبييل ول طيييب، كسب من تمرة
فلييوه، أحييدكم يربييي كمييا لصيياحبها، يربيهييا ثييم بيمينه، يتقبلها

الجبل). مثل تكون حتى
عيين دينييار، ابن ورقاء: عن دينار. وقال ابن عن سليمان تابعه
النييبي عيين عنييه، اللييه رضي هريرة أبي عن يسار، بن سعيد
بيين وزيييد مريييم، أبي بن مسلم وسلم. ورواه عليه الله صلى

اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين صييالح، أبي عن وسهيل، أسلم،
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عنه،

]6993[



8.    : الرد -  قبل الصدقة باب
قييال: خالييد بيين معبييد شييعبة: حييدثنا آدم: حييدثنا  - حدثنا1345

قال: وهب بن حارثة سمعت
فييإنه يقييول: (تصييدقوا، وسييلم عليه الله صلى النبي سمعت 

يقبلهييا، من يجد فل بصدقته الرجل يمشي زمان، عليكم يأتي
فل اليييوم فأمييا لقبلتهييا، بييالمس بهييا جئييت الرجييل: لييو يقول
بها). لي حاجة

]1358، 6703[
عيين الزنيياد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا1346

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن الرحمن، عبد
حييتى السيياعة تقييوم وسييلم: (ل عليييه الليه صلى النبي قال 

يقبييل ميين المييال رب يهييم حييتى فيفيييض، المييال، فيكم يكثر
لي). أرب عليه: ل يعرضه الذي فيقول يعرضه، وحتى صدقته،

]989[ر:
النبيييل: عاصييم أبييو محمييد: حييدثنا بيين الله عبد  - حدثنا1347
عدان أخبرنا بين محيل مجاهيد: حيدثنا أبيو بشير: حيدثنا بين س
عنييه اللييه رضييي حيياتم بيين عييدي قال: سمعت الطائي خليفة
يقول:

رجلن، فجاءه وسلم، عليه الله صلى الله رسول عند كنت 
رسول فقال السبيل، قطع يشكو والخر العيلة، يشكو أحدهما

يييأتي ل السييبيل: فييإنه قطييع وسلم: (أمييا عليه الله صلى الله
وأمييا خفييير، بغييير مكيية إلى العير تخرج حتى قليل، إل عليك

ل بصييدقته، أحييدكم يطييوف حتى تقوم، ل الساعة العيلة: فإن
ليييس اللييه، يييدي بييين أحييدكم ليقفن ثم منه، يقبلها من يجد
لييه: ألييم ليقييولن ثم له، يترجم ترجمان ول حجاب، وبينه بينه

رسييول؟ إليييك أرسل ليقولن: ألم فليقولن: بلى. ثم مال؟ أوتك
ينظيير ثييم النييار، إل يييرى فل يمينييه عيين فليقولن: بلى. فينظر

بشييق ولييو النار أحدكم فليتقين النار، إل يرى فل شماله عن
طيبة). فبكلمة يجد لم فإن تمرة،

]1351، 3400، 6174، 6195، 7005، 7074[
بريييد، عيين أسييامة، أبييو العلء: حييدثنا بن محمد  - حدثنا1348

عنه، الله رضي موسى أبي عن بردة، أبي عن
النيياس علييى (ليييأتين قييال وسلم عليه الله صلى النبي عن 

يجييد ل ثييم الييذهب، ميين بالصييدقة فيييه الرجل يطوف زمان،



امييرأة أربعييون يتبعييه الواحييد الرجييل ويييرى منه، يأخذها أحدا
النساء). وكثرة الرجال قلة من به، يلذن

9       : من -  والقليل تمرة بشق ولو النار اتقوا باب
الصدقة.

ميين وتثبيتييا اللييه مرضيياة ابتغاء أموالهم ينفقون الذين {ومثل
،265الثمييرات} /البقييرة:  كل - من قوله وإلى - الية، أنفسهم

266./
الحكييم، النعمييان أبييو سعيد: حدثنا بن الله عبيد  - حدثنا1349

أبييي عن سليمان، عن شعبة، حدثنا البصري الله عبد ابن هو
قال: عنه الله رضي مسعود أبي عن وائل،

فتصييدق رجييل فجيياء نحامييل، كنييا الصييدقة، آييية نزلييت لمييا 
فقييالوا: بصاع، فتصدق رجل وجاء فقالوا: مرائي، كثير، بشيء

يلمييزون فنزلييت: {الييذين هييذا، صيياع عيين لغنييي اللييه إن
إل يجييدون ل والييذين الصييدقات فييي المؤمنين من المطوعين

جهدهم}. الية.
]4391[

عيين العمييش، أبي: حدثنا يحيى: حدثنا بن سعيد  - حدثنا1350
قال: عنه الله رضي النصاري مسعود أبي عن شقيق،

بالصييدقة، أمرنييا إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 
لبعضهم وإن المد، فيصيب فتحامل، السوق، إلى أحدنا انطلق
]4392 ،2153ألف. [ لمائة اليوم

إسحق أبي عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا1351
حيياتم بيين عدي قال: سمعت معقل ابن الله عبد قال: سمعت

قال: عنه الله رضي
النار يقول: (اتقوا وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

تمرة). بشق ولو
]1347[ر:

اللييه: أخبرنييا عبييد قييال: أخبرنييا محمييد بيين بشر  - حدثنا1352
بيين بكيير أبييي بيين الليه عبييد قال: حييدثني الزهري عن معمر،
قالت: عنها الله رضي عائشة عن عروة، عن حزم،

شييئا عنيدي تجيد فليم تسيأل، لها ابنتان معها امرأة دخلت 
م ابنتيهيا، بيين فقسيمتها إياهيا، فأعطيتهيا تمرة، غير تأكيل ول

وسييلم عليييه الله صلى النبي فدخل فخرجت، قامت ثم منها،
كيين بشيييء البنييات هييذه من ابتلي فقال: (من فأخبرته، علينا



النار). من سترا له
]5649[

10     : الشحيح -  وصدقة أفضل، الصدقة أي باب
الصحيح.

أحييدكم يييأتي أن قبييل ميين رزقنيياكم ممييا لقييوله: {وأنفقييوا
آمنييوا الييذين أيهييا /. وقييوله: {يييا10/المنييافقون:  الموت}. الية

فيييه}. الييية بيييع ل يوم يأتي أن قبل من رزقناكم مما أنفقوا
/.254/البقرة: 

الواحيد: حيدثنا عبيد إسيماعيل: حيدثنا بن موسى  - حدثنا1353
رضييي هريييرة أبييو زرعيية: حييدثنا أبييو القعقاع: حدثنا بن عمارة

قال: عنه الله
رسييول فقال: يا وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل جاء 

صييحيح وأنييت تصييدق قال: (أن أجرا؟ أعظم الصدقة أي الله،
بلغييت إذا حييتى تمهييل ول الغنى، وتأمل الفقر تخشى شحيح،

لفلن). كان وقد كذا، ولفلن كذا، قلت: لفلن الحلقوم،
]2597[

عيين عوانيية، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حييدثنا1354
اللييه رضييي عائشيية عيين مسييروق، عيين الشعبي، عن فراس،

عنها:
للنييبي قليين وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي أزواج بعض أن 

قييال: (أطييولكن لحوقييا؟ بييك أسرع وسلم: أينا عليه الله صلى
يييدا، أطييولهن سييودة فكييانت يييذرعونها، قصييبة يييدا). فأخييذوا

أسييرعنا وكييانت الصييدقة، يييدها طييول كييانت بعد: أنمييا فعلمنا
الصدقة. تحب وكانت به، لحوقا

11.   : العلنية -  صدقة باب
- وعلنييية سييرا والنهييار بالليييل أمييوالهم ينفقون قوله: {الذين

/.274يحزنون} /البقرة:  هم - ول قوله إلى

12.   : السر -  صدقة باب
عليييه اللييه صييلى النييبي عن عنه، الله رضي هريرة أبو وقال

ما شماله تعلم ل حتى فأخفاها، بصدقة تصدق وسلم: (ورجل
].629يمينه). [ر: صنعت
تخفوهييا وإن هييي فنعما الصدقات تبدوا تعالى: {إن الله وقال

/.271لكم} /البقرة:  خير فهو الفقراء وتؤتوها



13.        : يعلم -  ل وهو غني على تصدق إذا باب
عيين الزنيياد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا1355

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،
رجييل: قييال: (قييال وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 

سييارق، يييد فييي فوضييعها بصييدقته، فخييرج بصييدقة، لتصييدقن
الحمييد، لك فقال: اللهم سارق، على يتحدثون: تصدق فأصبحوا

زانييية، يييد فييي فوضييعها بصييدقته فخييرج بصييدقة، لتصييدقن
لييك فقييال: اللهييم زانييية، علييى الليلة يتحدثون: تصدق فأصبحوا

بصييدقته. فوضييعها فخرج بصدقة، لتصدقن زانية؟ على الحمد،
فقييال: غنييي، علييى يتحييدثون: تصييدق فأصييبحوا غني، يدي في

فأتي: غني، وعلى زانية، وعلى سارق، على الحمد، لك اللهم
عيين يسييتعف أن سييارق: فلعلييه علييى صييدقتك لييه: أمييا فقيل

الغني: وأما زناها، عن تستعف أن الزانية: فلعلها وأما سرقته،
الله). أعطاه مما فينفق يعتبر، فلعله

14.        : يشعر -  ل وهو ابنه على تصدق إذا باب
أبييو إسييرائيل: حييدثنا يوسييف: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا1356

قال: حدثه عنه الله رضي يزيد بن معن الجويرية: أن
وجييدي، وأبييي أنييا وسلم عليه الله صلى الله رسول بايعت 

أخييرج يزيييد أبييي إليييه: كييان وخاصمت فأنكحني، علي وخطب
فجئييت المسييجد، فييي رجييل عنييد فوضييعها بها، يتصدق دنانير

إلييى فخاصمته أردت، إياك ما فقال: والله بها، فأتيته فأخذتها،
يييا نييويت مييا فقييال: (لييك وسيلم، عليه الله صلى الله رسول
معن). يا أخذت ما ولك يزيد،

15.   : باليمين -  الصدقة باب
ه عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا1357 قيال: حيدثني الل
هريرة أبي عن عاصم، بن حفص عن الرحمن، عبد بن خبيب
عنه، الله رضي

اللييه يظلهييم قييال: (سييبعة وسلم عليه الله صلى النبي عن 
نشييأ وشيياب عييدل، ظله: إمام إل ظل ل يوم ظله في تعالى

تحابا ورجلن المساجد، في معلق قلبه ورجل الله، عبادة في
ذات امييرأة دعتييه ورجييل عليييه، وتفرقا عليه اجتمعا الله، في

بصييدقة، تصييدق ورجييل الله، أخاف فقال: إني وجمال، منصب
اللييه ذكيير ورجل يمينه، تنفق ما شماله تعلم ل حتى فأخفاها



عيناه). ففاضت خاليا
]629[ر:

معبييد قال: أخبرني شعبة الجعد: أخبرنا بن علي  - حدثنا1358
الليه رضييي الخزاعيي وهيب بيين حارثية سمعت خالد: قال بن

يقول: عنه
فسيأتي يقول: (تصدقوا، وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

جئييت الرجييل: لييو فيقول بصدقته، الرجل يمشي زمان، عليكم
فيها). لي حاجة فل اليوم فأما منك، لقبلتها بالمس بها
]1345[ر:

16      : يناول -  ولم بالصدقة خادمه أمر من باب
بنفسه.

أحييد وسلم: (هييو عليه الله صلى النبي عن موسى، أبو وقال
المتصدقين).

]1371[ر:
منصييور، عيين جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا1359

قالت: عنها الله رضي عائشة عن مسروق، عن شقيق، عن
المييرأة أنفقيت وسيلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 

أنفقييت، بمييا أجرهييا لهييا كييان مفسييدة، غييير بيتها، طعام من
ينقييص ل ذلييك، مثييل وللخييازن كسييب، بمييا أجييره ولزوجهييا

شيئا). بعض أجر بعضهم
]1370، 1372، 1373، 1959[

17.       : غنى -  ظهر عن إل صدقة ل باب
فالدين دين، عليه أو محتاج، أهله أو محتاج، وهو تصدق ومن
عليييه، رد وهييو والهبيية، والعتييق الصييدقة ميين يقضى أن أحق
عليييه اللييه صييلى النييبي الناس. قييال أموال يتلف أن له ليس

اللييه). [ر: أتلفييه إتلفهييا يريييد النيياس أمييوال أخييذ وسلم: (من
ولييو نفسييه، علييى فيؤثر بالصبر، معروفا يكون أن ]. إل2257

تصييدق حييين عنه الله رضي بكر أبي كفعل خصاصة، به كان
اللييه صييلى النييبي ونهى المهاجرين، النصار آثر وكذلك بماله،
يضيييع أن لييه ]. فليس6108المال. [ر: إضاعة عن وسلم عليه

الصدقة. بعلة الناس أموال
ت: ييا الليه رضيي كعيب وقال ه، رسيول عنيه: قل مين إن الل
صييلى رسوله وإلى الله إلى صدقة مالي من أنخلع أن توبتي



خييير فهييو مالييك بعييض عليييك قال: (أمسييك وسلم، عليه الله
بخيبر. الذي سهمي أمسك لك). قلت: فإني

]2606[ر:
عيين يييونس، عيين اللييه، عبييد عبييدان: أخبرنييا  - حييدثنا1360

هريييرة أبييا سمع المسيب: أنه ابن سعيد قال: أخبرني الزهري
عنه، الله رضي

كان ما الصدقة قال: (خير وسلم عليه الله صلى النبي عن 
تعول). بمن وابدأ غني، ظهر عن

]1361وانظر:  ،5041 ،5040[
هشييام، وهيب: حدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا1361

عنه، الله رضي حزام ابن حكيم عن أبيه، عن
ميين خييير العليا قال: (اليد وسلم عليه الله صلى النبي عن 

غنييى، ظهيير عن الصدقة وخير تعول، بمن وابدأ السفلى، اليد
الله). يغنه يستغن ومن الله، يعفه يستعفف ومن
هريييرة أبييي عيين أبيييه، عيين هشييام، قييال: أخبرنييا وهيب وعن

عنه: بهذا. الله رضي
]1360وانظر:  ،6076 ،2974 ،2599 ،1403[

عيين زيييد، بيين حميياد قييال: حييدثنا النعمييان أبييو  - حييدثنا1362
قال: سييمعت عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن أيوب،
مسلمة، بن الله عبد (ح). وحدثنا وسلم عليه الله صلى النبي

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن نافع، عن مالك، عن
علييى وهييو قييال، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 

ميين خييير العليا والمسألة: (اليد والتعفف الصدقة وذكر المنبر،
هييي والسييفلى المنفقيية، هييي العليييا فاليييد السييفلى، اليييد

السائلة).

18.    : أعطى -  بما المنان باب
يتبعييون ل ثييم اللييه سييبيل في أموالهم ينفقون لقوله: {الذين

/.262/البقرة:  أنفقوا}. الية ما

19.       : يومها -  من الصدقة تعجيل أحب من باب
أبييي ابيين عيين سييعيد، بن عمر عن عاصم، أبو  - حدثنا1363

قال: حدثه عنه الله رضي الحارث بن عقبة مليكة: أن
ثيم فأسيرع العصير، وسيلم عليييه الله صلى النبي بنا صلى 

فقييال: لييه، قيييل أو فقليت، خييرج، أن يلبث فلم البيت، دخل



أبيتييه، أن فكرهييت الصييدقة، من تبرا البيت في خلفت (كنت
فقسمته).

]813[ر:

20.      : فيها -  والشفاعة الصدقة على التحريض باب
عيد عين عدي، شعبة: حدثنا مسلم: حدثنا  - حدثنا1364 بين س
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير،

ركعيتين، فصلى عيد، يوم وسلم عليه الله صلى النبي خرج 
بلل، ومعييه النسيياء، علييى مييال ثييم بعييد، ول قبييل يصييل لم

القليب تلقيي الميرأة فجعليت يتصيدقن، أن وأمرهن فوعظهن
والخرص.

]98[ر:
الواحيد: حيدثنا عبيد إسيماعيل: حيدثنا بن موسى  - حدثنا1365

أبييي بيين بييردة أبو بردة: حدثنا أبي ابن الله عبد بن بردة أبو
قال: عنه الله رضي أبيه عن موسى،

أو السائل، جاءه إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 
علييى اللييه ويقضييي تييؤجروا، قال: (اشييفعوا حاجة، إليه طلبت
شاء). ما وسلم عليه الله صلى نبيه لسان

]467[ر:
عن هشام، عن عبدة، الفضل: أخبرنا بن صدقة  - حدثنا1366

قالت: عنها الله رضي أسماء عن فاطمة،
فيييوكى تييوكي وسييلم: (ل عليييه اللييه صييلى النييبي لييي قال 

عليك).
تحصييي وقييال: (ل عبييدة، عيين شيييبة، أبييي بيين عثمييان حييدثنا

عليك). الله فيحصي
]1367، 2450، 2451[

21.    : استطاع -  فيما الصدقة باب
بيين محمييد جريييج. وحييدثني ابن عن عاصم، أبو  - حدثنا1367

قييال: جريييج ابيين عيين محمييد، بيين حجيياج عيين الرحيييم، عبييد
الزبييير بيين الليه عبييد بيين عبيياد عيين مليكيية، أبي ابن أخبرني
عنهما: الله رضي بكر أبي بنت أسماء عن أخبره،

توعي فقال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي إلى جاءت أنها 
استطعت). ما ارضخي عليك، الله فيوعي

]1366[ر:



22.    : الخطيئة -  تكفر الصدقة باب
وائل، أبي عن العمش، عن جرير، قتيبة: حدثنا  - حدثنا1368

قال: عنه الله رضي حذيفة عن
اللييه رسييول حييديث يحفييظ عنه: أيكييم الله رضي عمر قال 

كمييا أحفظييه قال: قلت: أنا الفتنة؟ عن وسلم عليه الله صلى
الرجييل قييال: قلييت: فتنيية فكيييف؟ لجريء، عليه قال. قال: إنك

- والمعييروف والصييدقة الصلة تكفرها وجاره، وولده أهله في
بالمعروف والمر والصدقة يقول: الصلة كان سليمان: قد قال

الييتي أريييد ولكنييي أريييد، هذه - قال: ليس المنكر عن والنهي
أمييير يييا بهييا عليييك قييال: قلييت: ليييس البحيير، كمييوج تمييوج

أو الباب فيكسر قال، مغلق، باب وبينها بينك بأس، المؤمنين
يغلييق لييم كسيير إذا قال: فإنه يكسر، بل قال: قلت: ل، يفتح؟

فقلنييا البيياب؟ ميين نسييأله أن أبييدا. قييال: قلييت: أجييل. فهبنييا
عنه. قييال: الله رضي فقال: عمر قال: فسأله، لمسروق: سله،

ليليية، غييد دون أن كمييا قال: نعم، تعني؟ من عمر قلنا: فعلم
بالغاليط. ليس حديثا حدثته قد أني وذلك

]502[ر:

23.       : أسلم -  ثم الشرك في تصدق من باب
معميير، هشييام: حييدثنا محمد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا1369

عروة، عن الزهري، عن
اللييه، رسييول قييال: يييا عنييه الله رضي حزام بن حكيم عن 

أو صييدقة، ميين الجاهلييية، فييي بهييا أتحنث كنت أشياء، أرأيت
صييلى النييبي فقييال أجيير؟ ميين فيهييا فهل رحم، وصلة عتاقة،

خير). من سلف ما على وسلم: (أسلمت عليه الله
]2107، 2401، 5646[

24       : غير -  صاحبه بأمر تصدق إذا الخادم أجر باب
مفسد.

عيين العمش، عن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا1370
قالت: عنها الله رضي عائشة عن مسروق، عن وائل، أبي
المييرأة تصدقت وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 

بمييا ولزوجهييا أجرهييا، لها كان مفسدة، غير زوجها، طعام من
ذلك). مثل وللخازن كسب،

]1359[ر:



بيين بريد عن أسامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا1371
موسى، أبي عن بردة، أبي عن الله، عبد
المسيلم قييال: (الخييازن وسيلم عليييه الليه صيلى النيبي عن 

كيامل بيه، أمير - ميا قيال: يعطييي - وربمييا ينفيذ الذي المين،
أحيد بيه، ليه أميير الييذي إليى فيدفعه نفسه، به طيب موفرا،

المتصدقين).
]2141، 2194[

25       : من -  أطعمت، أو تصدقت، إذا المرأة أجر باب
. مفسدة    غير زوجها، بيت

عيين والعمييش، منصييور شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1372
عنها، الله رضي عائشة عن مسروق، عن وائل، أبي
المرأة تصدقت تعني: (إذا وسلم، عليه الله صلى النبي عن 

زوجها). بيت من
شييقيق، عيين العمييش، أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر حدثنا

قالت: عنها الله رضي عائشة عن مسروق، عن
ميين المييرأة أطعمييت وسلم: (إذا عليه الله صلى النبي قال 

مثييل وللخازن مثله، وله أجرها، لها مفسدة، غير زوجها، بيت
أنفقت). بما ولها اكتسب، بما له ذلك،

]1359[ر:
عيين منصييور، عن جرير، يحيى: أخبرنا بن يحيى  - حدثنا1373
عنها، الله رضي عائشة عن مسروق، عن شقيق،

المييرأة أنفقييت قييال: (إذا وسييلم عليييه الله صلى النبي عن 
بمييا وللييزوج أجرهييا، فلهييا مفسييدة، غييير بيتهييا، طعييام ميين

ذلك). مثل وللخازن اكتسب،
]1359[ر:

26.    } :    : واتقى -  أعطى من فأما تعالى الله قول باب
  .   . من  وأما لليسرى فسنيسره بالحسنى وصدق

 .   . فسنيسره  بالحسنى وكذب واستغنى بخل
 : الليل} / مال/. (   10 - 5للعسرى منفق أعط اللهم

خلفا).
عيين سييليمان، عيين أخي، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا1374
رضي هريرة أبي عن الحباب، أبي عن مزرد، أبي بن معاوية

عنه: الله



يصييبح يييوم ميين قييال: (مييا وسلم عليه الله صلى النبي أن 
منفقا أعط أحدهما: اللهم فيقول ينزلن، ملكان إل فيه، العباد
تلفا). ممسكا أعط الخر: اللهم ويقول خلفا،

27.    : والبخيل -  المتصدق مثل باب
عيين طيياوس، ابيين وهيييب: حييدثنا موسى: حييدثنا  - حدثنا1375

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن أبيه،
والمتصييدق، البخيييل وسلم: (مثييل عليه الله صلى النبي قال 

حديد). من جبتان عليهما رجلين، كمثل
عبييد الزنيياد: أن أبييو شييعيب: حييدثنا اليمييان: أخبرنييا أبييو وحدثنا

عنه: الله رضي هريرة أبا سمع حدثه: أنه الرحمن
يقييول: (مثييل وسييلم عليييه الليه صيلى الله رسول سمع أنه 

ميين حديييد، ميين جبتان عليهما رجلين، كمثل والمنفق، البخيل
أو سييبغت، إل ينفييق المنفييق: فل فأمييا تراقيهمييا، إلييى ثديهما
البخيييل: أثره. وأما وتعفو بنانه، تخفي حتى جلده، على وفرت

فهييو مكانهييا، حلقيية كييل لزقييت إل شيييئا ينفييق أن يريييد فل
تتسع). ول يوسعها

الجبييتين. وقييال طيياوس: فييي عيين مسييلم، بيين الحسيين تييابعه
عيين جعفيير، الليييث: حييدثني طاوس: جنتييان. وقييال عن حنظلة،

لى النبي عن عنه، الله رضي هريرة أبا هرمز: سمعت ابن ص
وسلم: جنتان. عليه الله

]2760، 4993، 5461[

28.    : والتجارة -  الكسب صدقة باب
مييا طيبييات ميين أنفقييوا آمنييوا الييذين أيهييا تعييالى: {يييا لقييوله
/.267حميد} /البقرة:  غني الله - أن قوله - إلى كسبتم

29       : يجد -  لم فمن صدقة، مسلم كل على باب
. بالمعروف  فليعمل

بيين سعيد شعبة: حدثنا إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا1376
جده، عن أبيه، عن بردة، أبي
مسييلم كييل قييال: (علييى وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 

بيييده، قييال: (يعمييل يجد؟ لم فمن الله، نبي صدقة). فقالوا: يا
ذا قييال: (يعييين يجييد؟ لييم ويتصييدق). قييالوا: فييإن نفسييه فينفع

قييال: (فليعمييل يجييد؟ لييم الملهييوف). قييالوا: فييإن الحاجيية
صدقة). له فإنها الشر، عن وليمسك بالمعروف،



]5676[

30       : ومن -  والصدقة، الزكاة من يعطى كم قدر باب
. شاة  أعطى

خالييد عيين شييهاب، أبييو يييونس: حييدثنا بن أحمد  - حدثنا1377
اللييه رضييي عطييية أم عيين سيييرين، بنييت حفصة عن الحذاء،

قالت: عنها
رضي عائشة إلى فأرسلت بشاة، النصارية نسيبة إلى بعث 

وسييلم: (عنييدكم عليييه اللييه صييلى النبي فقال منها، عنها الله
الشيياة، تلييك ميين نسيييبة بييه أرسييلت ما إل شيء). فقلت: ل،

محلها). بلغت فقد فقال: (هات،
]1423، 2440[

31.   : الورق -  زكاة باب
عين ماليك، يوسيف: أخبرنيا بين الله عبد  - حدثنا1378/1379

سييعيد أبييا قييال: سييمعت أبيييه عيين المييازني، يحيييى بن عمرو
قال: الخدري

دون فيمييا وسييلم: (ليييس عليييه اللييه صلى الله رسول قال 
أواق خمييس دون فيمييا وليييس البييل، ميين صدقة ذود خمس
صدقة). أوسق خمسة دون فيما وليس صدقة،

قيال: الوهياب عبيد المثنيى: حيدثنا بين محميد ) - حدثنا1379(
أبي أباه: عن عمرو: سمع قال: أخبرني سعيد بن يحيى حدثني
وسييلم: عليييه اللييه صييلى النبي عنه: سمعت الله رضي سعيد
بهذا.

]1340[ر:

32.    : الزكاة -  في العرض باب
اليميين: ائتييوني لهييل عنييه اللييه رضي معاذ طاوس: قال وقال

الشييعير مكييان الصييدقة، فييي لييبيس، أو خميص ثياب بعرض،
عليييه اللييه صييلى النييبي لصييحاب وخير عليكم، أهون والذرة،
خالد: وسلم: (وأما عليه الله صلى النبي بالمدينة. وقال وسلم

النيبي ]. وقال1399الله). [ر: سبيل في وأعتده أدراعه احتبس
يستثن حليكن). - فلم من ولو وسلم: (تصدقن عليه الله صلى

خرصييها تلقييي المييرأة - فجعلييت غيرهييا ميين الفييرض صييدقة
العروض. من والفضة الذهب يخص ]. ولم98وسخابها. [ر:

قييال: أبييي قييال: حييدثني اللييه عبييد بيين محمييد  - حييدثنا1380



حدثه: عنه الله رضي أنسا ثمامة: أن حدثني
رسييوله اللييه أميير التي له عنه: كتب الله رضي بكر أبا أن 

مخيياض بنييت صييدقته بلغييت وسييلم: (وميين عليييه اللييه صييلى
ويعطيييه منييه، تقبييل فإنهييا لبييون، بنييت وعنييده عنده، وليست

بنيت عنيده يكين ليم فيإن شاتين، أو درهما عشرين المصدق
وليييس منييه، يقبل فإنه لبون، ابن وعنده وجهها، على مخاض

شيء). معه
]1382، 1383، 1385 - 1387، 2355، 6555[

عطيياء عيين أيييوب، عيين إسماعيل، مؤمل: حدثنا  - حدثنا1381
عنهما: الله رضي عباس ابن قال: قال رباح أبي بن
قبيل لصيلى وسيلم علييه الله صلى الله رسول على أشهد 

ناشر بلل ومعه فأتاهن، النساء، يسمع لم أنه فرأى الخطبة،
تلقييي. المييرأة فجعلييت يتصييدقن، أن وأمرهن فوعظهن، ثوبه،

حلقه. وإلى أذنه إلى أيوب وأشار
]98[ر:

33       : بين -  يفرق ول متفرق، بين يجمع ل باب
مجتمع.

النييبي عيين عنهما، الله رضي عمر ابن عن سالم، عن ويذكر
وسلم: مثله. عليه الله صلى

أبييي قييال: حييدثني النصاري الله عبد بن محمد  - حدثنا1382
حدثه: عنه الله رضي أنسا ثمامة: أن قال: حدثني

اللييه رسول فرض التي له عنه: كتب الله رضي بكر أبا أن 
بييين يفييرق ول متفرق، بين يجمع وسلم: (ول عليه الله صلى

الصدقة). خشية مجتمع،
]1380[ر:

34      : يتراجعان -  فإنهما خليطين، من كان ما باب
. بالسوية  بينهما

يجمييع فل أموالهمييا، الخليطييان علييم وعطاء: إذا طاوس وقال
شيياة، أربعييون لهييذا يتييم حييتى يجييب سييفيان: ل مالهما. وقال

شاة. أربعون ولهذا
قييال: أبييي قييال: حييدثني اللييه عبييد بيين محمييد  - حييدثنا1383
حدثه: أنسا ثمامة: أن حدثني

اللييه رسول فرض التي له عنه: كتب الله رضي بكر أبا أن 



فإنهمييا خليطييين، ميين كييان وسييلم: (ومييا عليييه اللييه صييلى
بالسوية). بينهما يتراجعان

]1380[ر:

35.   : البل -  زكاة باب
عيين عنهييم، اللييه رضييي هريييرة، وأبو ذر، وأبو بكر، أبو ذكره
وسلم. عليه الله صلى النبي

]1391 ،1385[ر:
مسلم: حدثنا بن الوليد الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا1384

عيين يزيييد، بيين عطيياء عيين شهاب، ابن قال: حدثني الوزاعي
عنه: الله رضي الخدري سعيد أبي
عين وسيلم علييه الليه صيلى الليه رسيول سأل أعرابيا أن 

إبييل ميين ليك فهييل شييديد، شيأنها إن فقال: (ويحييك، الهجرة،
فييإن البحييار، وراء من قال: (فاعمل صدقتها). قال: نعم، تؤدي
شيئا). عملك من يترك لن الله

]2490، 3708، 5813[

36      : مخاض -  بنت صدقة عنده بلغت من باب
. عنده  وليست

قييال: أبييي قييال: حييدثني اللييه عبييد بيين محمييد  - حييدثنا1385
حدثه: عنه الله رضي أنسا ثمامة: أن حدثني

ه عنه: كتب الله رضي بكر أبا أن  اليتي الصيدقة، فريضية ل
ميين عنييده بلغت وسلم: (من عليه الله صلى رسوله الله أمر

فإنهييا حقييه، وعنده جذعة، عنده وليست الجذعة، صدقة البل
أو لييه، استيسييرتا إن شيياتين معهييا ويجعييل الحقيية، منه تقبل

عنييده وليسييت الحقة، صدقة عنده بلغت درهما. ومن عشرين
ويعطيييه الجذعيية، منييه تقبييل فإنهييا الجذعيية، وعنييده الحقيية،

صييدقة عنييده بلغييت شيياتين. وميين أو درهما عشرين المصدق
بنييت ميين تقبييل فإنهييا لبييون، بنييت إل عنييده وليسييت الحقيية،

صييدقة بلغييت وميين درهمييا، عشييرين أو شاتين ويعطي لبون،
ويعطيييه الحقيية، منييه تقبييل فإنهييا حقيية، وعنييده لبييون، بنييت

بنييت صييدقته بلغييت شيياتين. وميين أو درهمييا عشرين المصدق
بنييت منه تقبل فإنها مخاض، بنت وعنده عنده، وليست لبون،

شاتين). أو درهما عشرين معها ويعطي مخاض،
]1380[ر:



37.   : الغنم -  زكاة باب
قييال: النصيياري المثنييى بن الله عبد بن محمد  - حدثنا1386
أنسا أنس: أن بن الله عبد بن ثمامة قال: حدثني أبي حدثني
حدثه:

وجهييه لما الكتاب، هذا له كتب عنه، الله رضي بكر أبا أن 
البحرين: إلى

الرحيم الرحمن الله بسم
عليييه الله صلى الله رسول فرض التي الصدقة، فريضة هذه

لم ه أمير واليتي المسيلمين، عليى وس فمين رسيوله، بهيا الل
فوقهييا سييئل وميين فليعطها، وجهها على المسلمين من سألها

يعط: فل
كييل ميين الغنييم، من دونها، فما البل من وعشرين أربع (في

وثلثييين خمييس إلييى وعشييرين خمسا بلغت فإذا شاة، خمس
خمييس إلييى وثلثييين سييتا بلغت فإذا أنثى، مخاض بنت ففيها

إلييى وأربعييين سييتا بلغييت فإذا أنثى، لبون بنت ففيها وأربعين
وسييتين واحييدة بلغييت فييإذا الجمييل، طروقة حقة ففيها ستين

- سييتا - يعنييي بلغييت فييإذا جذعيية، ففيهييا وسبعين خمس إلى
إحييدى بلغييت فييإذا لبييون، بنتييا ففيهييا تسييعين إلييى وسييبعين
فييإذا الجمل، طروقتا حقتان ففيها ومائة عشرين إلى وتسعين

وفييي لبييون، بنييت أربعين كل ففي ومائة عشرين على زادت
البييل ميين أربييع إل معييه يكيين لييم وميين حقيية، خمسييين كل

ميين خمسييا بلغييت فييإذا ربها، يشاء أن إل صدقة، فيها فليس
شاة. ففيها البل
عشييرين إلييى أربعين كانت إذا سائمتها الغنم: في صدقة وفي

مييائتين إلييى ومائيية عشييرين علييى زادت فييإذا شيياة، ومائيية
شياه، ثلث ففيها ثلثمائة إلى مائتين على زادت فإذا شاتان،

كييانت فييإذا شيياة، مائيية كييل ففييي ثلثمائيية علييى زادت فييإذا
فيهييا فليييس واحييدة، شيياة أربعييين ميين ناقصيية الرجل سائمة
ربها. يشاء أن إل صدقة
فليييس ومائة تسعين إل تكن لم فإن العشر، ربع الرقة وفي
ربها). يشاء أن إل شيء فيها
]1380[ر:



38        : عوار، -  ذات ول هرمة، الصدقة في تؤخذ ل باب
. المصدق      شاء ما إل تيس، ول

قييال: أبييي قييال: حييدثني اللييه عبييد بيين محمييد  - حييدثنا1387
حدثه: عنه الله رضي أنسا ثمامة: أن حدثني

رسييوله اللييه أمر التي له، كتب عنه الله رضي بكر أبا أن 
ذات ول هرمة، الصدقة في يخرج وسلم: (ول عليه الله صلى
المصدق). شاء ما إل تيس، ول عوار،

]1380[ر:

39.     : الصدقة -  في العناق أخذ باب
(ح). الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبييو  - حدثنا1388
شييهاب، ابيين عيين خالييد، بن الرحمن عبد الليث: حدثني وقال
هريرة أبا مسعود: أن بن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن

قال: عنه الله رضي
كييانوا عناقييا، منعييوني لو عنه: والله الله رضي بكر أبو قال 

علييى لقاتلتهم وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى يؤدونها
اللييه أن رأيت أن إل هو عنه: فما الله رضي عمر منعها. قال

أنييه فعرفييت بالقتييال، عنييه اللييه رضييي بكيير أبييي صدر شرح
الحق.

]1335[ر:

40.        : الصدقة -  في الناس أموال كرائم تؤخذ ل باب
زريييع: حييدثنا بيين يزيييد بسييطام: حييدثنا بيين أمية  - حدثنا1389

عبييد بيين يحيييى عن أمية، بن إسماعيل عن القاسم، بن روح
اللييه رضييي عبيياس ابيين عيين معبييد، أبي عن صيفي، بن الله

عنهما:
رضي معاذا بعث لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

كتيياب، أهييل قييوم على تقدم قال: (إنك اليمن، على عنه الله
اللييه، عرفييوا فييإذا اللييه، عبييادة إليييه تييدعوهم مييا أول فليكن

يييومهم فييي صلوات خمس عليهم فرض قد الله فأخبرهم: أن
ميين زكيياة عليهم فرض الله أن فأخبرهم فعلوا، فإذا وليلتهم،
منهييم، فخييذ بهييا، أطيياعوا فييإذا فقرائهييم، على وترد أموالهم،

الناس). أموال كرائم وتوق
]1331[ر:



41.       : صدقة -  ذود خمس دون فيما ليس باب
محميد عين ماليك، يوسيف: أخبرنيا بن الله عبد  - حدثنا1390

أبييي عن أبيه، عن المازني، صعصعة أبي بن الرحمن عبد بن
عنه: الله رضي الخدري سعيد

دون فيما قال: (ليس وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
أواق خمييس دون فيما وليس صدقة، التمر من أوسق خمسة

البييل ميين ذود خمييس دون فيمييا وليييس صييدقة، الييورق من
صدقة).

]1340[ر:

42.   : البقر -  زكاة باب
وسييلم: (لعرفيين، عليييه اللييه صلى النبي حميد: قال أبو وقال

].6578خوار). [ر: لها ببقرة رجل الله جاء ما
كمييا أصييواتكم /: ترفعييون53ويقييال: جييؤار. {تجييأرون} /النحييل: 

البقرة. تجأر
أبييي: حييدثنا غييياث: حييدثنا بيين حفييص بيين عميير  - حدثنا1391

عنه الله رضي ذر أبي عن سويد، ابن المعرور عن العمش،
قال:

نفسي قال: (والذي وسلم، عليه الله صلى النبي إلى انتهيت 
رجييل ميين - مييا حلييف كمييا - أو غيييره إله ل أو: والذي بيده،
بهييا أتييي إل حقهييا، يييؤدي ل غنييم، أو بقيير، أو إبل، له تكون

وتنطحه بأخفافها، تطؤه وأسمنه، تكون ما أعظم القيامة، يوم
يقضييى حييتى أولهييا، عليييه ردت أخراهييا جييازت كلما بقرونها،

الناس). بين
عنييه، اللييه رضييي هريييرة أبي عن صالح، أبي عن بكير، رواه
وسلم. عليه الله صلى النبي عن

]1337وانظر:  ،6262[

43.    : القارب -  على الزكاة باب
القرابيية أجييران: أجيير (لييه وسييلم عليييه الله صلى النبي وقال

والصدقة).
]1397[ر:

إسييحق عيين مالييك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا1392
رضييي مالييك بيين أنييس سمع طلحة: أنه أبي بن الله عبد بن

يقول: عنه الله



وكييان نخييل، ميين مييال بالمدينة النصار أكثر طلحة أبو كان 
وكييان المسييجد، مسييتقبلة وكييانت بيرحيياء، إليييه أمييواله أحييب

ميياء ميين ويشييرب يييدخلها، وسلم عليه الله صلى الله رسول
الية: هذه أنزلت أنس: فلما طيب. قال فيها
إلييى طلحيية أبو تحبون}. قام مما تنفقوا حتى البر تنالوا {لن

إن اللييه، رسييول فقييال: يييا وسلم عليه الله صلى الله رسول
ممييا تنفقييوا حييتى الييبر تنييالوا يقييول: {ليين وتعالى تبارك الله

أرجو لله، صدقة وإنها بيرحاء، إلي أموالي أحب تحبون}. وإن
أراك حيييث اللييه، رسييول يييا فضييعها، اللييه، عند وذخرها برها

ذلييك وسلم: (بييخ، عليه الله صلى الله رسول الله. قال: فقال
أرى وإنييي قلييت، مييا سييمعت وقد رابح، مال ذلك رابح، مال
رسييول يييا طلحيية: أفعييل أبييو القربييين). فقييال في تجعلها أن

عمه. وبني أقاربه في طلحة أبو فقسمها الله،
مالك: (رايح). عن وإسماعيل، يحيى بن يحيى روح. وقال تابعه

]2193، 2601، 2607، 2617، 4279، 5288[
قييال: جعفيير بيين محمييد مريييم: أخبرنييا أبي ابن  - حدثنا1393
الخدري سعيد أبي عن الله، عبد ابن عياض عن زيد، أخبرني

عنه: الله رضي
فطر أو أضحى في وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج 

بالصييدقة، وأمرهييم النيياس فييوعظ انصييرف، ثم المصلى، إلى
معشر فقال: (يا النساء على تصدقوا). فمر الناس، فقال: (أيها

ذلييك النار). فقلن: وبييم أهل أكثر رأيتكن فإني تصدقن، النساء
رأيييت ما العشير، وتكفرن اللعن، (تكثرن قال الله؟ رسول يا

ميين الحييازم، الرجييل للييب أذهييب ودييين، عقييل ناقصييات ميين
منزلييه، إلى صار فلما انصرف، النساء). ثم معشر يا إحداكن،

رسييول فقيل: يا عليه، تستأذن سعود، ابن امرأة زينب، جاءت
ابيين الزيييانب). فقيييل: امييرأة فقييال: (أي زينييب، هييذه اللييه،

اللييه، نييبي قالت: يييا لها، لها). فإذن ائذنوا قال: (نعم، مسعود،
أن فييأردت لييي، حلييي عندي وكان بالصدقة، اليوم أمرت إنك

تصييدقت ميين أحييق وولييده مسعود: أنه ابن فزعم به، أتصدق
ابين وسيلم: (صييدق علييه الليه صيلى النييبي فقيال عليهم، به

عليهم). به تصدقت من أحق وولدك زوجك مسعود،
]298[ر:



44.       : صدقة -  فرسه في المسلم على ليس باب
قييال: دينار بن الله عبد شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1394

أبييي عيين ماليك، بيين عيراك عين يسييار، بيين سليمان سمعت
قال: عنه الله رضي هريرة

فييي المسييلم علييى وسلم: (ليس عليه الله صلى النبي قال 
]1395صدقة). [ وغلمه فرسه

45.       : صدقة -  عبده في المسلم على ليس باب
بين خيثيم عين سيعيد، بين يحييى مسدد: حيدثنا  - حدثنا1395
عيين عنييه، الله رضي هريرة أبي عن أبي، قال: حدثني عراك
حييرب: حييدثنا بيين سييليمان وسلم. حدثنا عليه الله صلى النبي
عن أبيه، عن مالك، بن عراك بن خثيم خالد: حدثنا بن وهيب

عنه، الله رضي هريرة أبي
المسييلم علييى قال: (ليييس وسلم عليه الله صلى النبي عن 

فرسه). ول عبده في صدقة
]1394[ر:

46.    : اليتامى -  على الصدقة باب
عيين يحيييى، عيين هشييام، فضالة: حدثنا بن معاذ  - حدثنا1396

أبييا سييمع يسييار: أنييه بيين عطيياء ميمونيية: حييدثنا أبي بن هلل
يحدث: عنه الله رضي الخدري سعيد

علييى يييوم ذات جلييس وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 
بعدي من عليكم أخاف مما فقال: (إني حوله، وجلسنا المنبر،

رسول رجل: يا وزينتها). فقال الدنيا زهرة من عليكم يفتح ما
عليييه اللييه صييلى النييبي فسييكت بالشيير؟ الخير يأتي أو الله،

وسييلم عليه الله صلى النبي تكلم شأنك، له: ما فقيل وسلم،
الرخصيياء، عنييه فمسح قال عليه، ينزل أنه فرأينا يكلمك؟ ول

الخييير يييأتي ل فقييال: (إنييه حمييده السييائل). وكييأنه فقال: (أين
الخضييراء، آكليية إل يلم، أو يقتل الربيع ينبت مما وإن بالشر،
الشييمس، عييين اسييتقبلت خاصييرتاها، امتييدت إذا حييتى أكلييت

فنعييم حلييوة، خضييرة المييال هذا وإن ورتعت، وبالت، فثلطت،
السييبيل وابن واليتيم المسكين منه أعطى ما المسلم صاحب

يأخييذه ميين - وإنييه وسلم عليه الله صلى النبي قال كما - أو
يييوم عليييه شييهيدا ويكييون يشييبع، ول يأكييل كالذي حقه، بغير

القيامة).



]879[ر:

47.       : الحجر -  في واليتام الزوج على الزكاة باب
]1393وسلم. [ر: عليه الله صلى النبي عن سعيد، أبو قاله

قيال: العميش أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا1397
عبييد امييرأة زينب، عن الحارث، بن عمرو عن شقيق، حدثني

إبراهيييم، لبراهيم: فحييدثني عنهما. قال: فذكرته الله رضي الله
عبد امرأة زينب، عن الحارث، بن عمرو عن عبيدة، أبي عن

سواء. قالت: بمثله الله،
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فرأيييت المسييجد، في كنت 

عبييد علييى تنفق زينب حليكن). وكانت من ولو فقال: (تصدقن
رسييول اللييه: سييل لعبييد قييال: فقييالت حجرها، في وأيتام الله
وعلى عليك أنفق أن عني وسلم: أيجزي عليه الله صلى الله

اللييه رسول أنت فقال: سلي الصدقة؟ من حجري في أيتامي
عليييه اللييه صييلى النبي إلى فانطلقت وسلم، عليه الله صلى

مثييل حاجتهييا البيياب، علييى النصييار من امرأة فوجدت وسلم،
عليييه اللييه صييلى النييبي فقلنييا: سييل بلل، علينييا فمر حاجتي،

فييي لييي وأيتييام زوجييي علييى أنفييق أن عنييي وسييلم: أيجييزي
همييا). فقييال: (ميين فسييأله، فييدخل بنييا، تخبر وقلنا: ل حجري،

قال: (نعم الله، عبد الزيانب). قال: امرأة قال: (أي قال: زينب،
الصدقة). وأجر القرابة أجر أجران، لها

هشييام، عيين عبييدة، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا1398
قالت: سلمة أم عن سلمة، أم ابنة زينب، عن أبيه، عن
أبييي بنييي علييى أنفييق أن أجيير ألييي اللييه، رسييول قلت: يييا 

مييا أجيير فلييك عليهييم، فقييال: (أنفقييي بنييي؟ هييم إنمييا سلمة،
عليهم). أنفقت

]5054[

48 ...  } :    : وفي -  الرقاب وفي تعالى الله قول باب
 : / { التوبة  الله /.60سبيل

ميياله، زكاة من عنهما: يعتق الله رضي عباس ابن عن ويذكر
الحج. في ويعطي

فييي ويعطييي جيياز، الزكيياة ميين أباه اشترى الحسن: إن وقال
للفقييراء}. الصييدقات تل: {إنما ثم يحج، لم والذي المجاهدين،

عليييه اللييه صييلى النييبي أجزأت. وقال أعطيت أيهما في الية،



عيين اللييه). ويييذكر سبيل في أدراعه احتبس خالدا وسلم: (إن
إبييل علييى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي لس: حملنييا أبييي

للحج. الصدقة
عيين الزنيياد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا1399

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج،
فقيل: منييع بالصدقة، وسلم عليه الله صلى الله رسول أمر 

فقييال المطلييب، عبد بن وعباس الوليد، بن وخالد جميل، ابن
كييان أنه إل جميل ابن ينقم وسلم: (ما عليه الله صلى النبي
خاليدا، تظلمييون خالييد: فييإنكم وأما ورسوله، الله فأغناه فقيرا
ابيين العبيياس وأما الله، سبيل في وأعتده أدراعه احتبس فقد
فهييي وسييلم، عليييه اللييه صلى الله رسول المطلب: فعم عبد

معها). ومثلها صدقة عليه
أبييي عيين إسييحق، ابيين أبيييه. وقييال عن الزناد، أبي ابن تابعه

عين جرييج: حييدثت ابيين معهييا). وقيال ومثلها عليه الزناد: (هي
العرج: بمثله.

49.    : المسألة -  عن الستعفاف باب
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1400
الخييدري سييعيد أبييي عيين الليييثي، يزيد بن عطاء عن شهاب،

عنه: الله رضي
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول سييألوا النصار، من ناسا إن 

عنييده، مييا نفييذ حييتى فأعطيياهم، سييألوه ثم فأعطاهم، وسلم
وميين عنكييم، أدخييره فليين خييير ميين عنييدي يكييون فقال: (مييا
يتصييبر وميين اللييه، يغنييه يسييتغن وميين اللييه، يعفييه يسييتعفف

الصبر). من وأوسع خيرا عطاء أحد أعطي وما الله، يصبره
]6105[

أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا1401
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

نفسييي قييال: (والييذي وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
لييه خييير ظهييره، علييى فيحتطب حبله، أحدكم يأخذ لن بيده،

منعه). أو أعطاه فيسأله، رجل يأتي أن من
]1401، 1968، 2245[

عن أبيه، عن هشام، وهيب: حدثنا موسى: حدثنا  - حدثنا1402
عنه، الله رضي العوام بن الزبير

أحييدكم يأخييذ قييال: (لن وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 



اللييه فيكييف فيبيعهييا، ظهييره على الحطب بحزمة فيأتي حبله،
منعوه). أو أعطوه الناس، يسأل أن من له خير وجهه، بها

]1969، 2244[
عيين يييونس، اللييه: أخبرنييا عبييد عبييدان: أخبرنييا  - حييدثنا1403

حكيييم المسيييب: أن بن وسعيد الزبير، بن عروة عن الزهري،
قال: عنه الله رضي حزام بن
ثييم فأعطيياني، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول سألت 

إن حكيييم، قييال: (يييا ثم فأعطاني، سألته ثم فأعطاني، سألته
لييه بييورك نفييس بسخاوة أخذه فمن حلوة، خضرة المال هذا
كالذي وكان فيه، له يبارك لم نفس بإشراف أخذه ومن فيه،
حكيييم: السفلى). قال اليد من خير العليا اليد يشبع، ول يأكل

بعييدك أحييدا أرزأ ل بالحق، بعثك والذي الله، رسول فقلت: يا
يييدعو عنييه اللييه رضي بكر أبو الدنيا. فكان أفارق حتى شيئا،
رضييي عميير إن ثييم منييه، يقبلييه أن فيأبى العطاء إلى حكيما

عميير: فقييال شيييئا، منه يقبل أن فأبى ليعطيه دعاه عنه الله
أعييرض أنييي حكيييم، علييى المسييلمين معشيير يا أشهدكم إني

حكيييم يييرزأ يأخييذه. فلييم أن فيأبى الفيء، هذا من حقه عليه
حييتى وسييلم عليه الله صلى الله رسول بعد الناس من أحدا

توفي.
]1361[ر:

50        : ول -  مسألة غير من شيئا الله أعطاه من باب
. نفس  إشراف

عيين يييونس، عيين الليييث، بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا1404
عنهمييا اللييه رضييي عميير بن الله عبد سالم: أن عن الزهري،

يقول: عمر قال: سمعت
العطيياء، يعطينييي وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول كان 

جيياءك إذا مني. فقييال: (خييذه، إليه أفقر هو من فأقول: أعطه
فخييذه، سييائل، ول مشييرف غييير وأنييت شيء، المال هذا من
نفسك). تتبعه فل ل، وما

]6744[

51.     : تكثرا -  الناس سأل من باب
بيين اللييه عبيد عن الليث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا1405

قييال: عميير بيين اللييه عبييد بيين حمزة قال: سمعت جعفر أبي



قال: عنه الله رضي عمر بن الله عبد سمعت
يسييأل الرجييل يييزال وسييلم: (مييا عليه الله صلى النبي قال 

لحيم). مزعية وجهيه فيي ليس القيامة يوم يأتي حتى الناس،
نصييف العييرق يبلغ حتى القيامة، يوم تدنو الشمس وقال: (إن

بمحميد ثيم بموسيى، ثم بآدم، استغاثوا كذلك هم فبينا الذن،
وسلم). عليه الله صلى
جعفيير: (فيشييفع أبييي ابيين الليث: حدثني الله: حدثني عبد وزاد

فيومئييذ البيياب، بحلقيية يأخذ حتى فيمشي الخلق، بين ليقضي
كلهم). الجمع أهل يحمده محمودا، مقاما الله يبعثه
عبييد عيين راشييد، بيين النعمييان عيين وهيب، معلى: حدثنا وقال
عميير ابيين حمييزة: سييمع عيين الزهييري، أخييي مسيلم، بن الله

وسييلم: فييي عليييه اللييه صييلى النييبي عيين عنهمييا، اللييه رضي
المسألة.

52  } :    : الناس -  يسألون ل تعالى الله قول باب
 : البقرة} / .273إلحافا الغنى/.   وكم

يغنيييه). [ر: غنييى يجد وسلم: (ول عليه الله صلى النبي وقول
سييبيل فييي أحصييروا الذين تعالى: {للفقراء الله ]. لقول1409

/.273عليم}. /البقرة:  به الله - فإن قوله - إلى الله
بيين محمد شعبة: أخبرني منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا1406

عنه، الله رضي هريرة أبا قال: سمعت زياد
الذي المسكين قال: (ليس وسلم عليه الله صلى النبي عن 

غنييى، لييه ليييس الييذي المسييكين ولكيين والكلتان، الكلة ترده
إلحافا). الناس يسأل ل أو، ويستحيي،

]1409، 4265[
عليية: بين إسيماعيل إبراهييم: حيدثنا بن يعقوب  - حدثنا1407
كيياتب الشعبي: حدثني عن أشوع، ابن عن الحذاء، خالد حدثنا

شييعبة: بيين المغيييرة إلييى معاوية قال: كتب شعبة بن المغيرة
عليييه اللييه صييلى النييبي ميين سييمعته بشيييء إلييي اكتييب أن

إليه: فكتب وسلم،
كييره اللييه (إن يقييول وسييلم عليييه الله صلى النبي سمعت 

السؤال). وكثرة المال وإضاعة وقال، ثلثا: قيل لكم
]808وانظر:  ،5630 ،2277[

بيين يعقييوب الزهييري: حييدثنا غرييير بيين محمييد  - حييدثنا1408
شييهاب ابيين عيين كيسييان، بيين صييالح عيين أبيه، عن إبراهيم،



قال: أبيه عن سعد، بن عامر قال: أخبرني
جييالس وأنا رهطا وسلم عليه الله صلى الله رسول أعطى 

منهييم وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قال: فترك فيهم،
ه رسيول إليى فقميت إليي، أعجبهيم وهيو يعطه، لم رجل الل
والله فلن، عن فقلت: مالك فساررته، وسلم عليه الله صلى
ثييم قليل، فسييكت مسييلما). قييال قييال: (أو مؤمنييا؟ لراه إنييي

فلن، عيين مالييك اللييه، رسييول فقلت: يا فيه، أعلم ما غلبني
قليل، مسيلما). قيال: فسييكت قييال: (أو مؤمنا؟ لراه إني والله

عيين مالييك اللييه، رسييول فقلييت: يييا فيييه، أعلييم ما غلبني ثم
لما). يعنيي: فقيال: قيال: (أو مؤمنيا لراه إنيي والله فلن، مس
يكييب أن خشييية منييه، إلييي أحب وغيره الرجل، لعطي (إني
وجهه). على النار في

قييال: أنييه محمييد بيين إسييماعيل عيين صييالح، عيين أبيييه، وعن
اللييه رسول حديثه: فضرب في فقال هذا، يحدث أبي سمعت

ثييم وكتفييي، عنقييي بييين فجمييع بيييده، وسييلم عليه الله صلى
الرجل). لعطي إني سعد، أي قال: (أقبل

إذا الرجييل الله: {فكبكبييوا} قلبييوا. {مكبييا}: أكييب عبد أبو قال
قلييت: كبييه الفعييل، وقييع فييإذا أحييد، على واقع غير فعله كان
أنا. وكببته لوجهه، الله
قد وهو الزهري، من أكبر كيسان بن الله: صالح عبد أبو قال

عمر. ابن أدرك
]27[ر:

عيين مالييك، قال: حييدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا1409
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد، أبي
المسييكين قال: (ليس وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

والتمييرة واللقمتييان، اللقميية تييرده النيياس، علييى يطوف الذي
يفطن ول يغنيه، غنى يجد ل المسكين: الذي ولكن والتمرتان،

الناس). فيسأل يقوم ول عليه، فيتصدق به
]1406[ر:

أبييي: حييدثنا غييياث: حييدثنا بيين حفييص بيين عميير  - حدثنا1410
هريرة، أبي عن صالح، أبو العمش: حدثنا

أحييدكم يأخييذ قييال: (لن وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 
فيييبيع، فيحتطييب، الجبييل، - إلييى قييال - أحسبه يغدو ثم حبله،
الناس). يسأل أن من له خير ويتصدق، فيأكل



]1401[ر:

53.   : التمر -  خرص باب
بيين عميرو عين وهيييب، بكييار: حيدثنا بين سييهل  - حدثنا1411
قال: الساعدي حميد أبي عن الساعدي، عباس عن يحيى،

فلمييا تبييوك، غييزوة وسييلم عليييه الله صلى النبي مع غزونا 
صلى النبي فقال لها، حديقة في امرأة إذا القرى، وادي جاء
صييلى الله رسول لصحابه: (اخرصوا). وخرص وسلم عليه الله
يخييرج مييا لهييا: (أحصييي فقال أوسق، عشرة وسلم عليه الله

ريييح الليليية سييتهب إنهييا قييال: (أمييا، تبييوك أتينييا منهييا). فلمييا
قليعقلييه). بعييير معييه كييان وميين أحييد، يقييومن فل شييديدة،
طيييئ. بجبييل فييألقته رجل، فقام شديدة، ريح وهبت فعلقناها،

بيضيياء، بغليية وسييلم عليييه اللييه صييلى للنبي أيلة ملك وأهدى
قييال القييرى وادي أتييى فلمييا ببحرهم، له وكتب بردا، وكساه

خييرص أوسييق، حييديقتك). قييالت: عشييرة جيياءت للمييرأة: (كييم
اللييه صييلى النييبي وسييلم. فقييال عليييه اللييه صلى الله رسول

أن منكييم أراد فميين المدينيية، إلييى متعجييل وسلم: (إنييي عليه
- معناهيا كلمية بكيار ابين - قيال فليتعجل). فلميا معي يتعجل
قييال: أحييد رأى طابيية). فلمييا قال: (هييذه المدينة على أشرف

النصييار). قييالوا: دور بخييير أخبركم أل ونحبه، يحبنا جبيل (هذا
دور ثم الشهل، عبد بني دور ثم النجار، بني قال: (دور بلى،
دور كييل وفييي الخييزرج، بن الحارث بني دور أو ساعدة، بني

- خيرا). - يعني النصار
الحييارث، بنييي دار عمييرو: (ثييم بلل: حييدثني بن سليمان وقال

عيين سييعيد، بيين سييعد عيين سييليمان، ساعدة). وقييال بني ثم
اللييه صييلى النييبي عن أبيه، عن عباس، عن غزية، بن عمارة

ونحبه). يحبنا جبل قال: (أحد وسلم عليه
لييم وما حديقة، فهو حائط عليه بستان الله: كل عبد أبو قال
حديقة. يقل لم حائط عليه يكن

]1773، 2990، 3580، 4160[

 54      : السماء، -  ماء من يسقي فيما العشر باب
. الجاري  وبالماء

شيئا. العسل في العزيز عبد بن عمر ير ولم



وهييب بيين اللييه عبييد مريم: حدثنا أبي بن سعيد  - حدثنا1412
عبييد بن سالم عن الزهري، عن يزيد، بن يونس قال: أخبرني

عنه، الله رضي أبيه عن الله،
السييماء سييقت قال: (فيما وسلم عليه الله صلى النبي عن 

نصييف بالنضييح سييقي ومييا العشيير، عثريييا، كييان أو والعيييون،
العشر).

الول، في يوقت لم لنه الول، تفسير الله: هذا عبد أبو قال
في العشر). وبين السماء سقت عمر: (وفيما ابن حديث يعني
إذا المبهم على يقضي والمفسر مقبولة، والزيادة ووقت، هذا

صلى النبي عباس: أن ابن الفضل روى كما الثبت، أهل رواه
صييلى، بلل: قييد وقييال الكعبيية، في يصل لم وسلم عليه الله

الفضل. قول وترك بلل، بقول فأخذ
]389 ،388[ر:

55.       : صدقة -  أوسق خمسة دون فيما ليس باب
قييال: حييدثني مالييك يحيييى: حييدثنا مسييدد: حييدثنا  - حدثنا1413
عيين صعصييعة، أبييي بيين الرحميين عبد بن الله عبد بن محمد
عنه، الله رضي الخدري سعيد أبي عن أبيه،
ميين أقييل فيما قال: (ليس وسلم عليه الله صلى النبي عن 

البييل ميين خمسيية ميين أقييل فييي ول صييدقة، أوسييق خمسة
الييورق ميين أواق خمييس ميين أقييل فييي ول صييدقة، الييذود

صدقة).
دون فيمييا قال: (ليس إذا الول تفسير الله: هذا عبد أبو قال

أهييل زاد بمييا العلييم فييي أبييدا صييدقة). ويؤخييذ أوسييق خمسة
بينوا. أو الثبت

]1340[ر:

56       : وهل -  النخل، صرام عند التمر صدقة أخذ باب
. الصدقة     تمر فيمس الصبي يترك

أبييي: السدي: حييدثنا الحسن بن محمد بن عمر  - حدثنا1414
أبيي عين زيياد، بين محميد عين طهميان، بين إبراهييم حيدثنا
قال: عنه الله رضي هريرة

عنييد بييالتمر يييؤتى وسييلم عليييه الله صلى الله رسول كان 
يصييير حييتى تمييره، ميين وهييذا بتمره هذا فيجئ النخل، صرام
اللييه رضييي والحسييين الحسيين فجعييل تميير، ميين كومييا عنده



فيييه، في فجعله تمرة أحدهما فأخذ التمر، بذلك يلعبان عنهما
ميين فأخرجهييا وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول إليه فنظر
ل وسلم عليه الله صلى محمد آل أن علمت فقال: (أما فيه،

الصدقة). يأكلون
]1420، 2907[

57         : زرعه، -  أو أرضه أو نخله أو ثماره باع من باب
من         الزكاة فأدى الصدقة، أو العشر فيه وجب وقد

. الصدقة        فيه تجب ولم ثماره باع أو غيره،
حييتى الثمييرة تييبيعوا وسييلم: (ل عليييه اللييه صييلى النبي وقول
صلحها). يبدو
وجييب ميين يخص ولم أحد، على الصلح بعد البيع يحظر فلم
تجب. لم ممن الزكاة عليه

دينييار: بيين اللييه عبد شعبة: أخبرني حجاج: حدثنا  - حدثنا1415
عنهما: الله رضي عمر ابن سمعت

يبييدو حتى الثمرة بيع عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
تييذهب قييال: (حييتى صييلحها، عيين سييئل إذا وكييان صييلحها،
عاهته).

]2130 ،2063وانظر:  ،2087 ،2082 ،2072[
خالييد الليث: حييدثني يوسف: حدثني بن الله عبد  - حدثنا1416

اللييه عبييد بيين جييابر عيين ربيياح، أبي ابن عطاء عن يزيد، بن
عنهما: الله رضي

يبييدو حييتى الثمار بيع عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
صلحها.

]2079وانظر:  ،2252 ،2084 ،2077[
بيين أنييس عيين حميييد، عيين مالييك، عيين قتيبيية،  - حدثنا1417
عنه: الله رضي مالك

الثمييار بيييع عيين نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
تحمار. تزهي. قال: حتى حتى

]2083، 2085، 2086، 2094[

58.    : صدقته -  يشتري هل باب
عليييه اللييه صلى النبي لن غيره، صدقته يشتري أن بأس ول

غيره. ينه ولم الشراء، عن خاصة المتصدق نهى إنما وسلم
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا1418



اللييه رضييي عميير بيين اللييه عبييد سييالم: أن عيين شييهاب، ابن
يحدث: عنهما: كان

فوجييده الله، سبيل في بفرس تصدق الخطاب بن عمر أن 
وسييلم عليييه اللييه صلى النبي أتى ثم يشتريه، أن فأراد يباع،

عميير ابيين كييان صدقتك). فبذلك في تعد فقال: (ل فاستأمره،
جعلييه إل بييه تصييدق شيئا يبتاع أن يترك ل عنهما الله رضي

صدقة.
]1419وانظر:  ،2840 ،2809 ،2623[

عيين أنس، بن مالك يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا1419
عنييه اللييه رضييي عميير قييال: سييمعت أبيه عن أسلم، بن زيد

يقول:
عنده، كان الذي فأضاعه الله، سبيل في فرس على حملت 

النييبي فسييألت برخييص، يييبيعه أنه وظننت أشتريه، أن فأردت
صييدقتك، في تعد ول تشتره، فقال: (ل وسلم عليه الله صلى
قيئه). في كالعائد صدقته في العائد فإن بدرهم، أعطاكه وإن

]1418وانظر:  ،2841 ،2808 ،2493 ،2480[

59       : الله -  صلى للنبي الصدقة في يذكر ما باب
. وسلم  عليه

قييال: زييياد بيين محمييد شييعبة: حييدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1420
قال: عنه الله رضي هريرة أبا سمعت

تميير ميين تمييرة عنهمييا اللييه رضييي علييي بيين الحسيين أخذ 
وسييلم: عليه الله صلى النبي فقال فيه، في فجعلها الصدقة،

الصدقة). نأكل ل أنا شعرت قال: (أما ثم كخ). ليطرحها، (كخ
]1414[ر:

60      : صلى -  النبي أزواج موالي على الصدقة باب
. وسلم   عليه الله

يييونس، عيين وهييب، ابيين عفير: حييدثنا بن سعيد  - حدثنا1421
ابيين عيين اللييه، عبييد بيين اللييه عبيييد شييهاب: حييدثني ابن عن

قال: عنهما الله رضي عباس
مييولة أعطيتها ميتة، شاة وسلم عليه الله صلى النبي وجد 

وسييلم: (هل عليييه اللييه صلى النبي قال الصدقة، من لميمونة
أكلها). حرم قال: (إنما ميتة؟ بجلدها). قالوا: إنها انتفعتم



]2108، 5211، 5212[
عن إبراهيم، عن الحكم، شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1422

عنها: الله رضي عائشة عن السود،
أن مواليهييا وأراد للعتييق، بريييرة تشييتري أن أرادت أنهييا 

وسلم، عليه الله صلى للنبي عائشة فذكرت ولءها، يشترطوا
الييولء فإنمييا وسلم: (اشتريها، عليه الله صلى النبي لها فقال
بلحييم، وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي عتق). قالت: وأتي لمن

صييدقة لهييا فقييال: (هييو بريييرة، على به تصدق ما فقلت: هذا
هدية). ولنا
]444[ر:

61.    : الصدقة -  تحولت إذا باب
زريييع: حييدثنا بيين يزيييد الله: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا1423
رضييي النصارية عطية أم عن سيرين، بنت حفصة عن خالد،
قالت: عنها الله
اللييه رضييي عائشيية على وسلم عليه الله صلى النبي دخل 

بييه بعثت شيء إل شيء). فقالت: ل، عندكم فقال: (هل عنها،
فقييال: الصييدقة، ميين بهييا بعثييت الييتي الشاة من نسيبة، إلينا
محلها). بلغت قد (إنها
]1377[ر:

عيين شييعبة، وكيع: حدثنا موسى: حدثنا بن يحيى  - حدثنا1424
عنه: الله رضي أنس عن قتادة،

علييى بييه تصدق بلحم، أتي وسلم عليه الله صلى النبي أن 
داود: أبو هدية). وقال لنا وهو صدقة، عليها فقال: (هو بريرة،

عليييه الله صلى النبي عن أنسا، قتادة: سمع عن شعبة، أنبأنا
وسلم.

]2438[ر:

62      : في -  وترد الغنياء، من الصدقة أخذ باب
. كانوا   حيث الفقراء

بيين زكرييياء اللييه: أخبرنييا عبييد محمييد: أخبرنييا  - حييدثنا1425
معبييد، أبييي عيين صيييفي، بيين الله عبد بن يحيى عن إسحق،

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عباس، ابن مولى
حين جبل، بن لمعاذ وسلم عليه الله صلى الله رسول قال 

جئتهييم فييإذا كتيياب، أهييل قومييا سييتأتي اليمن: (إنييك إلى بعثه



محمييدا وأن اللييه، إل إلييه ل أن يشييهدوا إلييى: أن فييادعهم
قييد اللييه أن فييأخبرهم بذلك لك أطاعوا هم فإن الله، رسول
هييم فييإن وليليية، يييوم كييل فييي صييلوات خمييس عليهم فرض

صييدقة، عليهييم فييرض قد الله أن فأخبرهم بذلك، لك أطاعوا
لييك أطيياعوا هييم فييإن فقرائهم، على فترد أغنيائهم من تؤخذ

ليس فإنه المظلوم، دعوة واتق أموالهم، وكرائم فإياك بذلك،
حجاب). الله وبين بينه
]1331[ر:

63.      : الصدقة -  لصاحب ودعائه المام، صلة باب
وصييل بهييا وتزكيهييم تطهرهييم صدقة أموالهم من وقوله: {خذ

/.103لهم} /التوبة:  سكن صلتك إن عليهم
عين عميرو، عين شيعبة، عمر: حيدثنا بن حفص  - حدثنا1426

قال: أوفى أبي بن الله عبد
بصييدقتهم قييوم أتيياه إذا وسييلم عليييه الليه صلى النبي كان 

فقييال: بصييدقته، أبييي فلن). فأتيياه آل علييى صييل قال: (اللهم
أوفى). أبي آل على صل (اللهم

]3933، 5973، 5998[

64.     : البحر -  من يستخرج ما باب
هييو بركيياز، العنييبر عنهمييا: ليييس اللييه رضييي عباس ابن وقال
الخمييس، واللؤلييؤ العنبر الحسن: في البحر. وقال دسره شيء
الخميس، الركياز فييي وسلم عليه الله صلى النبي جعل فإنما
الماء. في يصاب الذي في ليس

الرحمن عبد عن ربيعة، بن جعفر الليث: حدثني  - وقال1427
عنه، الله رضي هريرة أبي عن هرمز، بن
بنييي ميين رجل وسييلم: (أن عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 

دينييار، ألييف يسييلفه بييأن إسييرائيل بنييي بعييض سأل إسرائيل،
خشييبة فأخييذ مركبييا، يجيد فلييم البحر في فخرج إليه، فدفعها
فخييرج البحيير، فييي بها فرمى دينار، ألف فيها فأدخل فنقرها،
- حطبييا لهله فأخذها بالخشبة، فإذا أسلفه، كان الذي الرجل
المال). وجد نشرها - فلما الحديث فذكر

]1957، 2169، 2274، 2298، 2583، 5906[

65.    : الخمس -  الركاز في باب
قليلييه فييي الجاهلييية، دفيين إدريييس: الركيياز وابيين مالييك وقال



صييلى النييبي قييال وقييد بركاز، المعدن وليس الخمس، وكثيره
الخمس). الركاز وفي المعدن: (جبار، في وسلم عليه الله

مييائتين كييل ميين المعييادن، ميين العزيييز عبييد بيين عميير وأخييذ
خمسة.
ففيييه الحييرب أرض فييي ركيياز ميين كييان الحسيين: مييا وقييال

وجييدت وإن الزكيياة، ففيه السلم أرض من كان وما الخمس،
ففيهييا العييدو ميين كييانت وإن فعرفها، العدو أرض في اللقطة

الخمس.
ة، دفين مثيل ركياز النياس: المعيدن بعيض وقيال لنيه الجاهلي

لميين يقال له: قد شيء. قيل منه خرج إذا المعدن يقال: أركز
أركييزت. ثييم ثمره، كثر أو كثيرا، ربحا ربح أو شيء، له وهب

الخمس. يؤدي فل يكتمه أن بأس وقال: ل ناقض،
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1428
عبييد بيين سييلمة أبييي وعيين المسيييب، بيين سعيد عن شهاب،

عنه: الله رضي هريرة أبي عن الرحمن،
جبييار، قال: (العجميياء وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الخمس). الركاز وفي جبار، والمعدن جبار، والبئر
]2228، 6514، 6515[

66{  } :    : عليها -  والعاملين تعالى الله قول باب
 : .60التوبة/ المام/.     مع المصدقين ومحاسبة

أسييامة: أخبرنييا أبييو موسييى: حييدثنا بيين يوسييف  - حييدثنا1429
رضييي السيياعدي حميييد أبييي عيين أبيييه، عن عروة، بن هشام

قال: عنه الله
السييد من رجل وسلم عليه الله صلى الله رسول استعمل 

حاسبه. جاء فلما اللتبية، ابن يدعى سليم، بني صدقات على
]883[ر:

67     : لبناء -  وألبانها الصدقة إبل استعمال باب
السبيل.

عن قتادة، شعبة: حدثنا عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا1430
عنه: الله رضي أنس

الله رسول لهم فرخص المدينة، اجتووا عرينة، من ناسا أن 
ميين فيشييربوا الصييدقة، إبييل يييأتوا أن وسييلم عليه الله صلى
رسييول فأرسييل الذود، واستاقوا الراعي فقتلوا وأبوالها، ألبانها



أيييديهم فقطييع بهييم، فييأتي وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه
الحجارة. يعضون بالحرة وتركهم أعينهم، وسمر وأرجلهم،

أنس. عن وثابت، وحميد، قلبة، أبو تابعه
]231[ر:

68.      : بيده -  الصدقة إبل المام وسم باب
عميير أبييو الوليد: حدثنا المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا1431

طلحيية: حييدثني أبييي بيين الله عبد بن إسحق الوزاعي: حدثني
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس

بيين الله بعبد وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى غدوت 
إبييل يسييم الميسييم، يييده فييي فييوافيته ليحنكييه، طلحيية أبييي

الصدقة.
]5222، 5486[



الفطر صدقة  - أبواب31
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.    : الفطر -  صدقة فرض باب
فريضة. الفطر سيرين: صدقة وابن وعطاء، العالية، أبو ورأى

بين محمييد السييكن: حييدثنا بيين محميد بن يحيى  - حدثنا1432
عيين نييافع، بيين عميير عيين جعفيير، ابن إسماعيل جهضم: حدثنا

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن أبيه،
صاعا الفطر، زكاة وسلم عليه الله صلى الله رسول فرض 

والييذكر والحيير، العبييد علييى شييعير، ميين صيياعا أو تميير ميين
تييؤدى أن بهييا وأميير المسلمين، من والكبير، والصغير والنثى،

الصلة. إلى الناس خروج قبل
]1433، 1436، 1438، 1440، 1441[

2      : من -  وغيره العبد على الفطر صدقة باب
المسلمين.

نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا1433
عنهما: الله رضي عمر ابن عن
الفطيير، زكيياة فييرض وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ذكر عبد، أو حر كل على شعير، من صاعا أو تمر من صاعا
المسلمين. من وأنثى،

]1432[ر:

3.      : شعير -  من صاع الفطر صدقة باب
عيين أسييلم، بيين زيييد عن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا1434
قال: عنه الله رضي سعيد أبي عن الله، عبد بن عياض

شعير. من صاعا الصدقة نطعم كنا 
]1435، 1437، 1439[

4.      : طعام -  من صاع الفطر صدقة باب
بيين زيييد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا1435
سييرح أبييي بيين سييعد بيين الليه عبييد بيين عييياض عيين أسيلم،

يقول: عنه الله رضي الخدري سعيد أبا سمع العامري: أنه
ميين صياعا أو طعييام، ميين صياعا الفطيير، زكيياة نخييرج كنييا 

ميين صيياعا أو أقييط، ميين صيياعا أو تمر، من صاعا أو شعير،
زبيب.



]1434[ر:

5.      : تمر -  من صاعا الفطر صدقة باب
عبييد نافع: أن عن الليث، يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا1436

قال: الله
ميين صيياعا الفطيير، بزكيياة وسلم عليه الله صلى النبي أمر 

عنيه: فجعيل الله رضي الله عبد شعير. قال من صاعا أو تمر
حنطة. من مدين عدله الناس

]1432[ر:

6.    : زبيب -  من صاع باب
العييدني: حييدثنا يزيييد منييير: سييمع بين الليه عبييد  - حدثنا1437

اللييه عبييد بيين عييياض قال: حييدثني أسلم بن زيد عن سفيان،
قال: عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن سرح، أبي بن
من صاعا وسلم عليه الله صلى النبي زمان في نعطيها كنا 

ميين صيياعا أو شييعير، من صاعا أو تمر، من صاعا أو طعام،
ميين مييدا قال: أرى السمراء، وجاءت معاوية، جاء فلما زبيب،

مدين. يعدل هذا
]1434[ر:

7.    : العيد -  قبل الصدقة باب
بيين موسييى ميسرة: حييدثنا بن حفص آدم: حدثنا  - حدثنا1438
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن عقبة،

لم علييه الليه صلى النبي أن  قبيل الفطير، بزكياة أمير وس
الصلة. إلى الناس خروج

]1432[ر:
عيين زيييد، عيين عمر، أبو فضالة: حدثنا بن معاذ  - حدثنا1439
رضييي الخييدري سييعيد أبي عن سعد، بن الله عبد بن عياض

قال: عنه الله
يييوم وسييلم عليه الله صلى الله رسول عهد في نخرج كنا 

الشييعير طعامنا سعيد: وكان أبو طعام. وقال من صاعا الفطر
والتمر. والقط والزبيب،

]1434[ر:

8.      : والمملوك -  الحر على الفطر صدقة باب
التجييارة، فييي للتجييارة: يزكييى المملييوكين فييي الزهييري، وقال



الفطر. في ويزكى
أيييوب، زيييد: حييدثنا بيين حميياد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا1440

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن
قييال: أو الفطيير، صييدقة وسلم عليه الله صلى النبي فرض 

تميير من صاعا والمملوك، والحر والنثى، الذكر على رمضان،
بر. من صاع نصف به الناس فعدل شعير، من صاعا أو

أهييل فييأعوز التميير، عنهمييا: يعطييي الله رضي عمر ابن فكان
عيين عمر: يعطي ابن شعيرا. فكان فأعطى التمر، من المدينة
عميير ابن بني. وكان عن يعطي كان إن حتى والكبير، الصغير
قبييل يعطييون وكييانوا يقبلونهييا، الذين عنهما: يعطيها الله رضي
يومين. أو بيوم الفطر

]1432[ر:

9.      : والكبير -  الصغير على الفطر صدقة باب
ه عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا1441 قيال: حيدثني الل
قال: عنه الله رضي عمر ابن عن نافع،

الفطيير، صييدقة وسيلم عليييه اللييه صييلى الليه رسول فرض 
اعا أو شيعير مين صاعا والكيبير، الصيغير عليى تمير، مين ص
والمملوك. والحر

]1432[ر:



الحج  - كتاب32
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.    : وفضله -  الحج وجوب باب
وميين سييبيل إلييه اسييتطاع ميين الييبيت حج الناس على {ولله

/.97عمران:  العالمين} /آل عن غني الله فإن كفر
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1442
رضي عباس بن الله عبد عن يسار، بن سليمان عن شهاب،

قال: عنهما الله
وسييلم، عليييه الليه صيلى اللييه رسييول رديييف الفضييل كيان 

وتنظيير إليهييا ينظيير الفضييل فجعييل خثعييم، ميين امرأة فجاءت
الفضييل وجييه يصرف وسلم عليه الله صلى النبي وجعل إليه،
على الله فريضة إن الله، رسول فقالت: يا الخر، الشق إلى

علييى يثبييت ل كييبيرا، شيييخا أبييي أدركييت الحييج فييي عبيياده
الوداع. حجة في عنه. قال: (نعم). وذلك أفأحج الراحلة،

]1755، 1756، 4138، 5874[



2   } :    : كل -  وعلى رجال يأتوك تعالى الله قول باب
  . منافع      ليشهدوا عميق فج كل من يأتين ضامر

 : الحج} / /.28، 27لهم
الواسعة. /: الطرق20{فجاجا} /نوح: 

يييونس، عيين وهييب، ابن عيسى: حدثنا بن أحمد  - حدثنا1443
ه عبيد بن سالم شهاب: أن ابن عن عمير ابين أخيبره: أن الل

قال: عنهما الله رضي
بييذي راحلته يركب وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت 

قائمة. به تستوي حين يهل ثم الحليفة،
]1498 ،470 ،164وانظر:  ،2710 ،1479 - 1477[

الوزاعييي: سييمع الوليييد: حييدثنا إبراهيييم: أخبرنييا  - حييدثنا1444
عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر عن عطاء: يحدث

ذي ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول إهلل أن 
راحلته. به استوت حين الحليفة،

عنهم. الله رضي عباس وابن أنس رواه
]1471 ،1470[ر:

3.    : الرحل -  على الحج باب
عيين محمييد، بن القاسم عن دينار، بن مالك أبان: حدثنا وقال

عنها: الله رضي عائشة
عبييد أخاهييا معهييا بعييث وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 

قتب. على وحملها التنعيم، من فأعمرها الرحمن،
أحييد فإنه الحج، في الرحال عنه: شدوا الله رضي عمر وقال

الجهادين.
زريييع: حييدثنا بيين يزيد بكر: حدثنا أبي بن محمد  - حدثنا1445
قال: أنس بن الله عبد بن ثمامة عن ثابت، بن عزرة

رسيول أن وحييدث شييحيحا، يكيين ولم رحل، على أنس حج 
زاملته. وكانت رحل، على حج وسلم عليه الله صلى الله

بن أيمن عاصم: حدثنا أبو علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا1446
عنهييا اللييه رضييي عائشيية عيين محمد، ابن القاسم نابل: حدثنا

قالت: أنها
الرحميين، عبد فقال: (يا أعتمر، ولم اعتمرتم الله، رسول يا 

ناقيية، علييى التنعيييم). فأحقبهييا ميين فأعمرهييا بأختييك، اذهييب
فاعتمرت.



]290[ر:

4.    : المبرور -  الحج فضل باب
بيين إبراهيييم اللييه: حييدثنا عبييد بيين العزيييز عبييد  - حدثنا1447
هريييرة أبييي عن المسيب، ابن سعيد عن الزهري، عن سعد،
قال: عنه الله رضي

قال: أفضل؟ العمال وسلم: أي عليه الله صلى النبي سئل 
سييبيل فييي (جهيياد قييال ميياذا؟ ورسوله). قيل: ثم بالله (إيمان

مبرور). قال: (حج ماذا؟ الله). قيل: ثم
]26[ر:

خالييد: أخبرنييا المبييارك: حييدثنا بيين الرحميين عبييد  - حدثنا1448
أم عائشيية عن طلحة، بنت عائشة عن عمرة، أبي بن حبيب

قالت: أنها عنها الله رضي المؤمنين
قييال: نجاهد؟ أفل العمل، أفضل الجهاد نرى الله، رسول يا 

مبرور). حج الجهاد أفضل لكن (ل،
]1762، 2632، 2720، 2721[

قييال: الحكييم أبييو سيييار شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1449
قال: عنه الله رضي هريرة أبا قال: سمعت حازم أبا سمعت

لليه، حييج يقييول: (ميين وسييلم عليه الله صلى النبي سمعت 
أمه). ولدته كيوم رجع يفسق، ولم يرفث فلم

]1723، 1724[

5.     : والعمرة -  الحج مواقيت فرض باب
زيييد قال: حدثني زهير إسماعيل: حدثنا بن مالك  - حدثنا1450

جبير: بن
وله منزله، في عنهما الله رضي عمر بن الله عبد أتى أنه 

قييال: أعتميير؟ أن يجييوز أييين فسألته: ميين وسرادق، فسطاط
قرنييا، نجييد لهييل وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول فرضها
الجحفة. الشأم ولهل الحليفة، ذا المدينة ولهل

]133[ر:

6   } :    : الزاد -  خير فإن وتزودوا تعالى الله قول باب
 : البقرة}  /.197التقوى

عيين ورقيياء، عيين شييبابة، بشر: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا1451
اللييه رضييي عبيياس ابيين عيين عكرميية، عيين دينييار، بيين عمرو
قال: عنهما



ويقولييون: نحيين يييتزودون، ول يحجييون اليميين أهييل كييان 
تعييالى: اللييه فأنزل الناس، سألوا مكة قدموا فإذا المتوكلون،

التقوى}. الزاد خير فإن {وتزودوا
عكرمة: مرسل. عن عمرو، عن عيينة، ابن رواه

7.      : والعمرة -  للحج مكة أهل مهل باب
ابيين وهيييب: حييدثنا إسييماعيل: حييدثنا بيين موسى  - حدثنا1452

قال: عباس ابن عن أبيه، عن طاوس،
ذا المدينيية لهييل وقييت وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي إن 

المنييازل، قييرن نجييد ولهييل الجحفيية، الشييأم ولهييل الحليفيية،
غيرهيين، ميين عليهيين أتى ولمن لهن، هن يلملم، اليمن ولهل
حيييث فميين ذلييك دون كييان وميين والعمييرة، الحييج أراد ممن
مكة. من مكة أهل حتى أنشأ،

]1454، 1456، 1457، 1748[

8       : ذي -  قبل يهلون ول المدينة، أهل ميقات باب
الحليفة.

نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا1453
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
أهييل قييال: (يهييل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 

نجييد وأهل الحجفة، من الشأم وأهل الحليفة، ذي من المدينة
قرن). من
وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن الله: وبلغني عبد قال

يلملم). من اليمن أهل قال: (ويهل
]133[ر:

9.    : الشأم -  أهل مهل باب
عيين دينييار، بيين عمييرو عيين حماد، مسدد: حدثنا  - حدثنا1454

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن طاوس،
ذا المدينيية لهييل وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول وقت 

المنييازل، قييرن نجييد ولهييل الجحفيية، الشييأم ولهييل الحليفيية،
غييير ميين عليهيين أتييى ولميين لهيين، فهيين يلملم، اليمن ولهل

فمهلييه دونهن كان فمن والعمرة، الحج يريد كان لمن أهلهن،
منها. يهلون مكة أهل حتى وكذلك أهله، من
]1452[ر:



10.    : نجد -  أهل مهل باب
عيين الزهييري، عيين حفظناه سفيان، علي: حدثنا  - حدثنا1455
وسييلم. حييدثنا عليييه اللييه صييلى النييبي أبيييه: وقييت عن سالم،

شييهاب، ابيين عيين يييونس، قال: أخبرني وهب ابن أحمد: حدثنا
عنه، الله رضي أبيه عن الله، عبد بن سالم عن
أهل يقول: (مهل وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

الجحفيية، وهييي مهيعيية، الشأم أهل ومهل الحليفة، ذو المدينة
أن عنهمييا: زعمييوا اللييه رضي عمر ابن قرن). قال نجد وأهل
- : (ومهيل أسييمعه - وليم قييال وسيلم عليييه الليه صلى النبي
يلملم). اليمن أهل
]133[ر:

11.      : المواقيت -  دون كان من مهل باب
عيين طاوس، عن عمرو، عن حماد، قتيبة: حدثنا  - حدثنا1456

عنهما: الله رضي عباس ابن
ذا المدينيية لهييل وقييت وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 

ولهييل يلملييم، اليميين ولهييل الجحفيية، الشييأم ولهل الحليفة،
مميين أهلهيين، غير من عليهن أتى ولمن لهن، فهن قرنا، نجد
حييتى أهليه، فميين دونهيين كيان فمن والعمرة، الحج يريد كان
منها. يهلون مكة أهل إن
]1452[ر:

12.    : اليمن -  أهل مهل باب
بيين اللييه عبييد عن وهيب، أسد: حدثنا بن معلى  - حدثنا1457

عنهما: الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن طاوس،
ذا المدينيية لهييل وقييت وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 

المنييازل، قييرن نجييد ولهييل الجحفيية، الشييأم ولهييل الحليفيية،
ميين عليهيين أتييى آت ولكييل لهلهيين، هن يلملم، اليمن ولهل

فميين ذلييك دون كييان فميين والعمرة، الحج أراد ممن غيرهم،
مكة. من مكة أهل حتى أنشأ، حيث

]1452[ر:

13.     : العراق -  لهل عرق ذات باب
نمير: حدثنا بن الله عبد مسلم: حدثنا بن علي  - حدثني1458

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد



المؤمنين، أمير فقالوا: يا عمر، أتوا المصران، هذان فتح لما 
قرنييا، نجييد لهييل حييد وسييلم عليييه الله صلى الله رسول إن

علينيا. قيال: شيق قرنيا أردنيا إن وإنيا طريقنيا، عن جور وهو
عرق. ذات لهم فحد طريقكم، من حذوها فانظروا

نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا1459
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
بييذي بالبطحيياء أنيياخ وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 

عنهمييا الله رضي عمر ابن الله عبد بها. وكان فصلى الحليفة
ذلك. يفعل

]1460[ر:

14       : على -  وسلم عليه الله صلى النبي خروج باب
. الشجرة  طريق

عيين عييياض، بيين أنس المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا1460
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن نافع، عن الله، عبيد
طريق من يخرج كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

صييلى اللييه رسول وأن المعرس، طريق من ويدخل الشجرة،
مسييجد فييي يصييلي مكيية إلييى خرج إذا كان وسلم عليه الله

وبييات الييوادي، ببطيين الحليفيية، بذي صلى رجع وإذا الشجرة،
يصبح. حتى

]1459وانظر:  ،1705[

15:       : وسلم -  عليه الله صلى النبي قول باب
.( مبارك(   واد العقيق

التنيسييي بكيير بيين وبشر الوليد، الحميدي: حدثنا  - حدثنا1461
عكرمة: أنه قال: حدثني يحيى قال: حدثني الوزاعي قال: حدثنا

يقول: عنهما الله رضي عباس ابن سمع
صييلى النييبي يقييول: سييمعت عنييه الله رضي عمر سمع إنه 

ميين آت الليلية يقيول: (أتيياني العقييق بيوادي وسلم عليه الله
فييي وقييل: عمييرة المبييارك، الييوادي هييذا فييي فقال: صل ربي

حجة).
]2212، 6911[

سييليمان: بيين فضيييل بكر: حييدثنا أبي بن محمد  - حدثنا1462
عيين اللييه، عبييد بيين سالم قال: حدثني عقبة بن موسى حدثنا
عنه، الله رضي أبيه



معييرس في وهو رؤي وسلم: أنه عليه الله صلى النبي عن 
مباركيية. وقييد ببطحاء له: إنك قيل الوادي، ببطن الحليفة، بذي
ينيييخ، اللييه عبييد كييان الييذي بالمنيياخ يتييوخى سييالم، بنييا أنيياخ

أسفل وهو وسلم، عليه الله صلى الله رسول معرس يتحرى
وسييط الطريييق، وبييين بينهم الوادي، ببطن الذي المسجد من
ذلك. من

]2211، 6913[

16.       : الثياب -  من مرات ثلث الخلوق غسل باب
عطيياء: أن جريييج: أخييبرني ابيين عاصم: أخبرنا أبو  - قال1463

عنه: الله رضي لعمر قال يعلى أخبره: أن يعلى بن صفوان
إلييه. قييال: يييوحى حييين وسيلم عليييه الله صلى النبي أرني 

ه بالجعرانة، وسلم عليه الله صلى النبي فبينما مين نفير ومع
رجل في ترى كيف الله، رسول فقال: يا رجل جاءه أصحابه،

اللييه صييلى النييبي فسييكت بطيب؟ متضمخ وهو بعمرة، أحرم
عنه الله رضي عمر فأشار الوحي، فجاءه ساعة، وسلم عليه
ه رسيول وعليى يعليى، فجاء يعلى، إلى علييه الليه صيلى الل

صلى الله رسول فإذا رأسه، فأدخل به، أظل قد ثوب وسلم
عنييه، سييري ثييم يغييط، وهييو الييوجه، محميير وسييلم عليه الله

فقييال: بالرجييل، العمييرة). فييأتي عيين سييأل الييذي فقال: (أييين
الجبيية، عنييك وانييزع مييرات، ثلث بييك الييذي الطيييب (اغسييل

لعطيياء: أراد حجتييك). قلييت فييي تصيينع كما عمرتك في واصنع
قال: نعم. مرات؟ ثلث يغسل أن أمره حين النقاء،

]1697، 1750، 4074، 4700[

17       : أراد -  إذا يلبس وما الحرام، عند الطيب باب
. ويدهن    ويترجل يحرم، أن

الريحييان، المحيرم عنهمييا: يشيم الليه رضييي عبيياس ابن وقال
والسييمن. وقييال يأكييل: الزيييت بمييا ويتداوى المرآة، في وينظر

اللييه رضييي عميير ابيين الهميييان. وطيياف ويلبييس عطاء: يتختييم
عائشيية تر بثوب. ولم بطنه على حزم وقد محرم، وهو عنهما
هودجها. يرحلون للذين بأسا، بالتبان عنها الله رضي

منصييور، عيين سييفيان، يوسييف: حييدثنا بن محمد  - حدثنا1464
قال: جبير بن سعيد عن
بييالزيت. فييذكرته يييدهن عنهمييا اللييه رضييي عميير ابيين كييان 



عائشية عيين السييود، بقييوله: حييدثني تصيينع قييال: مييا لبراهيم،
فييي الطيييب وبيييص إلييي أنظيير قييالت: كييأني عنهييا الله رضي

محرم. وهو وسلم، عليه الله صلى الله رسول مفارق
]268[ر:

عبييد عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبد  - حدثنا1465
عنهييا، اللييه رضييي عائشيية عن أبيه، عن القاسم، بن الرحمن

قالت: وسلم، عليه الله صلى النبي زوج
حين لحرامه وسلم عليه الله صلى الله رسول أطيب كنت 

بالبيت. يطوف أن قبل ولحله يحرم،
]1667، 5578، 5584، 5586[

18.    : ملبدا -  أهل من باب
ابيين عيين يييونس، عيين وهييب، ابن أصبغ: أخبرنا  - حدثنا1466
قال: عنه الله رضي أبيه عن سالم، عن شهاب،

ملبدا. يهل وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 
]1474، 5570، 5571[

19.      : الحليفة -  ذي مسجد عند الهلل باب
عقبيية: بيين موسييى اللييه: حييدثنا عبييد بيين علييي  - حدثنا1467

اللييه رضييي عمر ابن قال: سمعت الله عبد بن سالم سمعت
بيين موسى عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد عنهما. حدثنا

يقول: أباه سمع الله: أنه عبد بن سالم عن عقبة،
عنييد ميين إل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أهل ما 

الحليفة. ذي يعني: مسجد المسجد،

20.       : الثياب -  من المحرم يلبس ل ما باب
نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا1468

قال: رجل عنهما: أن الله رضي عمر بن الله عبد عن
رسييول قييال الثييياب؟ ميين المحرم يلبس ما الله، رسول يا 

ول العمائم، ول القمص، يلبس وسلم: (ل عليه الله صلى الله
نعليين، يجيد ل أحد إل الخفاف، ول البرانس، ول السراويلت،

من تلبسوا ول الكعبين، من أسفل وليقطعهما خفين، فليلبس
ورس). أو الزعفران، مسه شيئا الثياب

]134[ر:



21.     : الحج -  في الرتداف الركوب باب
جرير: حييدثنا بن وهب محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا1469

عبييد بيين اللييه عبيد عن الزهري، عن اليلي، يونس عن أبي،
عنهما: الله رضي عباس ابن عن الله،
علييه الليه صلى النبي ردف كان عنه الله رضي أسامة أن 

ميين الفضييل، أردف ثييم المزدلفيية، إلييى عرفيية ميين وسييلم،
صييلى النييبي يييزل قييال: لييم قال: فكلهما منى، إلى المزدلفة

العقبة. جمرة رمى حتى يلبي وسلم عليه الله
]1601، 1602[

22      : والردية -  الثياب من المحرم يلبس ما باب
والزر.
وهييي المعصييفرة الثييياب عنهييا اللييه رضييي عائشيية ولبسييت
ول بورس، ثوبا تلبس ول تتبرقع، ول تلثم، وقالت: ل محرمة،

عائشية تير طيبيا. وليم المعصيفر أرى جيابر: ل زعفران. وقيال
للمييرأة. وقييال والخييف والمييورد، السود، والثوب بالحلي، بأسا

ثيابه. يبدل أن بأس إبراهيم: ل
بيين فضيييل المقييدمي: حييدثنا بكر أبي بن محمد  - حدثنا1470

عن كريب، قال: أخبرني عقبة بن موسى قال: حدثني سليمان
قال: عنهما الله رضي عباس بن الله عبد
مييا بعييد المدينيية، ميين وسييلم عليييه الله صلى النبي انطلق 

عن ينه فلم وأصحابه، هو ورداءه، إزاره ولبس وادهن، ترجل
علييى تردع التي المزعفرة إل تلبس، والزر الردية من شيء
علييى اسييتوى حييتى راحلته، ركب الحليفة، بذي فأصبح الجلد،
ميين بقين لخمس وذلك بدنته، وقلد وأصحابه، هو أهل البيداء

الحجيية، ذي ميين خلييون ليييال لربييع مكيية فقييدم القعييدة، ذي
أجييل من يحل ولم والمروة، الصفا بين وسعى بالبيت فطاف

مهييل وهييو الحجون عند مكة بأعلى نزل ثم قلدها، لنه بدنه،
ميين رجييع حييتى بهييا طييوافه بعييد الكعبيية يقييرب ولييم بالحييج،
والمييروة، الصييفا وبين بالبيت يطوفوا أن أصحابه وأمر عرفة،

معييه يكيين لم لمن وذلك يحلوا، ثم رؤوسهم، من يقصروا ثم
والطيييب حلل، لييه فهييي امرأتييه معه كانت ومن قلدها، بدنة

والثياب.
]1444 - وانظر: 1644 ،1545[



23.       : أصبح -  حتى الحليفة بذي بات من باب
عليييه اللييه صييلى النييبي عن عنهما، الله رضي عمر ابن قاله

وسلم.
]1460[ر:

بيين هشييام محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبد  - حدثني1471/1472
أنييس عيين المنكييدر، بن محمد جريج: حدثنا ابن يوسف: أخبرنا

قال: عنه الله رضي مالك بن
وبييذي أربييع، بالمدينيية وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي صلى 

ركييب فلمييا الحليفة، بذي أصبح حتى بات ثم ركعتين، الحليفة
أهل. به واستوت راحلته

أبي عن أيوب، الوهاب: حدثنا عبد قتيبة: حدثنا ) حدثنا1472( 
عنه: الله رضي مالك بن أنس عن قلبة،

أربعا، بالمدينة الظهر صلى وسلم عليه الله صلى النبي أن 
بهييا بييات قييال: وأحسييبه ركعييتين، الحليفيية بييذي العصر وصلى

أصبح. حتى
]1444 ،1039[ر:

24.    : بالهلل -  الصوت رفع باب
عيين زيييد، بيين حميياد حييرب: حييدثنا بيين سليمان  - حدثنا1473
قال: عنه الله رضي أنس عن قلبة، أبي عن أيوب،

أربعييا، الظهيير بالمدينيية وسييلم عليييه اللييه صلى النبي صلى 
جميعا. بهما يصرخون وسمعتهم ركعتين، الحليفة بذي والعصر

]1039[ر:

25.  : التلبية -  باب
نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا1474

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
اللهييم وسييلم: (لبيييك عليييه اللييه صييلى الله رسول تلبية أن 

والملك، لك والنعمة الحمد إن لبيك، لك شريك ل لبيك لبيك،
لك). شريك ل

]1466[ر:
العمييش، عيين سييفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا1475

عنهييا اللييه رضييي عائشيية عيين عطييية، أبييي عيين عمارة، عن
قالت:

يلييبي: وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي كان كيف لعلم إني 



والنعمة الحمد إن لبيك، لك شريك ل لبيك لبيك، اللهم (لبيك
لك).
سييليمان: شييعبة: أخبرنييا العمش. وقييال عن معاوية، أبو تابعه

اللييه رضييي عائشيية عطييية: سييمعت أبييي عيين خيثمة، سمعت
عنها.

26     : الهلل، -  قبل والتكبير، والتسبيح التحميد باب
. الدابة    على الركوب عند

أيييوب، وهيب: حييدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا1476
قال: عنه الله رضي أنس عن قلبة، أبي عن
معييه، ونحيين وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول صييلى 

بييات ثييم ركعييتين، الحليفيية بذي والعصر أربعا، الظهر بالمدينة
حمييد البيييداء، علييى به استوت حتى ركب ثم أصبح، حتى بها

بهمييا، النيياس وأهييل وعمييرة، بحييج أهييل ثم وكبر، وسبح الله
أهلييوا التروييية يييوم كييان حييتى فحلوا، الناس أمر قدمنا، فلما

بيييده بييدنات وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي بالحج. قال: ونحر
بالمدينيية وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول وذبييح قيامييا،
أملحين. كبشين

عيين رجل، عن أيوب، عن بعضهم: هذا الله: قال عبد أبو قال
أنس.

]1039[ر:

27.       : راحلته -  به استوت حين أهل من باب
صيالح قال: أخيبرني جريج ابن عاصم: أخبرنا أبو  - حدثنا1477

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن كيسان، بن
راحلتييه بييه اسييتوت حييين وسلم عليه الله صلى النبي أهل 

قائمة.
]1443[ر:

28.    : القبلة -  مستقبل الهلل باب
عيين أيييوب، الوارث: حييدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - وقال1478

عنهما: الله رضي عمر ابن قال: كان نافع
ثيم فرحليت، براحلتيه أمير الحليفية، بيذي بالغيداة صلى إذا 

حييتى يلييبي ثييم قائمييا، القبليية اسييتقبل به استوت فإذا ركب،
حييتى بييه بييات طوى ذا جاء إذا حتى يمسك، ثم الحرم، يبلغ

صييلى اللييه رسول أن وزعم اغتسل، الغداة صلى فإذا يصبح،



أيييوب: فييي عيين إسييماعيل، ذلييك. تييابعه فعل وسلم عليه الله
الغسل.

]1443وانظر:  ،1680[
عيين فلييح، الربييع: حيدثنا أبييو داود بيين سليمان  - حدثنا1479

عنهما: الله رضي عمر ابن قال: كان نافع
طيبة، رائحة له ليس بدهن ادهن مكة إلى الخروج أراد إذا 

اسييتوت وإذا يركييب، ثييم فيصلي، الحليفة ذي مسجد يأتي ثم
اللييه صييلى النييبي رأيت قال: هكذا ثم أحرم، قائمة راحلته به

يفعل. وسلم عليه
]1443[ر:

29.      : الوادي -  في انحدر إذا التلبية باب
عييدي، أبييي ابيين قال: حييدثني المثنى بن محمد  - حدثنا1480

قال: مجاهد عن عون، ابن عن
الييدجال: أنييه فييذكروا عنهمييا، الله رضي عباس ابن عند كنا 

أسييمعه، عبيياس: لييم ابن كافر). فقال عينيه بين قال: (مكتوب
الييوادي في انحدر إذ إليه، أنظر موسى: كأني قال: (أما ولكنه
يلبي).

]6712وانظر:  ،5569 ،3177[

30.     : والنفساء -  الحائض تهل كيف باب
الظهييور، ميين كلييه الهلل، وأهللنييا واسييتهللنا بييه، تكلييم أهييل

السحاب. من خرج المطر واستهل
اسييتهلل ميين /. وهييو3بييه} /المائييدة:  اللييه لغييير أهييل {ومييا

الصبي.
ابيين عيين مالييك، مسييلمة: حييدثنا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1481
عنهيا، الليه رضيي عائشية عين الزبييير، بن عروة عن شهاب،

قالت: وسلم، عليه الله صلى النبي زوج
الييوداع، حجيية فييي وسييلم عليييه الله صلى النبي مع خرجنا 

كان وسلم: (من عليه الله صلى النبي قال ثم بعمرة، فأهللنا
يحييل حييتى يحييل ل ثييم العمييرة، مييع بالحييج فليهل هدي معه

ول بييالبيت أطييف ولم حائض، وأنا مكة جميعا). فقدمت منهما
عليييه اللييه صلى النبي إلى ذلك فشكوت والمروة، الصفا بين

ودعييي بالحج، وأهلي وامتشطي، رأسك، فقال: (انقضي وسلم
اللييه صييلى النييبي أرسلني الحج، قضينا فلما العمرة). ففعلت،



التنعيييم، إلييى بكيير أبييي بيين الرحميين عبييد مييع وسييلم عليييه
الييذين عمرتييك). قييالت: فطيياف مكييان فقييال: (هييذه فاعتمرت،

ثييم حلوا، ثم والمروة الصفا وبين بالبيت، بالعمرة أهلوا كانوا
الييذين وأمييا منييى، ميين رجعييوا أن بعييد واحييدا طوافييا طييافوا
واحدا. طوافا طافوا فإنما والعمرة، الحج جمعوا

]290[ر:

31        : عليه -  الله صلى النبي زمن في أهل من باب
. وسلم       عليه الله صلى النبي كإهلل وسلم

عليييه اللييه صييلى النييبي عن عنهما، الله رضي عمر ابن قاله
وسلم.

]4096[ر:
عطيياء: قال جريج، ابن عن إبراهيم، بن المكي  - حدثنا1482

عنه: الله رضي جابر قال
أن عنييه اللييه رضييي عليييا وسلم عليه الله صلى النبي أمر 

سراقة. قول إحرامه. وذكر على يقيم
]1493، 1495، 1568، 1693، 2371، 4095، 6803،

]1035 - وانظر: 6933
عبييد الهييذلي: حييدثنا الخلل علييي بيين الحسيين  - حييدثنا1483

عن الصفر، مروان قال: سمعت حيان بن سليم الصمد: حدثنا
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس

وسلم عليه الله صلى النبي على عنه، الله رضي علي قدم 
صييلى النييبي بييه أهييل أهللت). قال: بما فقال: (بما اليمن، من
لحللت). الهدي معي أن فقال: (لول وسلم، عليه الله
اللييه صييلى النبي له جريج: قال ابن عن بكر، بن محمد وزاد
صلى النبي به أهل علي). قال: بما يا أهللت وسلم: (بما عليه
أنت). كما حراما وامكث قال: (فأهد، وسلم، عليه الله

]4096[
بيين قيييس عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا1484
اللييه رضييي موسييى أبييي عيين شييهاب، بن طارق عن مسلم،

قال: عنه
فجئييت باليمن، قوم إلى وسلم عليه الله صلى النبي بعثني 

النييبي كييإهلل أهللت). قلييت: أهللييت فقال: (بما بالبطحاء، وهو
هييدي). قلييت: ل، ميين معييك قال: (هييل وسلم، عليه الله صلى

فييأحللت، أمرنييي ثييم والمروة، وبالصفا بالبيت فطفت فأمرني



رأسي. غسلت أو فمشطتني، قومي، من امرأة فأتيت
فييإنه اللييه بكتيياب نأخييذ فقال: إن عنه، الله رضي عمر فقدم
للييه}. وإن والعمييرة الحييج اللييه: {وأتمييوا قييال بالتمييام، يأمرنا
لم عليه الله صلى النبي بسنة نأخذ حيتى يحيل ليم فيإنه وس
الهدي. نحر

]1490، 1637، 1701، 4089، 4136[

32  } :    : معلومات -  أشهر الحج تعالى الله قول باب
ول         فسوق ول رفث فل الحج فيهن فرض فمن

 : / { البقرة   الحج في عن/. { 197جدال يسألونك
: / .{ البقرة      والحج للناس مواقيت هي قل الهلة

189./
ه رضيي عمير ابين وقيال وذو شيوال الحيج عنهميا: أشيهر الل

اللييه رضييي عبيياس ابيين الحجيية. وقييال ذي من وعشر القعدة
الحج. وكره أشهر في إل بالحج يحرم ل أن السنة عنهما: من

كرمان. أو خراسان من يحرم عنه: أن الله رضي عثمان
الحنفييي: بكيير أبييو قييال: حييدثنا بشييار بن محمد  - حدثنا1485
عائشيية عيين محمييد، بن القاسم حميد: سمعت بن أفلح حدثنا
قالت: عنها الله رضي

أشييهر فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول مع خرجنا 
قييالت: فخييرج بسرف، فنزلنا الحج، وحرم الحج، وليالي الحج،

أن فييأحب هييدي، معييه منكم يكن لم فقال: (من أصحابه إلى
فل). الهدي معه كان ومن فليفعل، عمرة يجعلها

رسييول قالت: فأمييا أصحابه، من لها والتارك بها قالت: فالخذ
أهييل فكييانوا أصييحابه، ميين ورجال وسلم عليه الله صلى الله

قيالت: العمييرة، علييى يقييدروا فليم الهييدي، معهيم وكان قوة،
ه رسول علي فدخل لم علييه الليه صيلى الل أبكيي، وأنيا وس

لصييحابك، قولييك هنتيياه). قلييت: سييمعت يييا يبكيييك فقييال: (مييا
لي، شيأنك). قليت: ل قال: (وميا العمرة، فمنعت قيال: (فل أص
مييا عليييك اللييه كتييب آدم، بنييات من امرأة أنت إنما يضيرك،

يرزقكيهيا). أن الليه فعسيى حجتيك، فيي فكوني عليهن، كتب
خرجنا ثم فطهرت، منى، قدمنا حتى حجته في قالت: فخرجنا

النفيير فييي معييه خرجييت قالت: ثييم بالبيت، فأفضت منى، من
بن الرحمن عبد فدعا معه، ونزلنا المحصب، نزل حتى الخر،



ثييم بعمييرة، فلتهييل الحييرم، من بأختك فقال: (اخرج بكر، أبي
تأتياني). حتى أنظركما فإني هنا، ها ائتيا ثم افرغا،

ثييم الطييواف، ميين وفرغييت فرغييت، إذا حييتى قالت: فخرجنييا،
في بالرحيل فآذن فرغتم). فقلت: نعم، فقال:(هل بسحر، جئته

المدينة. إلى متوجها فمر الناس فارتحل أصحابه،
وضيير ضييورا، يضييور ويقييال: ضييار ضيييرا، يضير ضار من ضير
ضرا. يضر
]290[ر:

33     : وفسخ -  بالحج، والفراد والقران التمتع باب
. هدي      معه يكن لم لمن الحج

إبراهيييم، عيين منصييور، عن جرير، عثمان: حدثنا  - حدثنا1486
عنها: الله رضي عائشة عن السود، عن
أنييه إل نييرى ول وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي مع خرجنا 

عليييه اللييه صلى النبي فأمر بالبيت، تطوفنا قدمنا فلما الحج،
يكيين لييم ميين فحل يحل، أن الهدي ساق يكن لم من وسلم
رضييي عائشيية قييالت فأحللن، يسقن لم ونساؤه الهدي، ساق
الحصبة، ليلة كانت فلما بالبيت، أطف فلم عنها: فحضت، الله

أنييا وأرجييع وحجيية، بعمييرة النيياس يرجع الله، رسول قالت: يا
قييال: مكيية). قلييت: ل، قييدمنا ليييالي طفييت قال: (ومييا بحجة؟
كييذا موعييدك ثم بعمرة، فأهلي التنعيم، إلى أخيك مع (اذهبي
وكذا).
وأمييا حلقييى، قال: (عقييرى حابستهم، إل أرني صفية: ما قالت
انفييري). بييأس قييال: (ل النحر). قييالت: قلييت: بلييى، يوم طفت
عليييه اللييه صييلى النييبي عنها: فلقيني الله رضي عائشة قالت

وأنييا أو عليهييا، منهبطيية وأنييا مكيية ميين مصييعد وهييو وسييلم،
منها. منهبط وهو مصعدة

]290[ر:
أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا1487

بيين عييروة عيين نوفييل، بيين الرحميين عبييد بيين محمد السود،
قالت: أنها عنها الله رضي عائشة عن الزبير،

حجيية عييام وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول مع خرجنا 
وعمييرة، بحجيية أهييل ميين ومنييا بعمرة، أهل من فمنا الوداع،

وسلم عليه الله صلى الله رسول وأهل بالحج، أهل من ومنا
يحلييوا لم والعمرة، الحج جمع أو بالحج، أهل من فأما بالحج،



النحر. ويوم كان حتى
]290[ر:

عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا1488
قال: الحكم بن مروان عن حسين، بن علي عن الحكم،

عيين ينهييى وعثمييان عنهمييا، الله رضي وعليا عثمان شهدت 
بهمييا: لبيييك أهييل علييي رأى فلمييا بينهمييا، يجمييع وأن المتعيية،

عليييه اللييه صييلى النبي سنة لدع كنت قال: ما وحجة، بعمرة
أحد. لقول وسلم

]1494[
ابيين وهيييب: حييدثنا إسييماعيل: حييدثنا بيين موسى  - حدثنا1489

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن طاوس،
الفجييور أفجيير ميين الحييج أشييهر في العمرة أن يرون كانوا 

الييدبر، بييرا إذا ويقولييون صفرا، المحرم ويجعلون الرض، في
النبي اعتمر. قدم لمن العمرة حلت صفر، وانسلخ الثر، وعفا
بالحييج، مهلييين رابعيية صييبيحة وأصحابه وسلم عليه الله صلى

فقييالوا: يييا عنييدهم، ذلييك فتعيياظم عمرة، يجعلوها أن فأمرهم
كله). قال: (حل الحل؟ أي الله، رسول

]3620[
عيين شييعبة، غندر: حدثنا المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا1490
موسييى أبييي عيين شييهاب، بيين طييارق عيين مسييلم، بن قيس
قال: عنه الله رضي

بالحل. فأمرني وسلم عليه الله صلى النبي على قدمت 
]1484[ر:

بن الله عبد مالك. وحدثنا قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا1491
حفصيية عيين عميير، ابيين عيين نييافع، عيين مالك، يوسف: أخبرنا

أنهييا وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي زوج عنهييم، اللييه رضي
قالت:

أنييت تحلل ولم بعمرة، حلوا الناس شأن ما الله، رسول يا 
أحييل فل هديي، وقلدت رأسي، لبدت قال: (إني عمرتك؟ من

أنحر). حتى
]1610، 1638، 4137، 5572[

بيين نصيير جمييرة، أبييو شييعبة: أخبرنييا آدم: حدثنا  - حدثنا1492
قال: الضبعي، عمران

عنهمييا، الله رضي عباس ابن فسألت ناس، فنهاني تمتعت، 



مييبرور، لييي: حييج يقييول رجل المنام: كأن في فرأيت فأمرني،
صييلى النييبي فقييال: سيينة عباس، ابن فأخبرت متقبلة، وعمرة

ميين سييهما لك فأجعل عندي لي: أقم فقال وسلم، عليه الله
رأيت. التي للرؤيا فقال شعبة: فقلت: لم؟ قال مالي،

]1603[
شهاب: قال: أبو نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا1493

أيييام، بثلثيية التروييية قبل فدخلنا بعمرة، مكة متمتعا قدمت 
مكييية، حجتييك الن مكيية: تصييير أهييل ميين أنيياس لييي فقييال

اللييه عبييد بن جابر فقال: حدثني أستفتيه، عطاء على فدخلت
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي مييع حج عنهما: أنه الله رضي

لهييم: فقييال مفييردا، بالحييج أهلييوا وقييد معه، البدن ساق يوم
والمييروة، الصييفا وبييين الييبيت بطييواف إحرامكييم، ميين (أحلوا

فييأهلوا التروييية يييوم كييان إذا حييتى حلل، أقيموا ثم وقصروا،
نجعلهييا متعيية). فقييالوا: كيييف بهييا قييدمتم الييتي واجعلوا بالحج،
أنييي فلييول أمرتكم، ما فقال: (افعلوا الحج؟ سمينا وقد متعة،
منييي يحييل ل ولكيين أمرتكييم، الذي مثل لفعلت الهدي سقت
محله). ففعلوا. الهدي يبلغ حتى حرام

]1482[ر:
العييور، محمييد بيين حجاج سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا1494

قال: المسيب بن سعيد عن مرة، بن عمرو عن شعبة، عن
فييي بعسييفان، وهما عنهما، الله رضي وعثمان علي اختلف 

النييبي فعلييه أميير عيين تنهييى أن تريييد علي: مييا فقال المتعة،
جميعا. بهما أهل علي ذلك رأى فلما وسلم، عليه الله صلى

]1488[ر:

34.     : وسماه -  بالحج لبى من باب
قييال: أيييوب عيين زيييد، بيين حميياد مسدد: حييدثنا  - حدثنا1495

اللييه رضييي اللييه عبييد بيين جييابر يقول: حييدثنا مجاهدا سمعت
عنهما:

نقييول: ونحيين وسييلم عليه الله صلى الله رسول مع قدمنا 
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فأمرنا بالحج، لبيك اللهم لبيك

عمرة. فجعلناها وسلم
]1482[ر:



35.  : التمتع -  باب
قتييادة عيين همييام، إسييماعيل: حييدثنا بن موسى  - حدثنا1496

قال: عنه الله رضي عمران عن مطرف، قال: حدثني
فنييزل وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول عهد على تمتعنا 

شاء. ما برأيه رجل قال القرآن،
]4246[

36    } :    : أهله -  يكن لم لمن ذلك تعالى الله قول باب
.{ الحرام   المسجد حاضري

أبييو البصييري: حييدثنا حسين بن فضيل كامل أبو  - وقال1497
عبيياس ابيين عيين عكرميية، عن غياث، بن عثمان معشر: حدثنا

عنهما: الله رضي
والنصييار المهيياجرون فقييال: أهييل الحج؟ متعة عن سئل أنه 

وأهللنييا، الييوداع حجة في وسلم عليه الله صلى النبي وأزواج
وسييلم: عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييال مكة، قدمنا فلما

بالبيت الهدي). طفنا قلد من إل عمرة، بالحج إهللكم (اجعلوا
قلد وقال: (من الثياب، ولبسنا النساء، وأتينا والمروة، وبالصفا

أمرنييا محلييه). ثييم الهييدي يبلييغ حييتى لييه يحييل ل فييإنه الهدي
جئنييا المناسييك، ميين فرغنا فإذا بالحج، نهل أن التروية عشية
الهييدي، وعلينييا حجنييا تييم فقييد والمرة، وبالصفا بالبيت فطفنا

يجييد لييم فميين الهدي من استيسر تعالى: {فما الله قال كما
أمصاركم، رجعتم}: إلى إذا وسبعة الحج في أيام ثلثة فصيام
والعمييرة، الحييج بييين عييام، في نسكين فجمعوا تجزي، الشاة

عليييه اللييه صييلى نييبيه وسنة كتابه، في أنزله تعالى الله فإن
لييم لمن الله: {ذلك قال مكة، أهل غير للناس وأباحه وسلم،

الحرام}. المسجد حاضري أهله يكن
وذو القعييدة وذو تعييالى: شييوال اللييه ذكيير الييتي الحييج وأشهر

صييوم، أو دم فعليييه الشييهر، هييذه فييي تمتييع فميين الحجيية،
المراء. والجدال المعاصي، والفسوق الجماع، والرفث

37.     : مكة -  دخول عند الغتسال باب
علييية: أخبرنييا ابيين إبراهيييم: حييدثنا بيين يعقييوب  - حدثني1498
قال: نافع عن أيوب،

الحييرم أدنييى دخيل إذا عنهمييا، الليه رضييي عمير ابيين كيان 
الصييبح بييه يصييلي ثم طوى، بذي يبيت ثم التلبية، عن أمسك



كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه نبي أن ويحدث ويغتسل،
ذلك. يفعل

]1443وانظر:  ،1680 ،1499[

38.      : ليل -  أو نهارا مكة دخول باب
ثييم أصييبح، حييتى طوى بذي وسلم عليه الله صلى النبي بات
يفعله. عنهما الله رضي عمر ابن وكان مكة، دخل

ه عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا1499 قيال: حيدثني الل
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع،

ثم أصبح، حتى طوى بذي وسلم عليه الله صلى النبي بات 
يفعله. عنهما الله رضي عمر ابن وكان مكة، دخل
]1498[ر:

39.     : مكة -  يدخل أين من باب
قال: حييدثني معن قال: حدثني المنذر بن إبراهيم : حدثنا1500
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن مالك،

الثنييية ميين يييدخل وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول كان 
السفلى. الثنية من ويخرج العليا،

]1501[

40.      : مكة -  من يخرج أين من باب
عيين يحيييى، البصييري: حييدثنا مسييرهد بن مسدد  - حدثنا1501

عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد
كييداء، من مكة دخل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

السفلى. الثنية من ويخرج بالبطحاء، التي العليا الثنية من
عبييد أبييو قال كاسمه، مسدد يقال: هو الله: كان عبد أبو قال

سييعيد بيين يحيييى يقييول: سييمعت معين بن يحيى الله: سمعت
ومييا ذلك، لستحق فحدثته بيته في أتيته مسددا أن يقول: لو

مسدد. عند أو عندي كانت كتبي أبالي،
]1500[ر:

قييال: حييدثنا المثنييى بيين ومحمد الحميدي  - حدثنا1502/1504
عائشيية عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن عيينة، بن سفيان
عنها: الله رضي

دخييل مكيية، إلييى جيياء لمييا وسلم عليه الله صلى النبي أن 
أسفلها. من وخرج أعلها، من

أسييامة: أبييو المروزي: حدثنا غيلن بن محمود ) - حدثنا1503(



عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام حدثنا
- كداء من الفتح عام دخل وسلم عليه الله صلى النبي أن 

مكة. أعلى - من كدا من وخرج
بيين هشييام عيين عمييرو، وهييب: أخبرنييا ابيين أحمد: حدثنا حدثنا

صييلى النييبي عنها: أن الله رضي عائشة عن أبيه، عن عروة،
مكيية. قييال - أعلييى كداء من الفتح عام دخل وسلم عليه الله

وأكييثر وكييدا، كييداء ميين كلتيهما من يدخل عروة هشام: وكان
منزله. إلى أقربهما وكانت كدا، من يدخل ما
عين حياتم، الوهاب: حيدثنا عبد بن الله عبد ) - حدثنا1504( 

عروة: عن هشام،
من كداء، من الفتح عام وسلم عليه الله صلى النبي دخل 

أقربهمييا وكان كدا، من يدخل ما أكثر عروة مكة. وكان أعلى
منزله. إلى

النييبي أبيه: دخييل عن هشام، وهيب: حدثنا موسى: حدثنا حدثنا
يدخل عروة كداء. وكان من الفتح عام وسلم عليه الله صلى
منزله. إلى أقربهما كدا، من يدخل ما وأكثر كليهما، منهما

موضعان. وكدا الله: كداء عبد أبو قال
]4039، 4040[

41.    : وبنيانها -  مكة فضل باب
من واتخذوا وأمنا للناس مثابة البيت جعلنا تعالى: {وإذ وقوله
طهييرا أن وإسماعيل إبراهيم إلى وعهدنا مصلى إبراهيم مقام
إبراهيييم قييال السييجود. وإذ والركييع والعيياكفين للطييائفين بيتي
ه وارزق آمنا بلدا هذا اجعل رب آمين مين الثميرات مين أهل

ثييم قليل فييأمتعه كفيير وميين قييال الخيير واليييوم بييالله منهييم
إبراهيييم يرفييع المصييير. وإذ وبئييس النييار عييذاب إلييى أضطره
السييميع أنت إنك منا تقبل ربنا وإسماعيل البيت من القواعد

لييك مسييلمة أمة ذريتنا ومن لك مسلمين واجعلما العليم. ربنا
الرحيييم}. /البقييرة: التييواب أنييت إنك علينا وتب مناسكنا وأرنا
126 - 128./

قييال: عاصييم أبييو محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبييد : حييدثنا1505
قييال: سييمعت دينييار بن عمرو قال: أخبرني جريج ابن أخبرني

قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر
وعباس وسلم عليه الله صلى النبي ذهب الكعبة، بنيت لما 

لى للنبي العباس فقال الحجارة، ينقلن ه ص وسيلم: علييه الل



عينيياه وطمحييت الرض، إلييى فخيير رقبتييك، على إزارك اجعل
عليه. إزاري). فشده فقال: (أرني السماء، إلى
]357[ر:

ابيين عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد : حدثنا1506/1509
بيين محمييد بيين اللييه عبييد الله: أن عبد بن سالم عن شهاب،

الليه رضيي عائشية عين عمير، بين الليه عبيد بكر: أخيبر أبي
وسلم: عليه الله صلى النبي زوج عنهم،

أن تري لها: (ألم قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
إبراهيم). فقلت: يييا قواعد عن اقتصروا الكعبة، بنوا لما قومك
حييدثان قييال: (لييول إبراهيم، قواعد على تردها أل الله، رسول
عنييه: لئيين الليه رضييي الليه عبييد لفعلت). فقييال بالكفر قومك
اللييه رسييول ميين هييذا سييمعت عنهييا الله رضي عائشة كانت
عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أرى ما وسلم، عليه الله صلى
اليبيت أن إل الحجير، يليان اللذين الركنين استلم ترك وسلم

إبراهيم. قواعد على يتمم لم
عن أشعث، الحوص: حدثنا أبو مسدد: حدثنا ) - حدثنا1507( 

قالت: عنها الله رضي عائشة عن يزيد، بن السود
الييبيت أميين الجدر، عن وسلم عليه الله صلى النبي سألت 

قييال: الييبيت؟ فييي يدخلوه لم لهم قال: (نعم). قلت: فما هو؟
مرتفعييا؟ بييابه شأن النفقة). قلت: فما بهم قصرت قومك (إن

ميين ويمنعييوا شيياؤوا ميين ليييدخلوا قومييك، ذلييك قييال: (فعييل
أن فأخيياف بالجاهلييية، عهييدهم حييديث قومك أن ولول شاؤوا،

بييابه ألصييق وأن الييبيت، فييي الجييدر أدخييل أن قلييوبهم، تنكر
بالرض).

عيين أسييامة، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بن عبيد ) - حدثنا1508( 
قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام،

حداثيية وسييلم: (لييول عليييه اللييه صييلى اللييه رسول لي قال 
إبراهيييم أسيياس علييى لبنيته ثم البيت، لنقضت بالكفر، قومك
خلفا). له وجعلت بناءه، استقصرت قريشا فإن السلم، عليه
بابا. يعني هشام: خلفا، معاوية: حدثنا أبو قال
بيين جرييير يزيد: حييدثنا عمرو: حدثنا بن بيان ) - حدثنا1509( 

رضييي عائشيية عيين عييروة، عيين رومان، بن يزيد حازم: حدثنا
عنها: الله
أن لول عائشة، لها: (يا قال وسلم عليه الله صلى النبي أن 



فيييه فأدخلت فهدم، بالبيت لمرت بجاهلية، عهد حديث قومك
شييرقيا بابييا بييابين لييه وجعلت بالرض، وألزقته منه، أخرج ما

إبراهيم). أساس به فبلغت غربيا، وبابا
هييدمه. علييى عنهمييا اللييه رضييي الزبير ابن حمل الذي فذلك

فيييه وأدخييل وبنيياه، هييدمه حين الزبير ابن يزيد: وشهدت قال
البييل. كأسيينمة حجارة إبراهيم، أساس رأيت وقد الحجر، من
فييدخلت الن، قييال: أريكييه موضييعه؟ له: أين جرير: فقلت قال
جرييير: قييال هنييا، فقييال: هييا مكييان، إلييى فأشييار الحجر، معه

نحوها. أو أذرع ستة الحجر من فحزرت
]126[ر:

42.   : الحرم -  فضل باب
الييذي البلييدة هييذه رب أعبييد أن أمييرت تعييالى: {إنمييا وقييوله
المسلمين}/النمل: من أكون أن وأمرت شيء كل وله حرمها

يجييبى آمنييا حرمييا لهييم نمكيين لييم ذكره: {أو جل /. وقوله91
ل أكييثرهم ولكيين لييدنا ميين رزقييا شيييء كييل ثمييرات إليييه

/.57يعلمون} /القصص: 
الحميييد، عبييد بيين جرير الله: حدثنا عبد بن علي : حدثنا1510

رضييي عبيياس ابيين عن طاوس، عن مجاهد، عن منصور، عن
قال: عنهما الله
مكية: (إن فتيح ييوم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال 

ول صيييده، ينفيير ول شييوكه، يعضييد ل اللييه، حرمييه البلد هذا
عرفها). من إل لقطته يلتقط

]1284وانظر:  ،3017 ،2912 ،2670 ،2631 ،1737[

43      : وأن -  وشرائها، وبيعها مكة دور توريث باب
. خاصة      سواء الحرام مسجد في الناس

اللييه سييبيل عيين ويصييدون كفييروا الييذين تعييالى: {إن لقييوله
والباد فيه العاكف سواء للناس جعلناه الذي الحرام والمسجد

/:25أليم} /الحييج:  عذاب من نذقه بظلم بإلحاد فيه يرد ومن
/: محبوسا.25الطاري. {معكوفا} /الفتح:  البادي
عيين يييونس، عيين وهب، ابن قال: أخبرني أصبغ  - حدثنا1511

عيين عثمان، بن عمرو عن حسين، ابن علي عن شهاب، ابن
قال: أنه عنهما الله رضي زيد بن أسامة

ترك فقال: (وهل بمكة؟ دارك في تنزل أين الله، رسول يا 



هييو طييالب، أبييا ورث عقيييل دور). وكييان أو ربيياع، من عقيل
شيييئا، عنهمييا اللييه رضييي علييي ول جعفيير يرثييه ولم وطالب،

عميير فكييان كافرين، وطالب عقيل وكان مسلمين، كانا لنهما
الكافر. المؤمن يرث يقول: ل عنه الله رضي الخطاب بن

الييذين تعييالى: {إن اللييه قييول يتأولون شهاب: وكانوا ابن قال
اللييه سييبيل فييي وأنفسييهم بييأموالهم وجاهييدوا وهيياجروا آمنوا

بعض}. الية. أولياء بعضهم أولئك ونصروا آووا والذين
]2893، 4032[

44.        : مكة -  وسلم عليه الله صلى النبي نزول باب
الزهيري عين شيعيب، اليميان: أخبرنيا أبو  - حدثنا1512/1513

قال: عنه الله رضي هريرة أبا سلمة: أن أبو قال: حدثني
قييدوم أراد حييين وسييلم، عليييه الليه صيلى الله رسول قال 

حيييث كنانيية، بنييي بخيييف اللييه، شيياء إن غييدا، مكيية: (منزلنييا
الكفر). على تقاسموا

قييال: الوزاعييي الوليد: حدثنا الحميدي: حدثنا ) - حدثنا1513( 
اللييه رضييي هريييرة أبييي عن سلمة، أبي عن الزهري، حدثني

قال: عنه
وهو النحر، يوم الغد من وسلم، عليه الله صلى النبي قال 

علييى تقاسموا حيث كنانة، بني بخيف غدا نازلون بمنى: (نحن
تحييالفت وكنانة، قريشا أن وذلك المحصب، ذلك الكفر). يعني

ل المطلييب: أن بنييي أو المطلييب، عبييد وبني هاشم بني على
اللييه صييلى النييبي إليهييم يسلموا حتى يبايعوهم، ول يناكحوهم

عيين الضحاك، بن ويحيى عقيل عن سلمة، وسلم. وقال عليه
المطلييب. وبني هاشم شهاب: وقال: بني ابن الوزاعي: أخبرني

أشبه. المطلب الله: بني عبد أبو قال
]3669، 4033، 4034، 7041[

45:    : تعالى -  الله قول باب
أن وبنييي واجنبني آمنا البلد هذا اجعل رب إبراهيم قال {وإذ
تبعنييي فميين النيياس ميين كثيرا أضللن إنهن الصنام. رب نعبد
أسييكنت إنييي رحيييم. ربنييا غفييور فإنك عصاني ومن مني فإنه
ليقيمييوا ربنييا المحييرم بيتك عند زرع ذي غير بواد ذريتي من

/إبراهيييم: إليهييم}. الييية تهوي الناس من أفئدة فاجعل الصلة
35 - 37./



46:    : تعالى -  الله قول باب
الحييرام والشييهر للناس قياما الحرام البيت الكعبة الله {جعل

السييموات فييي مييا يعلم الله أن لتعلموا ذلك والقلئد والهدي
/.97عليم} /المائدة:  شيء بكل الله وأن الرض في وما

بيين زييياد سفيان: حدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا1514
هريييرة أبييي عيين المسيب، بن سعيد عن الزهري، عن سعد،
عنه، الله رضي

ذو الكعبية قييال: (يخيرب وسيلم عليييه الليه صلى النبي عن 
الحبشة). من السويقتين

]1519[
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا1515

عنهييا. وحييدثني اللييه رضي عائشة عن عروة، عن شهاب، ابن
المبييارك، ابيين هييو اللييه، عبييد قييال: أخييبرني مقاتل بن محمد

عييروة، عيين الزهييري، عيين حفصة، أبي بن محمد قال: أخبرنا
قالت: عنها الله رضي عائشة عن
يومييا وكان رمضان، يفرض أن قبل عاشوراء يصومون كانوا 

اللييه رسييول قييال رمضان، الله فرض فلما الكعبة، فيه تستر
وميين فليصييمه، يصييومه أن شيياء وسلم: (ميين عليه الله صلى
فليتركه). يتركه أن شاء

]1794، 1897، 1898، 3619، 4232، 4234[
بيين الحجاج عن إبراهيم، أبي: حدثنا أحمد: حدثنا  - حدثنا1516
سعيد أبي عن عتبة، أبي بن الله عبد عن قتادة، عن حجاج،

عنه، الله رضي الخدري
الييبيت قييال: (ليحجيين وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 

ومأجوج). يأجوج خروج بعد وليعتمرن
شييعبة عن الرحمن، عبد قتادة. وقال عن وعمران، أبان تابعه

سييمع أكثر، البيت). والول يحج ل حتى الساعة تقوم قال: (ل
سعيد. أبا الله وعبد الله، عبد قتادة

47.   : الكعبة -  كسوة باب
بيين خالييد الوهيياب: حييدثنا عبييد بيين اللييه عبييد  - حييدثنا1517

إلييى قييال: جئييت وائييل أبي عن الحدب، واصل الحارث: حدثنا
وائييل أبييي عن واصل، عن سفيان، قبيصة: حدثنا شيبة. وحدثنا

قال:
جلييس فقال: لقد الكعبة، في كرسي على شيبة مع جلست 



ل أن هممييت فقييال: لقييد عنييه، الله رضي عمر المجلس هذا
لييم صيياحبيك قسييمته. قلييت: إن إل بيضاء ول صفراء فيها أدع

بهما. أقتدي المرآن قال: هما يفعل،
]6847[

48.   : الكعبة -  هدم باب
عليييه اللييه صييلى النييبي عنهييا: قييال اللييه رضييي عائشة قالت

بهم). فيخسف الكعبة، جيش وسلم: (يغزو
]2012[ر:

سييعيد: حييدثنا بيين يحيييى علييي: حييدثنا بن عمرو  - حدثنا1518
عبيياس ابن عن مليكة، أبي ابن الخنس: حدثني بن الله عبيد

عنهما، الله رضي
أفحج، أسود به قال: (كأني وسلم عليه الله صلى النبي عن 

حجرا). حجرا يقلعها
عيين يييونس، عيين الليييث، بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا1519

اللييه رضييي هريرة أبا المسيب: أن بن سعيد عن شهاب، ابن
قال: عنه
ذو الكعبيية وسييلم: (يخييرب عليه الله صلى الله رسول قال 

الحبشة). من السويقتين
]1514[ر:

49.      : السود -  الحجر في ذكر ما باب
العمييش، عيين سييفيان، كييثير: أخبرنييا بن محمد  - حدثنا1520

عنه: الله رضي عمر عن ربيعة، بن عابس عن إبراهيم، عن
أنييك أعلييم فقييال: إنييي فقبلييه، السييود الحجيير إلى جاء أنه 

عليه الله صلى النبي رأيت أني ولول تنفع، ول تضر ل حجر،
قبلتك. ما يقبلك وسلم

]1528، 1532[

50      : نواحي -  أي في ويصلي البيت، إغلق باب
. شاء  البيت

شييهاب، ابيين عيين الليث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا1521
قال: أنه أبيه عن سالم، عن
وأسييامة هو البيت، وسلم عليه الله صلى الله رسول دخل 

فتحييوا، فلما عليهم، فأغلقوا طلحة، بن وعثمان وبلل زيد بن
رسول فيه صلى فسألته: هل بلل، فلقيت ولج، من أول كنت



العمييودين بييين قييال: نعييم، وسييلم؟ عليييه اللييه صييلى اللييه
اليمانيين.

]388[ر:

51.    : الكعبة -  في الصلة باب
موسييى الله: أخبرنييا عبد محمد: أخبرنا بن أحمد  - حدثنا1522

عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن عقبة، بن
يييدخل، حييين الييوجه قبييل مشييى الكعبيية، دخل إذا كان أنه 

الجدار وبين بينه يكون حتى يمشي الظهر، قبل الباب ويجعل
المكييان يتوخى فيصلي، أذرع، ثلثة من قريبا وجهه قبل الذي
صييلى وسلم عليه الله صلى الله رسول بلل: أن أخبره الذي
الييبيت نييواحي أي فييي يصييلي أن بأس أحد على وليس فيه،
شاء.

]388[ر:

52.     : الكعبة -  يدخل لم من باب
يدخل. ول كثيرا يحج عنهما الله رضي عمر ابن وكان

إسييماعيل الله: حدثنا عبد بن خالد مسدد: حدثنا  - حدثنا1523
قال: أوفى أبي بن الله عبد عن خالد، أبي بن
بييالبيت، فطيياف وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول اعتمر 

النيياس، ميين يسييتره ميين ومعييه ركعييتين، المقام خلف وصلى
ه فقيال لى الليه رسيول رجيل: أدخيل ل ه ص وسيلم علييه الل

قال: ل. الكعبة؟
]1699، 3608، 3952، 4008[

53.      : الكعبة -  نواحي في كبر من باب
أيييوب: حييدثنا الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا1524

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة،
لم علييه الليه صلى الله رسول إن  أن أبيى قيدم، لميا وس

صييورة فييأخرجوا فأخرجت، بها فأمر اللهة، وفيه البيت يدخل
صلى الله رسول فقال الزلم، أيديهما في وإسماعيل إبراهيم

لييم أنهمييا علمييوا قييد والله أما الله، وسلم: (قاتلهم عليه الله
يصييل ولم نواحيه، في فكبر البيت، قط). فدخل بها يستقسما

فيه.
]3173، 3174، 4037[



54.     : الرمل -  بدء كان كيف باب
زيييد، ابيين هييو حميياد، حييرب: حييدثنا بن سليمان  - حدثنا1525

اللييه رضييي عبيياس ابيين عن جبير، ابن سعيد عن أيوب، عن
قال: عنهما

فقييال وأصييحابه، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قدم 
فييأمرهم يييثرب، حمى وهنهم وقد عليكم يقدم المشركون: إنه

وأن الثلثيية، الشييواط يرملوا أن وسلم عليه الله صلى النبي
يرملييوا أن يييأمرهم أن يمنعييه ولييم الركنييين، بييين مييا يمشوا

عليهم. البقاء إل كلها الشواط
]1566وانظر:  ،4009[

55       : أول -  مكة يقدم حين السود الحجر استلم باب
. ثلثا    ويرمل يطوف، ما

يييونس، عن وهب، ابن الفرج: أخبرني بن أصبغ  - حدثنا1526
قال: عنه الله رضي أبيه عن سالم، عن شهاب، ابن عن
إذا مكة، يقدم حين وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت 

ميين أطييواف ثلثة يطوف: يخب ما أول السود، الركن استلم
السبع.

]1527، 1537، 1538، 1562[

56.     : والعمرة -  الحج في الرمل باب
فليييح، النعمييان: حييدثنا بيين سييريج محمد: حدثنا  - حدثني1527

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن
ه صلى النبي سعى  ومشيى أشيواط، ثلثية وسيلم علييه الل

بيين كييثير قييال: حييدثني الليييث والعمرة. تابعه الحج في أربعة،
النيبي عين عنهميا، الليه رضي عمر ابن عن نافع، عن فرقد،
وسلم. عليه الله صلى

]1526[ر:
جعفيير بيين محمييد مريييم: أخبرنييا أبييي بن سعيد  - حدثنا1528

أبيه: عن أسلم، بن زيد قال: أخبرني
واللييه، للركن: أما قال عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن 

النييبي رأيت أني ولول تنفع، ول تضر ل حجر، أنك لعلم إني
ثييم فاسييتلمه، اسييتلمتك، مييا اسييتلمك وسييلم عليه الله صلى

وقييد المشييركين، بييه راءينييا كنييا إنمييا وللرمييل، لنييا قال: فمييا
عليييه اللييه صييلى النييبي صيينعه قييال: شيييء ثييم اللييه، أهلكهم



نتركه. أن نحب فل وسلم،
]1520[ر:

نييافع، عيين اللييه، عبيييد عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا1529
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
منييذ رخيياء، ول شييدة فييي الركنييين، هذين استلم تركت ما 

يستلمهما. وسلم عليه الله صلى النبي رأيت
كان قال: إنما الركنين؟ بين يمشي عمر ابن لنافع: أكان قلت

لستلمه. أيسر ليكون يمشي
]164وانظر:  ،1533 ،1531[

57.    : بالمحجن -  الركن استلم باب
قييال: حييدثنا سييليمان بن ويحيى صالح بن أحمد  - حدثنا1530

ه عبيد عن شهاب، ابن عن يونس، قال: أخبرني وهب ابن الل
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن الله، عبد بن
عليى اليوداع حجية فيي وسيلم عليه الله صلى النبي طاف 

أخييي ابيين عيين الييدراوردي، بمحجن. تييابعه الركن يستلم بعير،
عمه. عن الزهري،

]1534، 1535، 1551، 4987[

58.       : اليمانيين -  الركنين إل يستلم لم من باب
بيين عمييرو جريييج: أخييبرني ابيين بكيير: أخبرنييا بيين محمييد وقال
قال: أنه الشعثاء أبي عن دينار،

الركييان، يسييتلم معاوييية البيت؟. وكييان من شيئا يتقي ومن 
هيذان يسيتلم ل عنهميا: إنيه الليه رضيي عبياس ابن له فقال

الزبير ابن مهجور. وكان البيت من شيء فقال: ليس الركنان،
كلهن. يستلمهن عنهما الله رضي

عيين شييهاب، ابيين عيين ليييث، الوليييد: حييدثنا أبو  - حدثنا1531
قال: عنهما الله رضي أبيه عن الله، عبد بن سالم

إل الييبيت ميين يسيتلم وسيلم عليييه الليه صلى النبي أر لم 
اليمانيين. الركنين

]1529[ر:

59.   : الحجر -  تقبيل باب
هييارون: أخبرنييا بيين يزيييد سنان: حييدثنا بن أحمد  - حدثنا1532

قال: أبيه، عن أسلم، بن زيد ورقاء: أخبرنا
وقييال: الحجيير، قبل عنه الله رضي الخطاب بن عمر رأيت 



مييا قبلييك وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول رأيت أني لول
قبلتك.

]1520[ر:
قال: عربي بن الزبير عن حماد، مسدد: حدثنا  - حدثنا1533

الحجيير، اسييتلم عيين عنهما الله رضي عمر ابن رجل سأل 
ويقبله. يستلمه وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال: رأيت

قييال: اجعييل غلبييت؟ إن أرأيييت زحمييت، إن قال: قلت: أرأيييت
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول رأيييت بيياليمن، أرأيييت
ويقبله. يستلمه

]1529[ر:

60.        : عليه -  أتى إذا الركن إلى أشار من باب
الوهيياب: حييدثنا عبييد المثنييى: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا1534
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن خالد،

كلمييا بعييير، علييى بالبيت وسلم عليه الله صلى النبي طاف 
إليه. أشار الركن على أتى
]1530[ر:

61.    : الركن -  عند التكبير باب
خالييد اللييه: حييدثنا عبييد بيين خالييد مسييدد: حييدثنا  - حدثنا1535
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن الحذاء،

كلمييا بعييير، علييى بالبيت وسلم عليه الله صلى النبي طاف 
بن إبراهيم وكبر. تابعه عنده كان بشيء إليه أشار الركن أتى

الحذاء. خالد عن طهمان،
]1530[ر:

62        : أن -  قبل مكة، قدم إذا بالبيت طاف من باب
إلى         خرج ثم ركعتين، صلى ثم بيته، إلى يرجع

الصفا.
محمييد عيين عمرو، وهب: أخبرني ابن أصبغ: عن  - حدثنا1536

رضييي عائشيية قييال: فييأخبرتني لعروة، الرحمن: ذكرت عبد بن
عنها: الله
عليييه الليه صيلى النييبي قييدم - حييين بييه بدأ شيء أول أن 

أبييو حييج عمييرة. ثييم تكن لم ثم طاف، ثم توضأ، - أنه وسلم
الزبييير أبييي مييع حججت مثله. ثم عنهما الله رضي وعمر بكر



رأيييت الطييواف. ثييم بييه بييدأ شيييء فييأول عنييه، اللييه رضييي
هي أهلت أمي: أنها أخبرتني وقد يفعلونه، والنصار المهاجرين

الركيين مسييحوا فلمييا بعمييرة، وفلن، وفلن والزبييير، وأختهييا
حلوا.

]1560[
ضييمرة أبييو المنييذر: حييدثنا بيين إبراهيييم  - حييدثنا1537/1538

بيين اللييه عبييد عيين نييافع، عيين عقبيية، بن موسى أنس: حدثنا
عنهما: الله رضي عمر
فييي طيياف، إذا كييان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ومشييى أطييواف، ثلثيية سييعى يقييدم ما أول العمرة، أو الحج
والمروة. الصفا بين يطوف ثم سجدتين، سجد ثم أربعة،

عييياض، بيين أنييس المنذر: حييدثنا بن إبراهيم ) - حدثنا1538( 
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد عن
بييالبيت طيياف إذا كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 

كييان وأنييه أربعيية، ويمشي أطواف، ثلثة يخب الول، الطواف
والمروة. الصفا بين طاف إذا المسيل، بطن يسعى

]1526[ر:

63.     : الرجال -  مع النساء طواف باب
جريج قال: ابن عاصم أبو علي: حدثنا بن عمرو  - وقال1539
عطاء: قال: أخبرني أخبرنا

قييال: كيييف الرجييال، مييع الطواف النساء هشام ابن منع إذ 
مييع وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي نساء طاف وقد يمنعهن،
لقييد لعمييري، قييال: إي قبييل؟ أو الحجيياب قلت: أبعد الرجال؟

يكن قال: لم الرجال؟ يخالطن الحجاب. قلت: كيف بعد أدركته
ميين حجييرة تطييوف عنهييا اللييه رضييي عائشيية كانت يخالطن،
أم يييا نسييتلم امييرأة: انطلقييي فقييالت تخييالطهم، ل الرجييال،

بالليييل، متنكييرات يخرجيين وكيين وأبييت، قالت: عنك، المؤمنين،
حييتى قميين الييبيت، دخلن إذا كن ولكنهن الرجال، مع فيطفن
الرجال. وأخرج يدخلن،
فييي مجيياورة وهييي عمييير، بيين وعبيييد أنييا عائشيية آتي وكنت
لهييا تركييية، قبيية فييي قال: هي حجابها؟ قلت: وما ثبير، جوف

موردا. درعا عليها ورأيت ذلك، غير وبينها بيننا وما غشاء،
عبييد بيين محمييد عيين مالييك، إسييماعيل: حييدثنا  - حييدثنا1540

أبييي بنييت زينب عن الزبير، بن عروة عن نوفل، بن الرحمن



اللييه صييلى النييبي زوج عنها، الله رضي سلمة أم عن سلمة،
قالت: وسلم، عليه
أشتكي، أني وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى شكوت 

ورسييول راكبة). فطفييت، وأنت الناس وراء من فقال: (طوفي
وهو البيت، جنب إلى يصلي حينئذ وسلم عليه الله صلى الله

مسطور}. يقرأ: {والطور. وكتاب
]452[ر:

64.    : الطواف -  في الكلم باب
جريييج ابيين هشام: أن موسى: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا1541

عيين أخييبره، طاوسييا الحول: أن سليمان قال: أخبرني أخبرهم
عنهما: الله رضي عباس ابن
بالكعبيية يطييوف وهييو ميير وسييلم عليييه الله صلى النبي أن 

غييير بشيييء أو بخيط أو بسير إنسان، إلى يده ربط بإنسان،
قال: (قده ثم بيده، وسلم عليه الله صلى النبي فقطعه ذلك،

بيده).
]1542، 6324، 6325[

65        : الطواف -  في يكره شيئا أو سيرا رأى إذا باب
قطعه.

الحول، سليمان عن جريج، ابن عن عاصم، أبو  - حدثنا1542
عنهما: الله رضي عباس ابن عن طاوس، عن
بالكعبيية، يطييوف رجل رأى وسييلم عليه الله صلى النبي أن 

فقطعه. غيره، أو بزمام
]1541[ر:

66.        : مشرك -  يحج ول عريان، بالبيت يطوف ل باب
يييونس: قييال الليييث: قييال بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا1543

هريييرة أبييا الرحميين: أن عبييد بيين حميييد شييهاب: حييدثني ابيين
أخبره:

الييتي الحجة - في بعثه عنه، الله رضي الصديق بكر أبا أن 
حجيية قبييل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عليها أمره

يحييج ل النيياس: أل، فييي يييؤذن رهييط في النحر، - يوم الوداع
عريان. بالبيت يطوف ول مشرك، العام بعد
]362[ر:



67.     : الطواف -  في وقف إذا باب
مكييانه: عن يدفع أو الصلة، فتقام يطوف فيمن عطاء، وقال

ابيين عيين نحييوه عليييه. ويييذكر قطييع حيث إلى يرجع سلم إذا
عنهم. الله رضي بكر أبي بن الرحمن وعبد عمر

68      : وسلم -  عليه الله صلى النبي صلى باب
. ركعتين  لسبوعه

سييبوع لكل يصلي عنهما الله رضي عمر ابن نافع: كان وقال
عطيياء للزهييري: إن أمييية: قلييت بيين إسييماعيل ركعييتين. وقييال
فقييال: السيينة الطييواف؟ ركعييتي ميين المكتوبيية يقييول: تجزئييه

إل قييط سبوعا وسلم عليه الله صلى النبي يطف لم أفضل،
ركعتين. صلى

عمرو: عن سفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا1544
امرأتييه علييى الرجل عنهما: أيقع الله رضي عمر ابن وسألنا 

قييال: قييدم والمييروة؟ الصييفا بين يطوف أن قبل العمرة، في
ثيم سيبعا، بيالبيت فطياف وسلم، عليه الله صلى الله رسول
وقال: والمروة، الصفا بين وطاف ركعتين، المقام خلف صلى
حسنة}. أسوة الله رسول في لكم كان {لقد

فقييال: ل عنهمييا، اللييه رضييي اللييه عبييد بن جابر قال: وسألت
والمروة. الصفا بين يطوف حتى امرأته الرجل يقرب

]387[ر:

69       : حتى -  يطف ولم الكعبة، يقرب لم من باب
. الول       الطواف بعد ويرجع عرفة، إلى يخرج

موسييى فضيييل: حييدثنا بكر: حدثنا أبي بن محمد  - حدثنا1545
اللييه رضييي عبيياس بن الله عبد عن كريب، عقبة: أخبرني بن

قال: عنهما
بييين وسييعى فطاف مكة، وسلم عليه الله صلى النبي قدم 

رجييع حييتى بهييا طوافه بعد الكعبة يقرب ولم والمروة، الصفا
عرفة. من
]1470[ر:

70      : من -  خارجا الطواف ركعتي صلى من باب
المسجد.

الحرم. من خارجا عنه الله رضي عمر وصلى



محميد عين ماليك، يوسيف: أخبرنيا بن الله عبد  - حدثنا1546
رضييي سييلمة أم عن زينب، عن عروة، عن الرحمن، عبد بن

ه رسيول إليى عنها: شكوت الله لم. علييه الليه صيلى الل وس
أبيي بين يحييى ميروان، أبيو حيرب: حيدثنا ابن محمد وحدثني
رضييي سلمة أم عن عروة، عن هشام، عن الغساني، زكرياء

وسلم: عليه الله صلى النبي زوج عنها، الله
وأراد بمكة، وهو قال، وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الخييروج، وأرادت بييالبيت، طييافت سلمة أم تكن ولم الخروج،
صلة أقيمت وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول لها فقال

فلم ذلك، يصلون). ففعلت والناس بعيرك على فطوفي الصبح
خرجت. حتى تصل

]452[ر:

71.       : المقام -  خلف الطواف ركعتي صلى من باب
قييال: دينييار بيين عمييرو شييعبة: حييدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1547

يقول: عنهما الله رضي عمر ابن سمعت
سييبعا، بييالبيت فطيياف وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي قدم 

قييال وقييد الصييفا، إلييى خرج ثم ركعتين، المقام خلف وصلى
حسنة}. أسوة الله رسول في لكم كان تعالى: {لقد الله
]387[ر:

72.     : والعصر -  الصبح بعد الطواف باب
مييالم الطواف ركعتي يصلي عنهما الله رضي عمر ابن وكان
صييلى حييتى فركييب الصييبح، بعييد عميير الشمس. وطاف تطلع

طوى. بذي الركعتين
زريييع، بيين يزيد البصري: حدثنا عمر بن الحسن  - حدثنا1548

اللييه رضييي عائشيية عيين عييروة، عيين عطيياء، عن حبيب، عن
عنها:

إلييى قعييدوا ثييم الصييبح، صييلة بعييد بييالبيت طافوا ناسا أن 
فقييالت يصييلون، قيياموا الشييمس طلعييت إذا حييتى المييذكر،

الييتي السيياعة كييانت إذا حييتى عنها: قعدوا، الله رضي عائشة
يصلون. قاموا الصلة، فيها تكره

ضييمرة: حييدثنا أبييو المنييذر: حييدثنا بيين إبراهيييم  - حييدثنا1549
قال: عنه الله رضي الله عبد نافع: أن عن عقبة، بن موسى

الصييلة: عنييد عن ينهى وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 



غروبها. وعند الشمس، طلوع
]558[ر:

عبيييدة الزعفراني: حدثنا هو محمد، بن الحسن  - حدثني1550
قال: رفيع بن العزيز عبد حميد: حدثني بن
بعييد يطييوف عنهمييا اللييه رضييي الزبييير بيين اللييه عبد رأيت 

بيين اللييه عبييد العزيز: ورأيييت عبد ركعتين. قال ويصلي الفجر،
اللييه رضي عائشة أن ويخبر العصر، بعد ركعتين يصلي الزبير
بيتهييا يييدخل لييم وسييلم عليه الله صلى النبي حدثته: أن عنها

صلهما. إل
]565[ر:

73.    : راكبا -  يطوف المريض باب
خالييد عيين خالييد، الواسييطي: حييدثنا إسييحق  - حييدثني1551
عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن الحذاء،

وهييو بييالبيت، طيياف وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 
يييده، فييي بشيييء إليه أشار الركن على أتى كلما بعير، على

وكبر.
]1530[ر:

محمييد عيين مالييك، مسييلمة: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا1552
أم بنييت زينييب عيين عييروة، عيين نوفييل، بيين الرحمن عبد بن

قالت: عنها الله رضي سلمة أم عن سلمة،
أشتكي، أني وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى شكوت 

ورسييول راكبيية). فطفييت وأنت الناس وراء من فقال: (طوفي
يقييرأ وهو البيت، جنب إلى يصلي وسلم عليه الله صلى الله

مسطور. بالطور. وكتاب
]452[ر:

74.   : الحاج -  سقاية باب
ضمرة: حدثنا أبو السود: حدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا1553

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد
الله رسول عنه الله رضي المطلب عبد بن العباس استأذن 

أجييل ميين منييى، ليالي بمكة، يبيت وسلم: أن عليه الله صلى
له. فأذن سقايته،

]1656، 1658[
عيين الحييذاء، خالييد عيين خالييد، إسييحق: حييدثنا  - حييدثنا1554



عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة،
السييقاية إلييى جيياء وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 

فييأت أمييك، إلييى اذهييب فضييل، العبيياس: يييا فقال فاستسقى،
عنييدها. فقييال: ميين بشراب وسلم عليه الله صلى الله رسول

فيييه. قييال: أيييديهم يجعلون إنهم الله، رسول (اسقني). قال: يا
ويعملييون يسييقون وهييم زمزم، أتى ثم منه، (اسقني). فشرب

قييال: (لييول صييالح). ثييم عمل على فإنكم فقال: (اعملوا، فيها،
هييذه). يعنييي: عيياتقه، علييى الحبل أضع حتى لنزلت، تغلبوا أن

عاتقه. إلى وأشار

75.     : زمزم -  في جاء ما باب
عيين يييونس، اللييه: أخبرنييا عبييد عبييدان: أخبرنييا  - وقييال1555

عنييه اللييه رضييي ذر أبييو مالييك: كييان بيين أنييس الزهري: قييال
يحدث:

سييقفي قييال: (فييرج وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 
غسله ثم صدري، ففرج السلم، عليه جبريل فنزل بمكة، وأنا
وإيمانييا، حكميية ممتلئ ذهب، من بطست جاء ثم زمزم، بماء

إلييى فعييرج بيييدي أخييذ ثييم أطبقييه، ثييم صييدري فييي فأفرغها
قييال: الييدنيا: افتييح، السييماء لخييازن جبريل قال الدنيا، السماء

قال: جبريل). هذا؟ من
]342[ر:

عيين الفييزاري، سييلم: أخبرنييا ابيين هييو محمييد،  - حييدثنا1556
ه رضيي عبياس ابين الشيعبي: أن عين عاصم، حيدثه عنيه الل

قال:
زمييزم، ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول سييقيت 

يومئييذ كييان عكرميية: مييا عاصم: فحلف قائم. قال وهو فشرب
بعير. على إل
]5294[

76.   : القارن -  طواف باب
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1557
عنها: الله رضي عائشة عن عروة، عن شهاب،

حجيية فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول مع خرجنا 
فليهييل هييدي معييه كييان قييال: (ميين ثم بعمرة، فأهللنا الوداع،
مكيية منهميا). فقيدمت يحيل حيتى يحيل ل ثم والعمرة، بالحج



إلييى الرحميين عبييد مع أرسلني حجنا، قضينا فلما حائض، وأنا
مكييان وسييلم: (هييذه عليييه اللييه صلى فقال فاعتمرت، التنعيم

طييافوا ثييم حلييوا، ثييم بييالعمرة، أهلييوا الييذين عمرتك). فطاف
بييين جمعييوا الييذين منى. وأمييا من رجعوا أن بعد آخر، طوافا
واحدا. طوافا طافوا والعمرة، الحج

]290[ر:
عيين علييية، ابن إبراهيم: حدثنا بن يعقوب  - حدثنا1558/1559

عنهما، الله رضي عمر ابن نافع: أن عن أيوب،
فقييال: الييدار، في وظهره الله، عبد بن الله عبد ابنه دخل 

عيين فيصييدوك قتييال، النيياس بين العام يكون أن آمن ل إني
اللييه صييلى اللييه رسييول خييرج فقييال: قييد أقمت؟ فلو البيت،

حيييل فييإن الييبيت، وبييين بينييه قريش كفار فحال وسلم، عليه
وسلم: عليه الله صلى الله رسول فعل كما أفعل وبينه بيني

قييال: حسيينة}. ثييم أسييوة اللييه رسييول فييي لكييم كييان {لقييد
قييدم، قييال: ثييم حجييا، عمرتييي مييع أوجبييت قييد أنييي أشهدكم
واحدا. طوافا لهما فطاف

نافع: عن الليث، قتيبة: حدثنا ) - حدثنا1559( 
الحجيياج نزل عام الحج، أراد عنهما الله رضي عمر ابن أن 

نخيياف وإنييا قتال، بينهم كائن الناس له: إن فقيل الزبير، بابن
أسييوة اللييه رسييول فييي لكييم كييان فقييال: {لقييد يصدوك، أن

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول صيينع كمييا أصيينع حسيينة}. إذا
إذا حتى خرج، ثم عمرة، أوجبت قد أني أشهدكم إني وسلم،

واحييد، إل والعمييرة الحييج شييأن قييال: مييا البيييداء، بظاهر كان
اشتراه هديا وأهدي عمرتي، مع حجا أوجبت قد أني أشهدكم

شييء مين يحيل وليم ينحيير، فليم ذلك، على يزد ولم بقديد،
فنحيير النحيير، يوم كان حتى يقصر، ولم يحلق ولم منه، حرم

بطييوافه والعمييرة الحييج طييواف قضييى قييد أن ورأى وحلييق،
رسييول فعييل عنهمييا: كييذلك اللييه رضييي عمر ابن الول. وقال

وسلم. عليه الله صلى الله
]1607، 1622، 1712، 1713، 1717، 1718، 3947-  

3949[

77.    : وضوء -  على الطواف باب
قييال: أخييبرني وهييب ابن عيسى: حدثنا بن أحمد  - حدثنا1560
نوفييل بيين الرحميين عبييد بيين محمييد عيين الحييارث، بن عمرو



فقال: الزبير بن عروة سأل القرشي: أنه
رضي عائشة فأخبرتني وسلم، عليه الله صلى النبي حج قد 

طاف ثم توضأ، أنه قدم حين به بدأ شيء أول عنها: أنه الله
عنييه، اللييه رضييي بكيير أبييو حج عمرة. ثم تكن لم ثم بالبيت،

عمييرة، تكيين لييم ثم بالبيت، الطواف به بدأ شيء أول فكان
الليه رضيي عثمان حج ثم ذلك، مثل عنه الله رضي عمر ثم

تكين ليم ثيم بيالبيت، الطيواف به بدأ شيء فرأيته: أول عنه،
- أبييي مييع حججييت ثم عمر، بن الله وعبد معاوية ثم عمرة،
بييالبيت، الطييواف بييه بييدأ شيء أول - فكان العوام بن الزبير

ذلك، يفعلون والنصار المهاجرين رأيت ثم عمرة، تكن لم ثم
ثم عمر، ابن ذلك فعل رأيت من آخر ثم عمرة، تكن لم ثم
أحد ول يسألونه، فل عندهم عمر ابن وهذا عمرة، ينقضها لم

أقييدامهم يضييعوا حييتى بشيييء، يبييدؤون كييانوا ما مضى، ممن
وخييالتي، أمييي رأيييت وقييد يحلون، ل ثم بالبيت، الطواف من

بييه، تطوفييان الييبيت، من أول بشيء تبتدئان ل تقدمان، حين
والزبيير، وأختها هي أهلت أمي: أنها أخبرتني تحلن. وقد ل ثم

حلوا. الركن مسحوا فلما بعمرة، وفلن، وفلن
]1536[ر:

78      : شعائر -  من وجعل والمروة، الصفا وجوب باب
الله.
الزهييري: قييال عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبييو  - حدثنا1561
عروة:

اللييه قييول لها: أرأيييت فقلت عنها، الله رضي عائشة سألت 
أو البيت حج فمن الله شعائر من والمروة الصفا تعالى: {إن

أحييد علييى مييا بهما}. فييوالله يطوف أن عليه جناح فل اعتمر
يييا قلييت مييا قالت: بئييس والمروة، بالصفا يطوف ل أن جناح
جنيياح كييانت: ل عليييه، أولتها كما كانت لو هذه إن أختي، ابن

انوا النصيار، فيي أنزليت ولكنهيا بهميا، يتطيوف ل أن عليه ك
يعبييدونها كييانوا الييتي الطاغييية، لمنيياة يهلييون يسلموا، أن قبل
بالصييفا يطييوف أن يتحييرج أهييل ميين فكييان المشييلل، عنييد

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول سييألوا أسييلموا، فلما والمروة،
لم ه، رسيول قيالوا: ييا ذليك، عين وس أن نتحيرج كنيا إنيا الل
الصييفا تعييالى: {إن اللييه فييأنزل والمييروة، الصييفا بييين نطوف

الله}. الية. شعائر من والمروة



الله صلى الله رسول سن عنها: وقد الله رضي عائشة قالت
الطييواف يييترك أن لحييد فليييس بينهمييا، الطييواف وسلم عليه

بينهما.
مييا لعلييم هييذا فقييال: إن الرحميين عبد بن بكر أبا أخبرت ثم

يييذكرون: أن العلييم أهل من رجال سمعت ولقد سمعته، كنت
كييانوا بمنيياة، يهييل كييان مميين عائشيية ذكييرت ميين إل الناس،

الطييواف تعالى الله ذكر فلما والمروة، بالصفا كلهم يطوفون
رسييول قالوا: يا القرآن، في والمروة الصفا يذكر ولم بالبيت،

الطيواف أنيزل الليه وإن والميروة، بالصيفا نطيوف كنيا الليه،
نطييوف أن حييرج ميين علينييا فهييل الصييفا، يييذكر فلييم بييالبيت
ميين والمييروة الصييفا تعييالى: {إن الله فأنزل والمروة، بالصفا
الله}. الية. شعائر

كليهمييا، الفريقييين فييي نزلييت الييية هذه بكر: فأسمع أبو قال
بالصييفا بالجاهلييية يطوفييوا أن يتحرجييون كييانوا الييذين فييي

فييي بهمييا يطوفييوا أن تحرجييوا ثييم يطوفييون والذين والمروة،
ولييم بييالبيت، بييالطواف أميير تعالى الله أن أجل من السلم،

بالبيت. الطواف ذكر بعدما ذلك، ذكر حتى الصفا، يذكر
]1698، 4225، 4580[

79.        : والمروة -  الصفا بين السعي في جاء ما باب
عبيياد بنييي دار ميين عنهما: السييعي الله رضي عمر ابن وقال
حسين. أبي بني زقاق إلى

بيين عيسييى ميمييون: حييدثنا بيين عبيييد بن محمد  - حدثنا1562
رضي عمر ابن عن نافع، عن عمر، بن الله عبيد عن يونس،

قال: عنهما الله
الطييواف طيياف إذا وسييلم عليه الله صلى الله رسول كان 

إذا المسيييل بطيين يسييعى وكان أربعا، ومشى ثلثا خب الول
يمشييي اللييه عبد لنافع: أكان والمروة. فقلت الصفا بين طاف

الركيين، علييى يزاحييم أن إل قييال: ل، اليميياني؟ الركن بلغ إذا
يستلمه. حتى يدعه ل كان فإنه
]1526[ر:

عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبييد بيين علي  - حدثنا1563/1564
قال: دينار بن عمرو

في بالبيت طاف رجل عن عنه، الله رضي عمر ابن سألنا 
فقييال: امرأتييه؟ أيييأتي والمييروة، الصفا بين يطف ولم عمرة،



وصلى سبعا، بالبيت فطاف وسلم، عليه الله صلى النبي قدم
سييبعا: {لقييد والمروة الصفا بين فطاف ركعتين، المقام خلف
حسنة}. أسوة الله رسول في لكم كان

يقربنهييا فقييال: ل عنهمييا، الله رضي الله عبد بن جابر وسألنا
والمروة. الصفا بين يطوف حتى

قييال: جريييج ابيين عيين إبراهيييم، بيين المكييي ) - حييدثنا1564(
اللييه رضييي عميير ابيين قييال: سييمعت دينييار بن عمرو أخبرني
قال: عنهما

ثييم بييالبيت، فطيياف مكة، وسلم عليه الله صلى النبي قدم 
كان تل: {لقد ثم والمروة، الصفا بين سعى ثم ركعتين، صلى
حسنة}. أسوة الله رسول في لكم
]387[ر:

عاصييم اللييه: أخبرنييا عبد محمد: أخبرنا بن أحمد  - حدثنا1565
قال:

السييعي تكرهون عنه: أكنتم الله رضي مالك بن لنس قلت 
شييعائر ميين كييانت لنهييا قييال: نعييم، والمييروة؟ الصييفا بييين

الله: أنزل حتى الجاهلية،
اعتمر أو البيت حج فمن الله شعائر من والمروة الصفا {إن
بهما}. يطوف أن عليه جناح فل

]4226[
عمييرو، عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا1566

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عطاء، عن
وبييين بييالبيت، وسلم عليه الله صلى الله رسول سعى إنما 

قوته. المشركين ليرى والمروة، الصفا
عيين عطيياء، سييمعت عمييرو، سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا زاد
عباس: مثله. ابن

]1525وانظر:  ،4010[

80     : إل -  كلها المناسك الحائض تقضي باب
بين        وضوء غير على سعى وإذا بالبيت، الطواف

. والمروة  الصفا
عبييد عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبد  - حدثنا1567

عنهييا اللييه رضييي عائشيية عيين أبيه، عن القاسم، بن الرحمن
قالت: أنها
الصييفا بييين ول بييالبيت، أطييف ولم حائض، وأنا مكة قدمت 



عليه الله صلى الله رسول إلى ذلك قالت: فشكوت والمروة،
تطييوفي ل أن غييير الحيياج، يفعييل كمييا قييال: (افعلييي وسييلم
تطهري). حتى بالبيت

]290[ر:
قال: وقييال الوهاب عبد المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا1568

عطيياء، عن المعلم، حبيب الوهاب: حدثنا عبد خليفة: حدثنا لي
قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن
وليس بالحج، وأصحابه هو وسلم عليه الله صلى النبي أهل 

وطلحيية، وسلم عليه الله صلى النبي غير هدي منهم أحد مع
بييه أهييل بمييا فقال: أهللت هدي، ومعه اليمن من علي وقدم
لم، علييه الليه صلى النبي علييه الليه صيلى النيبي فيأمر وس

يقصييروا ثييم ويطوفييوا، عمييرة، يجعلوهييا أن أصييحابه وسييلم
وذكيير منى إلى فقالوا: ننطلق الهدي، معه كان من إل ويحلوا
فقيال: (لييو وسيلم علييه الليه صيلى النييبي فبليغ يقطر، أحدنا

معييي أن ولييول أهييديت، مييا استدبرت ما أمري من استقبلت
فنسييكت عنهييا، اللييه رضييي عائشيية لحللييت). وحاضييت الهدي

طييافت طهرت فلما بالبيت، تطف لم أنها غير كلها، المناسك
وأنطلييق وعمييرة بحجة تنطلقون الله، رسول قالت: يا بالبيت،

إلييى معهييا يخييرج أن بكيير أبييي بيين الرحميين عبد فأمر بحج؟
الحج. بعد فاعتمرت التنعيم،

]1482[ر:
أيييوب، عيين إسييماعيل، هشييام: حييدثنا بن مؤمل  - حدثنا1569

قالت: حفصة عن
قصيير فنزلييت امييرأة، فقييدمت يخرجن، أن عواتقنا نمنع كنا 

أصييحاب ميين رجييل تحييت كييانت أختها فحدثت: أن خلف، بني
اللييه رسييول مييع غييزا قد وسلم، عليه الله صلى الله رسول
معييه أخييتي وكييانت غزوة، عشرة ثنتي وسلم عليه الله صلى
علييى ونقييوم الكلمييى، نييداوي قييالت: كنييا غييزوات، سييت فييي

وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أختي فسألت المرضى،
ل أن جلبيياب، لهييا يكيين لم إن بأس، إحدانا على فقالت: هل

الخييير ولتشييهد جلبابهييا، ميين صيياحبتها قييال: (لتلبسييها تخييرج؟
عنهييا اللييه رضييي عطييية أم قييدمت المييؤمنين). فلمييا ودعييوة
اللييه رسييول تذكر ل فقالت: وكانت قالت: سألناها، أو سألنها،

رسييول فقلنييا: أسييمعت قالت: بأبي، إل وسلم عليه الله صلى



بأبي، قالت: نعم، وكذا؟ كذا يقول وسلم عليه الله صلى الله
وذوات العواتيييق أو الخيييدور، ذوات العواتيييق فقيييال: (لتخيييرج

ويعييتزل المسييلمين، ودعييوة الخييير فيشهدن والحيض، الخدور،
تشييهد ليييس فقييالت: أو المصييلى). فقلييت: آلحييائض؟ الحيييض

كذا. وتشهد كذا، وتشهد عرفة،
]318[ر:

81     : للمكي -  وغيرها، البطحاء من الهلل باب
. منى     إلى خرج إذا والحاج

عميير ابيين قييال: وكييان الحييج؟ يلبي المجاور عن عطاء وسئل
واسييتوى الظهيير صلى إذا التروية، يوم يلبي عنهما الله رضي
رضييي جييابر عيين عطيياء، عيين الملييك، عبد راحلته. وقال على
حييتى فأحللنا، وسلم عليه الله صلى النبي مع عنه: قدمنا الله
الزبييير أبييو بالحييج. وقييال لبينا بظهر، مكة وجعلنا التروية، يوم
البطحاء. من جابر: أهللنا عن

إذا عنهمييا: رأيتييك الليه رضييي عمير لبن جريج بن عبيد وقال
حييتى أنييت تهييل ولييم الهلل، رأوا إذا النيياس أهل بمكة كنت
يهييل وسييلم عليييه اللييه صلى النبي أر فقال: لم التروية، يوم

راحلته. به تنبعث حتى
]164[ر:

82.      : التروية -  يوم الظهر يصلي أين باب
إسييحق محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبييد  - حييدثني1570/1571
قال: رفيع بن العزيز عبد عن سفيان، الزرق: حدثنا

بشيييء قلييت: أخييبرني عنه الله رضي مالك بن أنس سألت 
لى النيبي عن عقلته ه ص لى وسيلم: أيين علييه الل الظهير ص

يوم العصر صلى قلت: فأين قال: بمنى، التروية؟ يوم والعصر
أمراؤك. يفعل كما قال: افعل ثم قال: بالبطح، النفر؟

عبييد عييياش: حييدثنا بيين بكيير أبا علي: سمع ) - حدثنا1571( 
بكيير، أبييو أبان: حدثنا بن إسماعيل أنسا. وحدثني العزيز: لقيت

قال: العزيز عبد عن
عنييه اللييه رضي أنسا فلقيت التروية، يوم منى إلى خرجت 

عليييه اللييه صييلى النييبي صييلى فقلييت: أييين حمييار، على ذاهبا
أمييراؤك يصييلي حيييث فقييال: انظيير، الظهيير؟ اليوم هذا وسلم
فصل.



]1674[

83.   : بمنى -  الصلة باب
وهييب: أخييبرني ابيين المنييذر: حييدثنا بيين إبراهيييم  - حدثنا1572
اللييه عبييد بيين اللييه عبيد قال: أخبرني شهاب ابن عن يونس،

قال: أبيه عن عمر، بن
وأبو ركعتين، بمنى وسلم عليه الله صلى الله رسول صلى 

خلفته. من صدرا وعثمان وعمر، بكر
]1032[ر:

الهمييذاني، إسييحق أبييي عيين شييعبة، آدم: حييدثنا  - حدثنا1573
قال: عنه الله رضي الخزاعي وهب بن حارثة عن
كنييا مييا أكييثر ونحيين وسلم، عليه الله صلى النبي بنا صلى 

ركعتين. بمنى وآمنه، قط
]1033[ر:

العمييش، عيين سييفيان، عقبة: حييدثنا بن قبيصة  - حدثنا1574
رضييي اللييه عبييد عن يزيد، بن الرحمن عبد عن إبراهيم، عن
قال: عنه الله
أبييي ومييع ركعييتين، وسييلم عليه الله صلى النبي مع صليت 

عنييه اللييه رضييي عميير ومييع ركعييتين، عنييه اللييه رضييي بكيير
أربييع ميين حظييي ليييت فيييا الطييرق، بكييم تفرقت ثم ركعتين،
متقبلتان. ركعتان

]1034[ر:

84.    : عرفة -  يوم صوم باب
الزهييري: عيين سييفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا1575
أم عين الفضيل، أم ميولى عمييرا، قيال: سيمعت سالم حدثنا

الفضل:
عليييه اللييه صييلى النييبي صييوم فييي عرفيية يوم الناس شك 

بشييراب وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي إلييى فبعثييت وسييلم،
فشربه.

]1578، 1887، 5282، 5295، 5313[

85       : إلى -  منى من غدا إذا والتكبير، التلبية باب
عرفة.
محميد عين ماليك، يوسيف: أخبرنيا بن الله عبد  - حدثنا1576

الثقفي: بكر أبي بن



عرفيية: إلى منى من غاديان وهما مالك، بن أنس سأل أنه 
اللييه صلى الله رسول مع اليوم، هذا في تصنعون كنتم كيف
ويكييبر عليه، ينكر فل المهل منا يهل فقال: كان وسلم؟ عليه
عليه. ينكر فل المكبر، منا
]927[ر:

86.     : عرفة -  يوم بالرواح التهجير باب
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1577
قال: سالم عن شهاب،

فييي عميير ابيين يخييالف ل الحجيياج: أن إلى الملك عبد كتب 
عرفيية، يييوم معييه، وأنييا عنه الله رضي عمر ابن فجاء الحج،
وعليه فخرج الحجاج، سرادق عند فصاح الشمس، زالت حين

فقييال: الرحميين؟ عبييد أبييا يييا فقييال: مالييك معصييفرة، ملحفيية
قييال: نعييم، السيياعة؟ هييذه قييال السيينة، تريد كنت إن الرواح

حييتى فنييزل أخرج، ثم رأسي على أفيض حتى قال: فأنظرني
تريييد كنييت فقلييت: إن أبييي، وبييين بينييي فسييار الحجاج، خرج

عبييد إلييى ينظيير فجعل الوقوف، وعجل الخطبة فاقصر السنة
قال: صدق. الله عبد ذلك رأى فلما الله،

]1579، 1580[

87.     : بعرفة -  الدابة على الوقوف باب
أبييي عيين مالييك، عيين مسييلمة، بيين اللييه عبييد  - حييدثنا1578
الفضل أم عن العباس، بن الله عبد مولى عمير، عن النضر،

الحارث: بنت
صييلى النييبي صييوم في عرفة، يوم عندها، اختلفوا ناسا أن 

بعضهم: ليييس وقال صائم، بعضهم: هو فقال وسلم، عليه الله
بعيييره، علييى واقييف وهييو لبيين، بقييدح إليييه فأرسييلت بصييائم،
فشربه.

]1575[ر:

88.     : بعرفة -  الصلتين بين الجمع باب
المييام، مع الصلة فاتته إذا عنهما، الله رضي عمر ابن وكان
بينهما. جمع

قييال: شييهاب ابيين عيين عقيييل، الليييث: حييدثني  - وقييال1579
سالم: أخبرني

اللييه رضييي الزبييير بييابن نييزل عييام يوسف، بن الحجاج أن 



الموقف في تصنع عنه: كيف الله رضي الله عبد سأل عنهما،
بالصييلة فهجيير السيينة تريييد كنت سالم: إن فقال عرفة؟ يوم
يجمعون كانوا إنهم عمر: صدق، بن الله عبد عرفة. فقال يوم
رسول ذلك لسالم: أفعل السنة. فقلت في والعصر الظهر بين
فييي تتبعييون سييالم: وهييل فقييال وسييلم؟ عليه الله صلى الله
سنته. إل ذلك
]1577[ر:

89.    : بعرفة -  الخطبة قصر باب
ابيين عيين مالييك، مسييلمة: أخبرنييا بيين اللييه عبد  - حدثنا1580
الله: عبد بن سالم عن شهاب،

بعبييد يييأتم الحجيياج: أن إلييى مروان: كتب بن الملك عبد أن 
عميير ابيين جيياء عرفة، يوم كان فلما الحج، في عمر بن الله

زالييت، أو الشييمس، زاغييت حييين معه، وأنا عنهما، الله رضي
عميير: ابيين فقييال إليه، فخرج هذا؟ فسطاطه: أين عند فصاح

ميياء، علييي أفيض قال: أنظرني قال: نعم، فقال: الن؟ الرواح،
وبين بيني فسار خرج، حتى عنهما الله رضي عمر ابن فنزل
فاقصيير اليييوم، السيينة تصيييب أن تريييد كنييت فقلييت: إن أبي،

عمر: صدق. ابن فقال الوقوف، وعجل الخطبة
]1577[ر:

90.   : بعرفة -  الوقوف باب
عمييرو: سييفيان: حييدثنا الله: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا1581
أبيه: عن مطعم، ابن جبير بن محمد حدثنا

عيين سييفيان، مسييدد: حييدثنا لييي. وحييدثنا بعيييرا أطلييب كنت 
قييال: مطعييم بيين جييبير أبيه عن جبير، بن محمد عمرو: سمع

النييبي فرأيييت عرفيية، يييوم أطلبييه فييذهبت لييي، بعيرا أضللت
ميين واللييه فقلييت: هييذا بعرفيية، واقفييا وسييلم عليه الله صلى

هنا. ها شأنه فما الحمس،
مسييهر، بيين علييي الغييراء: حييدثنا أبييي بن فروة  - حدثنا1582

عروة: عروة: قال بن هشام عن
الحمييس، إل عييراة الجاهلييية فييي يطوفييون النيياس كييان 

عليى يحتسيبون الحميس وكييانت ولييدت، وما قريش والحمس
وتعطييي فيهييا، يطييوف الثييياب الرجييل الرجييل يعطييي النيياس،
الحمييس يعطييه لييم فميين فيهييا، تطييوف الثياب المرأة المرأة



عرفيات، مين النياس جماعة يفيض وكان عريانا، بالبيت طاف
عائشيية عيين أبييي، جمييع. قييال: وأخييبرني ميين الحمييس ويفيض
أفيضييوا الحمس: {ثم في نزلت الية هذه عنها: أن الله رضي

فدفعوا جمع، من يفيضون الناس}. قال: كانوا أفاض حيث من
عرفات. إلى

]4248[

91.      : عرفة -  من دفع إذا السير باب
هشييام عيين مالييك، يوسف: أخبرنييا بن الله عبد  - حدثنا1583

قال: أنه أبيه عن عروة، بن
اللييه صييلى اللييه رسييول كان جالس: كيف وأنا أسامة سئل 

يسير قال: كان دفع؟ حين الوداع، حجة في يسير وسلم عليه
نص. فجوة وجد فإذا العنق،

فجييوات والجميع فجوة: متسع، العنق، فوق هشام: والنص قال
فرار. حين وركاء. {مناص} ليس ركوة وكذلك وفجاء،

]2837، 4151[

92.     : وجمع -  عرفة بين النزول باب
بيين يحيييى عيين زيييد، بيين حميياد مسييدد: حييدثنا  - حييدثنا1584
عبيياس، ابيين مييولى كريييب، عن عقبة، بن موسى عن سعيد،

عنهما: الله رضي زيد بن أسامة عن
مال عرفة، من أفاض حيث وسلم عليه الله صلى النبي أن 

اللييه، رسييول فقلييت: يييا فتوضييأ، حيياجته فقضييى الشعب، إلى
أمامك). فقال: (الصلة أتصلي؟

]139[ر:
نييافع عيين جويرييية، إسماعيل: حييدثنا بن موسى  - حدثنا1585

قال:
المغييرب بين يجمع عنهما الله رضي عمر بن الله عبد كان 

اللييه رسييول أخذه الذي بالشعب يمر أنه غير بجمع، والعشاء
يصييلي ول ويتوضييأ، فينتفييض فيييدخل، وسييلم عليييه الله صلى
بجمع. يصلي حتى

]1589[
بيين محمد عن جعفر، بن إسماعيل قتيبة: حدثنا  - حدثنا1586

زيد بن أسامة عن عباس، ابن مولى كريب، عن حرملة، أبي
قال: أنه عنهما الله رضي



فلمييا عرفات، من وسلم عليه الله صلى الله رسول ردفت 
الييذي اليسيير، الشييعب وسلم عليه الله صلى الله رسول بلغ

الوضييوء، عليييه فصييببت جيياء، ثييم فبييال أنيياخ المزدلفيية، دون
قييال: اللييه؟ رسييول يييا فقلييت: الصييلة خفيفييا، وضييوءا فتوضأ

وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أمامك). فركب (الصلة
صلى الله رسول الفضل ردف ثم فصلى، المزدلفة أتى حتى
جمع. غداة وسلم عليه الله
عنهمييا، اللييه رضييي عبيياس بيين الله عبد كريب: فأخبرني قال
يييزل لييم وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول الفضل: أن عن

الجمرة. بلغ حتى يلبي
]139[ر:

93       : بالسكينة -  وسلم عليه الله صلى النبي أمر باب
. بالسوط     إليهم وإشارته الفاضة، عند

سييويد: بيين إبراهيييم مريم: حييدثنا أبي بن سعيد  - حدثنا1587
بن سعيد المطلب: أخبرني مولى عمرو، أبي بن عمرو حدثني
اللييه رضييي عبيياس ابيين الكييوفي: حييدثني والبيية مييولى جييبير،
عنهما:

فسييمع عرفة، يوم وسلم عليه الله صلى النبي مع دفع أنه 
وضييربا شييديدا، زجييرا وراءه وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي
عليكييم الناس، وقال: (أيها إليهم، بسوطه فأشار للبل، وصوتا

باليضيياع). (أوضييعوا): أسييرعوا. ليييس الييبر فييإن بالسييكينة،
خللهما}: بينهما. بينكم. {وفجرنا التخلل (خللكم): من

94.     : بالمزدلفة -  الصلتين بين الجمع باب
موسييى عيين مالييك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا1588

عنهمييا: اللييه رضييي زيد بن أسامة عن كريب، عن عقبة، بن
يقول: سمعه أنه
فنييزل عرفيية، ميين وسييلم عليييه الله صلى الله رسول دفع 

له: الصييلة؟ فقلت الوضوء، يسبغ ولم توضأ ثم فبال الشعب،
ثييم فأسييبغ، فتوضييأ المزدلفيية، أمامييك). فجيياء فقييال: (الصييلة

في بعيره إنسان كل أناخ ثم المغرب، فصلى الصلة، أقيمت
بينهما. يصل ولم فصلى الصلة، أقيمت ثم منزله،

]139[ر:



95.      : يتطوع -  ولم بينهما جمع من باب
عيين الزهييري، عيين ذئييب، أبييي ابيين آدم: حييدثنا  - حدثنا1589
قال: جمع عنهما الله رضي عمر ابن عن الله، عبد بن سالم
كييل بجمع، والعشاء المغرب بين وسلم عليه الله صلى النبي

كييل إثيير علييى ول بينهمييا، يسييبح ولييم بإقاميية، منهمييا واحييدة
منهما. واحدة

]1585[ر:
بلل: حييدثنا بيين سييليمان مخلييد: حييدثنا بن خالد  - حدثنا1590
عبييد قال: حييدثني ثابت بن عدي قال: أخبرني سعيد بن يحيى
النصاري: أيوب أبو قال: حدثني الخطمي يزيد بن الله
الوداع حجة في جمع وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

بالمزدلفة. والعشاء المغرب
]4152[

96      : منهما -  واحدة لكل وأقام أذن من باب
إسييحق أبييو زهييير: حييدثنا خالد: حييدثنا بن عمرو  - حدثنا1591

يقول: يزيد ابن الرحمن عبد قال: سمعت
الذان حييين المزدلفيية فأتينييا عنييه، اللييه رضي الله عبد حج 

صييلى ثييم وأقييام، فأذن رجل فأمر ذلك، من قريبا أو بالعتمة
ثييم فتعشييى، بعشييائه دعييا ثم ركعتين، بعدها وصلى المغرب،

ميين إل الشييك أعلييم عمييرو: ل قال وأقام، - فأذن - أرى أمر
قييال: إن الفجيير طلييع فلمييا ركعييتين، العشيياء صييلى ثم زهير،
لم عليه الله صلى النبي ان وس إل السياعة هيذه يصيلي ل ك
الليه: عبييد اليييوم. قييال هييذا من المكان هذا في الصلة، هذه
ييأتي ميا بعيد المغيرب وقتهييا: صيلة عيين تحولن صلتان هما

النييبي الفجيير. قييال: رأيييت يييبزغ حين والفجر المزدلفة، الناس
يفعله. وسلم عليه الله صلى

]1598، 1599[

97      : فيقفون -  بليل، أهله ضعفة قدم من باب
. القمر      غاب إذا ويقدم ويدعون، بالمزدلفة

عيين يييونس، عيين الليييث، بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا1592
سالم: شهاب: قال ابن
أهله، ضعفة يقدم عنهما الله رضي عمر بن الله عبد وكان 

ما الله فيذكرون بليل، بالمزدلفة الحرام المشعر عند فيقفون



يييدفع، أن وقبييل المييام يقييف أن قبييل يرجعييون ثم لهم، بدا
بعييد يقييدم ميين ومنهييم الفجيير، لصييلة منييى يقدم من فمنهم
اللييه رضييي عميير ابيين الجمييرة. وكييان رمييوا قدموا فإذا ذلك،

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أولئك في يقول: أرخص عنهما
وسلم.

زيييد، بيين حميياد حرب: حييدثنا بن سليمان  - حدثنا1593/1594
عنهمييا اللييه رضييي عبيياس ابيين عيين عكرميية، عن أيوب، عن

قال:
بليل. جمع من وسلم عليه الله صلى الله رسول بعثني 
الليه عبييد قيال: أخيبرني سفيان علي: حدثنا ) - حدثنا1594( 

يقول: عنهما الله رضي عباس ابن يزيد: سمع أبي بن
المزدلفيية ليليية وسييلم عليييه اللييه صلى النبي قدم ممن أنا 

أهله. ضعفة في
]1757[

قييال: حييدثني جريييج ابن عن يحيى، عن مسدد،  - حدثنا1595
أسماء: عن أسماء، مولى الله، عبد
فصييلت تصييلي، فقييامت المزدلفة، عند جمع ليلة نزلت أنها 

فصييلت قلييت: ل، القميير؟ غيياب هييل بنييي، قالت: يا ثم ساعة
قييالت: فييارتحلوا، قلت: نعم، القمر؟ غاب قالت: هل ثم ساعة

الصبح فصلت رجعت ثم الجمرة، رمت حتى ومضينا، فارتحلنا
قييالت: غلسنا، قد إل أرانا ما هنتاه، لها: يا فقلت منزلها، في

للظعن. أذن وسلم عليه الله صلى الله رسول إن بني، يا
عبيد سفيان: حيدثنا كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا1596/1597

رضييي عائشية عيين القاسيم، عيين القاسيم، ابن وهو الرحمن،
قالت: عنها الله
جمييع، ليليية وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي سودة استأذنت 

لها. فإذن ثبطة، ثقيلة وكانت
القاسييم عن حميد، بن أفلح نعيم: حدثنا أبو ) - حدثنا1597( 

قالت: عنها الله رضي عائشة عن محمد، بن
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فاسييتأذنت المزدلفيية، نزلنييا 

بطيئيية، امييرأة وكييانت النيياس، حطميية قبييل تييدفع أن سييودة،
أصييبحنا حييتى وأقمنييا النيياس، حطميية قبييل فدفعت لها، فأذن
صييلى الله رسول استأذنت أكون فلن بدفعه، دفعنا ثم نحن،
مفييروح ميين إلييي أحب سودة، استأذنت كما وسلم عليه الله



به.

98 ]     : الفجر -  صلة بجمع الفجر يصلي متى باب
بالمزدلفة].
أبيي: غييياث: حييدثنا بين حفييص بين عميير  - حدثنا1598/1599

عبد عن الرحمن، عبد عن عمارة، قال: حدثني العمش حدثنا
قال: عنه الله رضي الله
بغييير صييلة صييلى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي رأيت ما 

الفجيير وصييلى والعشاء، المغرب بين صلتين: جمع إل ميقاتها،
ميقاتها. قبل
أبييي عن إسرائيل، رجاء: حدثنا بن الله عبد ) - حدثنا1599( 

قال: يزيد ابن الرحمن عبد عن إسحق،
قييدمنا ثييم مكيية، إلييى عنييه اللييه رضي الله عبد مع خرجنا 

وإقاميية، بييأذان وحييدها صييلة كييل الصييلتين، فصييلى جمعييا،
يقييول قائل الفجر، طلع حين الفجر صلى ثم بينهما، والعشاء

رسييول قال: إن ثم الفجر، يطلع لم يقول وقائل الفجر، طلع
حولتييا الصييلتين هيياتين قييال: (إن وسييلم عليييه الله صلى الله
يقييدم فل والعشيياء، المغييرب المكييان، هييذا فييي وقتهمييا، عن

السيياعة). ثييم هييذه الفجيير وصييلة يعتمييوا، حييتى جمعييا الناس
الن أفيياض المييؤمنين أمييير أن قال: لو ثم أسفر، حتى وقف

عثمييان دفييع أم أسييرع كييان أدري: أقييوله السيينة. فمييا أصيياب
يييوم العقبيية جمييرة رمى حتى يلبي يزل فلم عنه، الله رضي
النحر.

]1591[ر:

99.     : جمع -  من يدفع متى باب
إسييحق: أبي عن شعبة، منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا1600

يقول: ميمون بن عمرو سمعت
وقييف ثييم الصييبح، بجمييع صلى عنه الله رضي عمر شهدت 

الشييمس، تطلييع حييتى يفيضييون ل كييانوا المشركين فقال: إن
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي وأن ثييبير، ويقولييون: أشييرق

الشمس. تطلع أن قبل أفاض ثم خالفهم،
]3626[



100      : يرمي -  حين النحر، غداة والتكبير التلبية باب
. السير    في والرتداف الجمرة،

ابيين مخلد: أخبرنييا بن الضحاك عاصم أبو  - حدثنا1601/1602
عنهما: الله رضي عباس ابن عن عطاء، عن جريج،

فييأخبر الفضييل، أردف وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 
الجمرة. رمى حتى يلبي يزل لم الفضل: أنه

جرييير: حييدثنا بيين وهييب حرب: حدثنا بن زهير ) - حدثنا1602(
عبييد بيين اللييه عبيد عن الزهري، عن اليلي، يونس عن أبي،
عنهما: الله رضي عباس ابن عن الله،
صييلى النبي ردف كان عنهما الله رضي زيد ابن أسامة أن 

الفضييل أردف ثييم المزدلفيية، إلى عرفة من وسلم، عليه الله
النييبي يييزل قييال: لييم قييال: فكلهمييا منييى، إلييى المزدلفة من

العقبة. جمرة رمى حتى يلبي وسلم عليه الله صلى
]1469[ر:

101     } : فما -  الحج إلى بالعمرة تمتع فمن باب
أيام         ثلثة فصيام يجد لم فمن الهدي من استيسر
ذلك         كاملة عشرة تلك رجعتم إذا وسبعة الحج في

{ الحرام       المسجد حاضري أهله يكن لم لمن
 : /.196البقرة/

شييعبة: النضيير: أخبرنييا منصور: أخبرنا بن إسحق  - حدثنا1603
قال: جمرة أبو حدثنا

بها، فأمرني المتعة عن عنهما الله رضي عباس ابن سألت 
أو شياة أو بقييرة أو جييزور فقييال: فيهييا الهييدي، عيين وسيألته

المنييام فييي فرأيييت فنمت كرهوها، ناسا وكأن دم، في شرك
عباس ابن فأتيت متقبلة، ومتعة مبرور، ينادي: حج إنسانا كأن

القاسييم أبييي سيينة أكبر، فقال: الله فحدثته، عنهما الله رضي
جرييير ابيين ووهييب آدم وسييلم. قييال: وقييال عليييه اللييه صييلى
مبرور. وحج متقبلة، شعبة: عمرة عن وغندر،

]1492[ر:

102.   : البدن -  ركوب باب
خييير فيهييا لكييم اللييه شييعائر من لكم جعلناها لقوله: {والبدن

منهييا فكلوا جنوبها وجبت فإذا صواف عليها الله اسم فاذكروا



تشييكرون. لعلكييم لكم سخرناها كذلك والمعتر القانع وأطعموا
منكييم التقييوى ينيياله ولكيين دماؤهييا ول لحومهييا اللييه ينال لن

وبشيير هييداكم مييا علييى اللييه لتكييبروا لكييم سييخرها كييذلك
/.37 ،36المحسنين} /الحج: 

والمعتر: الذي لبدنها. والقانع: السائل، البدن مجاهد: سميت قال
البييدن وشييعائر: اسييتعظام فقييير، أو غنييي ميين بالبييدن يعييتر

ويقييال: وجبييت الجبييابرة، ميين والعييتيق: عتقييه واستحسييانها،
الشمس. وجبت ومنه الرض، إلى سقطت
أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا1604
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

يسييوق رجل رأى وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 
فقال: (اركبها). قييال: إنهييا بدنة، فقال: (اركبها). فقال: إنها بدنه،
الثانية. في أو الثالثة ويلك). في قال: (اركبها بدنة،

]1619، 2604، 5808[
قييال: وشييعبة هشييام إبراهيييم: حييدثنا ابن مسلم  - حدثنا1605
عنه: الله رضي أنس عن قتادة، حدثنا

بدنيية، يسييوق رجل رأى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 
بدنيية، قييال: (اركبهييا). قييال: إنهييا بدنيية، فقال: (اركبها). قال: إنها

قال: (اركبها). ثلثا.
]2603، 5807[

103.     : معه -  البدن ساق من باب
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا1606

الليه رضييي عمر ابن الله: أن عبد ابن سالم عن شهاب، ابن
قال: عنهما

الييوداع حجيية فييي وسييلم عليييه الله صلى الله رسول تمتع 
ذي ميين الهييدي معييه فسيياق وأهييدى، الحييج، إلييى بييالعمرة
فأهييل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول وبييدأ الحليفيية،
اللييه صييلى النييبي مييع النيياس فتمتييع بالحج، أهل ثم بالعمرة،

أهييدى ميين النيياس ميين فكان الحج، إلى بالعمرة وسلم عليه
اللييه صلى النبي قدم فلما يهد، لم من ومنهم الهدي، فساق

ل فييإنه أهييدى، منكم كان للناس: (من قال مكة، وسلم عليه
منكييم يكن لم ومن حجه، يقضي حتى منه، حرم لشيء يحل

ثييم وليحلييل، وليقصيير والمروة، وبالصفا بالبيت فليطف أهدى،
الحييج فييي أيييام ثلثيية فليصييم هديا يجد لم فمن بالحج، ليهل



واسييتلم مكيية، قيدم حيين أهليه). فطيياف إلى رجع إذا وسبعة
فركييع أربعييا، ومشييى أطواف ثلثة خب ثم شيء، أول الركن
سييلم ثييم ركعييتين، المقييام عنييد بييالبيت طييوافه قضييى حييين

أطييواف، سييبعة والمروة بالصفا فطاف الصفا، فأتى فانصرف
ونحيير حجييه، قضييى حييتى منييه حييرم شيييء من يحلل لم ثم

اف وأفياض النحير، ييوم هديه كيل مين حيل ثيم بيالبيت، فط
اللييه صييلى اللييه رسييول فعل ما مثل وفعل منه، حرم شيء
الناس. من الهدي وساق أهدى من وسلم عليه
النييبي عيين أخييبرته، عنهييا اللييه رضييي عائشيية عروة: أن وعن
الحيج: فتمتيع إليى بيالعمرة تمتعيه فيي وسلم عليه الله صلى

رضييي عميير ابيين عيين سالم، أخبرني الذي بمثل معه، الناس
وسلم. عليه الله صلى الله رسول عن عنهما، الله
]290[ر:

104.      : الطريق -  من الهدي اشترى من باب
نييافع عيين أيييوب، عيين حماد، النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا1607

قال:
لبيه: عنهم الله رضي عمر بن الله عبد ابن الله عبد قال 

كمييا أفعييل قال: إذا البيت، عن ستصد أن آمنها ل فإني أقم،
اللييه: {لقييد قال وقد وسلم، عليه الله صلى الله رسول فعل
قد أني أشهدكم حسنة}. فأنا أسوة الله رسول في لكم كان

خييرج قييال: ثييم بييالعمرة، فأهييل العمييرة، نفسييي على أوجبت
شييأن وقييال: مييا والعمييرة، بالحييج أهييل بالبيييداء كان إذا حتى
قييدم ثم قديد، من الهدي اشترى ثم واحد، إل والعمرة الحج

جميعا. منهما حل حتى يحل فلم واحدا، طوافا لهما فطاف
]1558[ر:

105.        : أحرم -  ثم الحليفة بذي وقلد أشعر من باب
ميين أهييدى إذا عنهمييا اللييه رضييي عميير ابيين نافع: كان وقال

سيينامه شييق فييي يطعيين الحليفيية، بذي وأشعره قلده المدينة
باركة. القبلة قبل ووجهها بالشفرة، اليمن
معميير، اللييه: أخبرنييا عبد محمد: أخبرنا بن أحمد  - حدثنا1608

مخرميية بيين المسييور عيين الزبير، بن عروة عن الزهري، عن
قال: ومروان

بضييع فييي المدينيية ميين وسييلم عليييه الله صلى النبي خرج 



قلييد الحليفيية، بييذي كييانوا إذا حييتى أصييحابه، من مائة عشرة
بالعمرة. وأحرم وأشعر، الهدي وسلم عليه الله صلى النبي

]1716، 2564، 2581، 2582، 3926، 3944، 3945[
عائشيية عيين القاسييم، عن أفلح، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا1609
قالت: عنها الله رضي

ثييم بيييدي، وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي بدن قلئد فتلت 
له. أحل كان شيء عليه حرم فما وأهداها، وأشعرها قلدها

]1611 - 1618، 2192، 5246[

106.     : والبقر -  للبدن القلئد فتل باب
قال: أخييبرني الله عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا1610
قالت: عنهم الله رضي حفصة عن عمر، ابن عن نافع،

أنييت؟ تحلييل ولم حلوا الناس شأن ما الله، رسول قلت: يا 
من أحل حتى أحل فل هديي، وقلدت رأسي لبدت قال: (إني

الحج).
]1491[ر:

ابيين الليييث: حييدثنا يوسييف: حييدثنا بيين اللييه عبد  - حدثنا1611
عائشيية الرحميين: أن عبد بنت عمرة وعن عروة، عن شهاب،

قالت: عنها الله رضي
المدينيية، ميين يهييدي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

المحرم. يجتنبه مما شيئا يجتنب ل ثم هديه، قلئد فأفتل
]1609[ر:

107.   : البدن -  إشعار باب
صييلى النييبي عنييه: قلييد اللييه رضييي المسور عن عروة، وقال
بالعمرة. وأحرم وأشعره الهدي وسلم عليه الله
]1608[ر:

عيين حميد، بن أفلح مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا1612
قالت: عنها الله رضي عائشة عن القاسم،

أشيعرها ثيم وسيلم علييه الله صلى النبي هدي قلئد فتلت 
بالمدينيية، وأقييام الييبيت، إلييى بهييا بعث ثم قلدتها، أو وقلدها،

حل. له كان شيء عليه حرم فما
]1609[ر:

108.     : بيده -  القلئد قلد من باب
الله عبد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا1613



عبييد بنييت عمييرة عيين حييزم، ابيين عمييرو بيين بكيير أبييي بيين
عائشة إلى سفيان: كتب أبي بن زياد أخبرته: أن أنها الرحمن

عنها: الله رضي
أهييدى قييال: ميين عنهمييا اللييه رضي عباس بن الله عبد إن 

قالت هديه؟ ينحر حتى الحاج، على يحرم ما عليه حرم هديا،
ابيين قييال كمييا عنهييا: ليييس اللييه رضييي عائشيية عمرة: فقالت

عليييه اللييه صييلى الليه رسييول هييدي قلئييد فتلييت أنييا عباس،
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قلييدها ثم بيدي، وسلم
صلى الله رسول على يحرم فلم أبي، مع بها بعث ثم بيديه،

الهدي. نحر حتى الله أحله شيء وسلم عليه الله
]1609[ر:

109.   : الغنم -  تقليد باب
إبراهيييم، عيين العمييش، نعيييم: حييدثنا أبو  - حدثنا1614/1617

قالت: عنها الله رضي عائشة عن السود، عن
غنما. مرة وسلم عليه الله صلى النبي أهدى 
العمييش: الواحد: حدثنا عبد النعمان: حدثنا أبو ) - حدثنا1615(

قالت: عنها الله رضي عائشة عن السود، عن إبراهيم، حدثنا
الغنم، فيقلد وسلم، عليه الله صلى للنبي القلئد أفتل كنت 

حلل. أهله في ويقيم
بيين منصييور حميياد: حييدثنا النعمييان: حييدثنا أبييو ) حييدثنا1616(

منصييور، عيين سييفيان، كثير: أخبرنييا ابن محمد المعتمر. وحدثنا
قالت: عنها الله رضي عائشة عن السود، عن إبراهيم، عن
فيبعييث وسلم، عليه الله صلى للنبي الغنم قلئد أفتل كنت 

حلل. يمكث بها،
عيين عييامر، عيين زكرييياء، نعيييم: حييدثنا أبييو ) - حييدثنا1617(

قالت: عنها الله رضي عائشة عن مسروق،
قبل القلئد، تعني وسلم، عليه الله صلى النبي لهدي فتلت 

يحرم. أن
]1609[ر:

110.    : العهن -  من القلئد باب
ابيين معاذ: حييدثنا بن معاذ علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا1618
قالت: عنها الله رضي المؤمنين أم عن القاسم، عن عون،

عندي. كان عهن من قلئدها فتلت 



]1609[ر:

111.   : النعل -  تقليد باب
العلى، عبد بن العلى عبد محمد: أخبرنا  - حدثنا1619/1620

أبييي عيين عكرميية، عيين كييثير، أبييي بن يحيى عن معمر، عن
عنه: الله رضي هريرة

بدنيية، يسييوق رجل رأى وسلم عليه الله صلى الله نبي أن 
رأيتييه قييال: (اركبهييا). قييال: فلقييد بدنيية، قال: (اركبها). قال: إنها

عنقها. في والنعل وسلم، عليه الله صلى النبي يساير راكبها،
بشار. بن محمد تابعه

عيين المبارك، بن علي عمر: أخبرنا بن عثمان ) - حدثنا1620(
النبي عن عنه، الله رضي هريرة أبي عن عكرمة، عن يحيى،
وسلم. عليه الله صلى

]1604[ر:

112.   : للبدن -  الجلل باب
إل الجلل ميين يشييق ل عنهمييا اللييه رضييي عميير ابيين وكييان

يفسييدها أن مخافيية جللهييا، نييزع نحرهييا وإذا السيينام، موضييع
بها. يتصدق ثم الدم،

عيين نجيييح، أبييي ابيين عن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا1621
اللييه رضييي علي عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن مجاهد،

قال: عنه
بجلل أتصييدق أن وسلم عليه الله صلى الله رسول أمرني 

وبجلودها. نحرت التي البدن
]1629 - 1631، 2177[

113.       : وقلده -  الطريق من هديه اشترى من باب
ضييمرة: حييدثنا أبييو المنييذر: حييدثنا بيين إبراهيييم  - حييدثنا1622
قال: نافع عن عقبة، بن موسى

الحرورييية، حجيية عام الحج، عنهما الله رضي عمر ابن أراد 
النيياس لييه: إن فقيييل عنهمييا، اللييه رضي الزبير ابن عهد في

لكييم كييان فقييال: {لقييد يصدوك، أن ونخاف قتال، بينهم كائن
أشييهدكم صيينع، كمييا أصيينع حسنة}. إذا أسوة الله رسول في
شييأن قييال: مييا البيييداء بظيياهر كييان حييتى عمرة، أوجبت أني

عمييرة، مع حجة جمعت أني أشهدكم واحد، إل والعمرة الحج
وبالصفا، بالبيت فطاف قدم، حتى اشتراه، مقلدا هديا وأهدي



يييوم حتى منه حرم شيء من يحلل ولم ذلك، على يزد ولم
الحييج طييوافه، قضييى قييد أن ورأى ونحيير، فحلييق النحيير،

اللييه صييلى النبي صنع قال: كذلك ثم الول، بطوافه والعمرة،
وسلم. عليه
]1558[ر:

114       : غير -  من نسائه عن البقر الرجل ذبح باب
أمرهن.

بن يحيى عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا1623
عائشيية قييالت: سييمعت الرحميين عبييد بنييت عمييرة عن سعيد،
تقول: عنها الله رضي

بقييين لخمس وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع خرجنا 
أميير مكيية، ميين دنونييا فلمييا الحييج، إل لنرى القعدة، ذي من

إذا هييدي معه يكن لم من وسلم عليه الله صلى الله رسول
علينييا قالت: فدخل يحل، أن والمروة الصفا بين وسعى طاف

الليه رسييول قييال: نحيير هييذا، فقلت: مييا بقر، بلحم النحر يوم
أزواجه. عن وسلم عليه الله صلى
وجهه. على بالحديث فقال: أتتك للقاسم، يحيى: فذكرته قال
]290[ر:

115       : عليه -  الله صلى النبي منحر في النحر باب
. بمنى  وسلم

بيين خالييد إبراهيييم: سييمع بيين إسييحق  - حييدثنا1624/1625
نافع: عن عمر، ابن الله عبيد الحارث: حدثنا

عبيد المنحر. قال في ينحر كان عنه الله رضي الله عبد أن 
وسلم. عليه الله صلى الله رسول الله: منحر

عييياض: بيين أنييس المنييذر: حييدثنا بيين إبراهيييم ) - حدثنا1625(
نافع: عن عقبة، بن موسى حدثنا

جمييع ميين بهييديه يبعييث كان عنهما الله رضي عمر ابن أن 
عليييه اللييه صييلى النييبي منحيير به يدخل حتى الليل، آخر من

والمملوك. الحر فيهم حجاج، مع وسلم،
]939[ر:

116.    : بيده -  نحر من باب
عيين أيييوب، عيين وهيييب، بكييار: حييدثنا بن سهل  - حدثنا1626



قال: الحديث، أنس: وذكر عن قلبة، أبي
قيامييا، بييدن سييبع بيييده وسييلم عليييه الله صلى النبي ونحر 

أقرنين. مختصرا. أملحين كبشين بالمدينة وضحى
]1039[ر:

117.    : مقيدة -  البل نحر باب
عيين زريييع، بن يزيد مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا1627
قال: جبير بن زياد عن يونس،

أنيياخ قييد رجييل علييى عنهما: أتى الله رضي عمر ابن رأيت 
اللييه صييلى محمد سنة مقيدة، قياما قال: ابعثها ينحرها، بدنته
زياد. يونس: أخبرني شعبة: عن وسلم. وقال عليه

118.    : قائمة -  البدن نحر باب
عليييه اللييه صلى محمد عنهما: سنة الله رضي عمر ابن وقال

وسلم.
]1627[ر:

/:36عنهمييا: {صييواف} /الحييج:  اللييه رضييي عبيياس ابيين وقييال
قياما.
عيين أيييوب، عيين وهيييب، بكييار: حييدثنا بن سهل  - حدثنا1628

قال: عنه الله رضي أنس عن قلبة، أبي
أربعييا، بالمدينيية الظهيير وسييلم عليييه اللييه صلى النبي صلى 

ركييب أصييبح فلمييا بهييا، فبييات ركعييتين، الحليفيية بذي والعصر
بهمييا لييبى البيييداء علييى عل فلما ويسبح، يهلل فجعل راحلته،
صييلى النييبي ونحيير يحلييوا، أن أمرهييم مكة دخل فلما جميعا،

كبشين بالمدينة وضحى قياما، بدن سبع بيده وسلم عليه الله
أقرنين. أملحين

عيين قلبيية، أبي عن أيوب، عن إسماعيل، مسدد: حدثنا حدثنا
اللييه صييلى النييبي قييال: صييلى عنييه الله رضي مالك بن أنس

الحليفيية بييذي والعصيير أربعييا، بالمدينيية الظهيير وسييلم عليييه
ركعتين.

بييات عنييه: ثييم اللييه رضييي أنييس عيين رجل، عن أيوب، وعن
اسييتوت إذا حييتى راحلته، ركب ثم الصبح، فصلى أصبح، حتى

وحجة. بعمرة أهل البيداء، به
]1039[ر:



119.       : شيئا -  الهدي من الجزار يعطي ل باب
ابيين قال: أخييبرني سفيان كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا1629

عيين ليلييى، أبييي بيين الرحمن عبد عن مجاهد، عن نجيح، أبي
قال: عنه الله رضي علي
البييدن، علييى فقمييت وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي بعثني 

وجلودها. جللها فقسمت أمرني ثم لحومها، فقسمت فأمرني
عبييد عيين مجاهييد، عيين الكريييم، عبييد سييفيان: وحييدثني قييال

قييال: أمرنييي عنييه الله رضي علي عن ليلى، أبي بن الرحمن
أعطييي ول البدن، على أقوم أن وسلم عليه الله صلى النبي
جزارتها. في شيئا عليها

]1621[ر:

120.    : الهدي -  بجلود يتصدق باب
قال: أخييبرني جريج ابن عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا1630

أخبرهمييا: مجاهييدا الجزري: أن الكريم وعبد مسلم بن الحسن
عنييه الله رضي عليا أخبره: أن ليلى أبي بن الرحمن عبد أن

أخبره:
بييدنه، علييى يقوم أن أمره وسلم عليه الله صلى النبي أن 

في يعطي ول وجللها، وجلودها لحومها كلها، بدنه يقسم وأن
شيئا. جزارتها

]1621[ر:

121.    : البدن -  بجلل يتصدق باب
قييال: سييليمان أبييي بيين سيييف نعيم: حييدثنا أبو  - حدثنا1631

رضيي عليييا ليليى: أن أبييي ابين يقول: حييدثني مجاهدا سمعت
قال: حدثه عنه الله
فييأمرني بدنيية، مائيية وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أهييدى 

بجلودهييا ثييم فقسييمتها، بجللهييا أمرنييي ثييم فقسمتها، بلحومها
فقسمتها.

]1621[ر:

122: باب - 
وطهيير شيئا بي تشرك ل أن البيت مكان لبراهيم بوأنا {وإذ
فييي بالنيياس السييجود. وأذن والركييع والقييائمين للطائفين بيتي
عميييق. فييج كل من يأتين ضامر كل وعلى رجال يأتوك الحج



على معلومات أيام في الله اسم ويذكروا لهم منافع ليشهدوا
البيائس وأطعميوا منهيا فكليوا النعيام بهيمية مين رزقهيم ميا

بييالبيت وليطوفييوا نييذورهم وليوفييوا تفثهييم لقضييوا الفقييير. ثييم
ربييه} عنييد لييه خير فهو الله حرمات يعظم ومن العتيق. ذلك

/.30 - 26/الحج: 

123.       : يتصدق -  وما البدن من يأكل ما باب
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، الله: أخبرني عبيد وقال

ذلك. وقيال سوى مما ويؤكل والنذر، الصيد جزاء من يؤكل ل
المتعة. من ويطعم عطاء: يأكل

عطاء: جريج: حدثنا ابن عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا1632
يقول: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر سمع

لنييا فرخييص منييى، ثلث فييوق بييدننا لحييوم من نأكل ل كنا 
وتييزودوا). فأكلنييا قييال: (كلييوا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي

قال: ل. المدينة؟ جئنا لعطاء: أقال: حتى وتزودنا. قلت
]2818، 5108، 5247[

يحيى قال: حدثني سليمان مخلد: حدثنا بن خالد  - حدثنا1633
عنهييا الليه رضييي عائشية قييالت: سييمعت عمييرة قال: حييدثتني

تقول:
بقييين لخمييس وسلم عليه الله صلى الله رسول مع خرجنا 

مكية، مين دنونيا إذا حيتى الحج، إل نرى ول القعدة، ذي من
معييه يكيين لييم ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أمر

اللييه رضييي عائشيية قييالت يحييل، أن بييالبيت، طاف إذا هدي،
فقيييل: هذا؟ فقلت: ما بقر، بلحم النحر يوم علينا عنها: فدخل

أزواجه. عن وسلم عليه الله صلى النبي ذبح
بالحييديث فقال: أتتييك للقاسم، الحديث هذا قال: يحيى: فذكرت

وجهه. على
]290[ر:

124.    : الحلق -  قبل الذبح باب
حوشييب: حييدثنا بيين اللييه عبييد بيين محمد  - حدثنا1634/1636
اللييه رضييي عبيياس ابن عن عطاء، عن منصور، هشيم: أخبرنا

قال: عنهما
يذبح، أن قبل حلق عمن وسلم عليه الله صلى النبي سئل 



حرج). ل حرج، فقال: (ل ونحوه،
عبييد عيين بكيير، أبييو يييونس: أخبرنييا بيين أحمد ) - حدثنا1635(

اللييه رضييي عبيياس ابيين عيين عطيياء، عيين رفيييع، بيين العزيييز
عنهما:

أرمي، أن قبل وسلم: زرت عليه الله صلى للنبي رجل قال 
حرج). قال: قال: (ل أذبح، أن قبل حرج). قال: حلقت قال: (ل

حرج). قال: (ل أرمي، أن قبل ذبحت
عين عطياء، خثيم: أخيبرني ابن عن الرازي، الرحيم عبد وقال

عليييه اللييه صييلى النييبي عيين عنهمييا، اللييه رضييي عبيياس ابن
وسلم.

ابن عن عطاء، عن خثيم، ابن يحيى: حدثني بن القاسم وقال
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عباس،

بيين سييعد عيين خثيم، ابن وهيب: حدثنا عن أراه، عفان، وقال
اللييه صلى النبي عن عنهما، الله رضي عباس ابن عن جبير،
وسلم. عليه
عيين منصييور، بيين وعبيياد سييعد، بيين قيييس عيين حميياد، وقال

عليييه اللييه صييلى النبي عن عنه، الله رضي جابر عن عطاء،
وسلم.

العلييى: حييدثنا عبييد المثنى: حييدثنا بن محمد ) - حدثنا1636( 
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن خالد،

بعييدما فقييال: رميييت وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي سييئل 
قييال: (ل أنحيير، أن قبييل حرج). قال: حلقت فقال: (ل أمسيت،

حرج).
]84[ر:

قيييس عن شعبة، عن أبي، قال: أخبرني عبدان  - حدثنا1637
رضييي موسييى أبييي عيين شييهاب، ابيين طارق عن مسلم، بن

قال: عنه الله
وهييو وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول علييى قييدمت 

أهللت). قلييت: قال: (بما فقال: (أحججت). قلت: نعم، بالبطحاء،
قييال: وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي كييإهلل بييإهلل لبيييك

أتيييت والمييروة). ثييم وبالصييفا بييالبيت فطف انطلق، (أحسنت،
بالحييج، أهللييت ثييم رأسييي، ففلت قيس، بني نساء من امرأة
عنييه اللييه رضييي عميير خلفيية حييتى النيياس، بييه أفييتي فكنت

بالتمييام، يأمرنييا فييإنه اللييه، بكتيياب نأخذ فقال: إن له، فذكرته



فييإن وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول بسيينة نأخييذ وإن
الهييدي بلييغ حييتى يحييل لم وسلم عليه الله صلى الله رسول
محله.

]1484[ر:

125.       : وحلق -  الحرام عند رأسه لبد من باب
نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا1638

عمر، ابن عن
مييا اللييه، رسييول قالت: يا أنها عنهم الله رضي حفصة عن 

قييال: عمرتييك؟ ميين أنييت تحلل ولم بعمرة حلوا الناس شأن
أنحر). حتى أحل فل هديي، وقلدت رأسي لبدت (إني
]1491[ر:

126.     : الحلل -  عند والتقصير الحلق باب
حمييزة: أبي بن شعيب اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا1639/1640

يقول: عنهما الله رضي عمر ابن نافع: كان قال
حجته. في وسلم عليه الله صلى الله رسول حلق 
نافع، عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد ) - حدثنا1640( 

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
ارحييم قييال: (اللهييم وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 

ارحييم قال: (اللهم الله، رسول يا المحلقين). قالوا: والمقصرين
قيييال: الليييه، رسيييول ييييا المحلقيييين). قيييالوا: والمقصيييرين

(والمقصرين).
مرتين. أو المحلقين). مرة الله نافع: (رحم الليث: حدثني وقال

الرابعيية: فييي وقييال نييافع، اللييه: حييدثني عبيييد قييال: وقييال
(والمقصرين).

]1642، 4148، 4149[
فضيييل: حييدثنا بن محمد الوليد: حدثنا بن عياش  - حدثنا1641
رضييي هريييرة أبييي عيين زرعيية، أبييي عن القعقاع، بن عمارة

قال: عنه الله
اغفيير وسييلم: (اللهييم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييال 

للمحلقييين). اغفيير قييال: (اللهييم للمحلقين). قالوا: وللمقصييرين،
قال: (وللمقصرين). ثلثا، قالها قالوا: وللمقصرين،

بن جويرية أسماء: حدثنا بن محمد بن الله عبد  - حدثنا1642
قال: الله عبد نافع: أن عن أسماء،



أصييحابه، ميين وطائفيية وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي حلق 
بعضهم. وقصر

]1639[ر: 
بيين الحسيين عيين جريييج، ابيين عيين عاصييم، أبو  - حدثنا1643
عباس، ابن عن طاوس، عن مسلم،

اللييه رسييول عيين قال: قصرت عنهم الله رضي معاوية عن 
بمشقص. وسلم عليه الله صلى

127.     : العمرة -  بعد المتمتع تقصير باب
سييليمان: بيين فضيييل بكر: حييدثنا أبي بن محمد  - حدثنا1644
رضييي عبيياس ابن عن كريب، عقبة: أخبرني بن موسى حدثنا
قال: عنهما الله
أن أصحابه أمر مكة، وسلم عليه الله صلى النبي قدم لما 

أو ويحلقييوا يحلييوا، ثييم والمييروة، وبالصييفا بييالبيت يطوفييوا
يقصروا.

]1470[ر:

128.    : النحر -  يوم الزيارة باب
عنهم: الله رضي عباس وابن عائشة، عن الزبير، أبو وقال

الليييل. ويييذكر إلييى الزيارة وسلم عليه الله صلى النبي أخر 
النييبي عنهمييا: أن اللييه رضي عباس ابن عن حسان، أبي عن

منى. أيام البيت يزور كان وسلم عليه الله صلى
عيين اللييه، عبيد عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو لنا  - وقال1645
واحييدا، طوافا طاف عنهما: أنه الله رضي عمر ابن عن نافع،

الييرزاق: عبييد النحر. ورفعه يوم يعني منى، يأتي ثم يقيل، ثم
الله. عبيد أخبرنا
بيين جعفيير عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بيين يحيييى  - حدثنا1646
الرحمن: أن عبد بن سلمة أبو قال: حدثني العرج عن ربيعة،
قالت: عنها الله رضي عائشة

النحيير، يوم فأفضنا وسلم، عليه الله صلى النبي مع حججنا 
مييا منهييا وسييلم عليييه اللييه صلى النبي فأراد صفية، فحاضت

قييال: حائض، إنها الله رسول فقلت: يا أهله، من الرجل يريد
قييال: النحيير، يييوم أفاضت الله رسول هي). قالوا: يا (حابستنا

(اخرجوا).
اللييه رضييي عائشيية عن والسود، وعروة، القاسم، عن ويذكر



النحر. يوم صفية عنها: أفاضت
]322[ر:

129        : أن -  قبل حلق أو أمسى، بعدما رمى إذا باب
. جاهل    أو ناسيا يذبح،

وهيييب: حييدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا1647/1648
عنهما: الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن طاوس، ابن
والحلييق الذبييح له: في قيل وسلم عليه الله صلى النبي أن 

حرج). فقال: (ل والتأخير، والتقديم والرمي،
زريييع: حييدثنا بن يزيد الله: حدثنا عبد بن علي ) - حدثنا1648(

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن خالد،
بمنييى، النحيير يييوم يسييأل وسلم عليه الله صلى النبي كان 

أذبييح، أن قبييل فقييال: حلقييت رجييل حييرج). فسييأله فيقول: (ل
فقييال: (ل أمسيييت، بعييدما حرج). وقييال: رميييت ول قال: (اذبح

حرج).
]84[ر:

130.      : الجمرة -  عند الدابة على الفتيا باب
عيين ماليك، يوسيف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا1649/1651

عمرو: بن الله عبد عن طلحة، ابن عيسى عن شهاب، ابن
حجيية فييي وقييف وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 

قبييل فحلقييت أشييعر، رجل: لييم فقال يسألونه، فجعلوا الوداع،
عر فقيال: ليم آخير حيرج). فجياء ول قيال: (اذبيح أذبح، أن أش

يومئييذ سييئل حرج). فما ول قال: (ارم أرمي، أن قبل فنحرت
حرج). ول قال: (افعل إل أخر ول قدم شيء عن
أبييي: حييدثنا سعيد: حدثنا بن يحيى بن سعيد ) - حدثنا1650( 

عبييد عيين طلحيية، بيين عيسييى عن الزهري، جريج: حدثني ابن
حدثه: عنه الله رضي العاص بن عمرو بن الله
النحيير، يييوم يخطييب وسييلم عليييه الله صلى النبي شهد أن 

قييام ثييم كذا، قبل كذا أن أحسب فقال: كنت رجل إليه فقام
أن قبييل حلقييت كييذا، قبييل كييذا أن أحسييب فقال: كنييت آخر

لى النيبي فقيال ذليك، وأشباه أرمي، أن قبل نحرت أنحر، ص
يومئذ سئل فما كلهن، حرج). لهن ول وسلم: (افعل عليه الله
حرج). ول قال: (افعل إل شيء عن

إبراهيييم: حييدثنا بيين يعقوب قال: أخبرنا إسحق ) - حدثنا1651(



بيين طلحة بن عيسى شهاب: حدثني ابن عن صالح، عن أبي،
اللييه رضي العاص بن عمرو بن الله عبد سمع الله: أنه عبيد

علييى وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قال: وقف عنهما
الحديث. فذكر ناقته،
الزهري. عن معمر تابعه

]83[ر:

131.    : منى -  أيام الخطبة باب
سعيد: حدثنا بن يحيى الله: حدثني عبد بن علي  - حدثنا1652
اللييه رضييي عبيياس ابيين عن عكرمة، غزوان: حدثنا بن فضيل
عنهما:

يييوم النيياس خطييب وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 
حييرام، هييذا). قييالوا: يييوم يييوم أي النيياس أيها فقال: (يا النحر

هييذا). شيهر قيال: (فييأي حييرام، هذا). قالوا: بلد بلد قال: (فأي
وأعراضييكم وأمييوالكم دميياءكم قييال: (فييإن حييرام، قالوا: شييهر

شهركم في هذا، بلدكم في هذا، يومكم كحرمة حرام، عليكم
بلغييت، هييل فقييال: (اللهييم رأسه رفع ثم مرارا، هذا). فأعادها

عنهمييا: فوالييذي الليه رضييي عبيياس ابن بلغت). قال هل اللهم
ل الغييائب، الشيياهد أمته: (فليبلغ إلى لوصيته إنها بيده، نفسي
بعض). رقاب بعضكم يضرب كفارا، بعدي ترجعوا

]6668[
عمييرو قال: أخبرني شعبة عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا1653

رضي عباس ابن قال: سمعت زيد ابن جابر قال: قال: سمعت
يخطييب وسييلم عليييه الله صلى النبي قال: سمعت عنهما الله

عمرو. عن عيينة ابن بعرفات. تابعه
]1744، 1746، 5467، 5515[

عييامر: حييدثنا أبييو محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبييد  - حدثني1654
أبي بن الرحمن عبد قال: أخبرني سيرين بن محمد عن قرة،

عبييد ميين نفسييي فييي أفضييل ورجييل بكييرة، أبييي عيين بكرة،
الليه رضيي بكييرة أبيي عين الرحمين، عبد بن حميد الرحمن،

قال: عنه
قال: (أتدرون النحر، يوم وسلم عليه الله صلى النبي خطبنا 

أنييه ظننييا حتى فسكت أعلم، ورسوله هذا). قلنا: الله يوم أي
قييال: النحر). قلنا: بلييى، يوم قال: (أليس اسمه، بغير سيسميه

ظننييا حييتى فسييكت أعلييم، ورسييوله هذا). قلنا: الله شهر (أي



الحجيية). قلنييا: بلييى، ذو فقال: (أليس اسمه، بغير سيسميه أنه
ظننا حتى فسكت أعلم، ورسوله هذا). قلنا: الله بلد قال: (أي

الحييرام). قلنييا: بالبلييدة قال: (أليست اسمه، بغير سيسميه أنه
يومكم كحرمة حرام، عليكم وأموالكم دماءكم قال: (فإن بلى،
ربكييم، تلقون يوم إلى هذا، بلدكم في هذا، شهركم في هذا،

الشيياهد فليبلييغ اشييهد، قييال: (اللهييم بلغت). قالوا: نعم، هل أل
كفييارا، بعدي ترجعوا فل سامع، من أوعى مبلغ فرب الغائب،
بعض). رقاب بعضكم يضرب

]67[ر:
هييارون: أخبرنييا بن يزيد المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا1655
اللييه رضييي عمر ابن عن أبيه، عن زيد، بن محمد بن عاصم
قال: عنهما

يييوم أي بمنييى: (أتييدرون وسييلم عليييه الله صلى النبي قال 
حييرام، يييوم هييذا فقييال: (فييإن أعلم، ورسوله هذا). قالوا: الله

قييال: (بلييد أعلييم، ورسييوله هييذا). قييالوا: اللييه بلد أي أفتدرون
قييال: أعلم، ورسوله هذا). قالوا: الله شهر أي أفتدرون حرام،
وأمييوالكم دميياءكم عليكييم حييرم اللييه حرام). قال: (فإن (شهر

بلييدكم فييي هييذا، شهركم في هذا، يومكم كحرمة وأعراضكم،
هذا).
اللييه رضييي عمر ابن عن نافع، الغاز: أخبرني بن هشام وقال

بيين النحير ييوم وسيلم علييه الليه صيلى النييبي عنهما: وقييف
الحييج يييوم وقييال: (هييذا بهييذا، حج، التي الحجة في الجمرات،

لى النيبي الكيبر). فطفيق ه ص يقيول: (اللهيم وسيلم علييه الل
الوداع. حجة فقالوا: هذه الناس، اشهد). وودع

]4141، 5696، 5814، 6403، 6474، 6666[

132      : غيرهم -  أو السقاية أصحاب يبيت هل باب
. منى   ليالي بمكة

عيسييى ميمون: حييدثنا بن عبيد بن محمد  - حدثنا1656/1658
اللييه رضي عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد عن يونس، بن

وسلم. عليه الله صلى النبي عنهما: رخص
بكيير: أخبرنييا بن محمد موسى: حدثنا بن يحيى ) - حدثنا1657(

رضييي عميير ابيين عن نافع، عن الله، عبيد جريج: أخبرني ابن
أذن. وسلم عليه الله صلى النبي عنهما: أن الله

أبي: حييدثنا نمير: حدثنا بن الله عبد بن محمد ) - حدثنا1658(



عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، قال: حدثني الله عبيد
عليييه اللييه صييلى النييبي استأذن عنه الله رضي العباس أن 

له. فأذن سقايته، أجل من منى، ليالي بمكة ليبيت وسلم
ضمرة. وأبو خالد، بن وعقبة أسامة، أبو تابعه

]1553[ر:

133.   : الجمار -  رمي باب
لى النيبي جيابر: رميى وقال ه ص النحير ييوم وسيلم علييه الل

الزوال. بعد ذلك بعد ورمى ضحى،
قال: وبرة عن مسعر، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا1659

قييال: الجمار؟ أرمي عنهما: متى الله رضي عمر ابن سألت 
قييال: كنييا المسييألة، عليييه فأعييدت فييارمه، إمامييك رمييى إذا

رمينا. الشمس زالت فإذا نتحين،

134.      : الوادي -  بطن من الجمار رمي باب
العمييش، عيين سييفيان، كييثير: أخبرنييا بن محمد  - حدثنا1660

قال: يزيد بن الرحمن عبد عن إبراهيم، عن
الرحميين: عبد أبا فقلت: يا الوادي، بطن من الله عبد رمى 

هييذا غيييره، إلييه ل فقال: والييذي فوقها؟ من يرمونها ناسا إن
وسلم. عليه الله صلى البقرة سورة عليه أنزلت الذي مقام
العمش: بهذا. سفيان: حدثنا الوليد: حدثنا بن الله عبد وقال

]1661 - 1663[

135.     : حصيات -  بسبع الجمار رمي باب
عليييه اللييه صييلى النبي عن عنهما، الله رضي عمر ابن ذكره

وسلم.
]1664[ر:

عيين الحكييم، عيين شييعبة، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا1661
اللييه رضييي الله عبد عن يزيد، بن الرحمن عبد عن إبراهيم،

عنه:
يسيياره، عيين الييبيت جعييل الكييبرى، الجمييرة إلييى انتهى أنه 

أنزلييت الييذي رمى وقال: هكذا بسبع، ورمى يمينه، عن ومنى
وسلم. عليه الله صلى البقرة سورة عليه
]1660[ر:



136       : عن -  البيت فجعل العقبة، جمرة رمى من باب
يساره.

عن إبراهيم، عن الحكم، شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1662
يزيد: بن الرحمن عبد
الجمرة يرمي فرآه عنه، الله رضي مسعود ابن مع حج أنه 

عيين ومنييى يسيياره عيين الييبيت فجعييل حصيات، بسبع الكبرى
البقرة. سورة عليه أنزلت الذي مقام قال: هذا ثم يمينه،

]1660[ر:

137.     : حصاة -  كل مع يكبر باب
عليييه اللييه صييلى النييبي عن عنهما، الله رضي عمر ابن قاله

وسلم.
]1664[ر:

قال: العمش الواحد: حدثنا عبد مسدد: عن  - حدثنا1663
فيهييا يييذكر الييتي المنبر: السورة على يقول الحجاج سمعت 

الييتي والسييورة عمييران، آل فيهييا يذكر التي والسورة البقرة،
فقييال: حييدثني لبراهيييم، ذلييك قال: فذكرت النساء، فيها يذكر
اللييه رضييي مسييعود ابيين مييع كييان يزيد: أنه بن الرحمن عبد

إذا حييتى الييوادي، فاسييتبطن العقبيية، جمييرة رمييى حييين عنه،
كييل مييع يكييبر حصيات، بسبع فرمى اعترضها، بالشجرة حاذى

الييذي قييام غيييره، إلييه ل والييذي هنييا، ها قال: من ثم حصاة،
وسلم. عليه الله صلى البقرة سورة عليه أنزلت

]1660[ر:

138.       : يقف -  ولم العقبة جمرة رمى من باب
عليييه اللييه صييلى النييبي عن عنهما، الله رضي عمر ابن قاله

وسلم.
]1664[ر:

139     : ويسهل، -  يقوم الجمرتين، رمى إذا باب
. القبلة  مستقبل

يحيييى: بيين طلحيية شيييبة: حييدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا1664
رضييي عميير ابيين عيين سييالم، عن الزهري، عن يونس، حدثنا
عنهما: الله
إثير عليى يكيبر حصيات، بسبع الدنيا الجمرة يرمي كان أنه 



القبليية، مسييتقبل فيقييوم يسييهل، حييتى يتقييدم ثييم حصاة، كل
يأخذ ثم الوسطى، يرمي ثم يديه، ويرفع ويدعو طويل، فيقوم

طييويل، فيقييوم القبليية، مسييتقبل ويقوم فيسهل، الشمال ذات
العقبيية ذات جمرة يرمي ثم طويل، ويقوم يديه، ويرفع ويدعو

فيقييول: هكييذا ينصييرف، ثم عندها، يقف ول الوادي، بطن من
يفعله. وسلم عليه الله صلى النبي رأيت

]1665، 1666[

140.       : والوسطى -  الدنيا جمرة عند اليدين رفع باب
عيين أخييي، قييال: حييدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا1665

بيين سييالم عن شهاب، ابن عن يزيد، بن يونس عن سليمان،
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد الله: أن عبد
إثيير علييى يكييبر ثييم حصيات، سبع الدنيا الجمرة يرمي كان 

قيامييا القبليية مسييتقبل فيقييوم فيسييهل، يتقييدم ثم حصاة، كل
كييذلك، الوسييطى الجمرة يرمي ثم يديه، ويرفع فيدعو طويل،
قيامييا القبليية مسييتقبل ويقييوم فيسييهل، الشييمال ذات فيأخييذ
ميين العقبيية ذات الجمرة يرمي ثم يديه، ويرفع فيدعو طويل،

اللييه رسييول رأيت ويقول: هكذا عندها، يقف ول الوادي، بطن
يفعل. وسلم عليه الله صلى

]1664[ر:

141.    : الجمرتين -  عند الدعاء باب
عيين يونس، عمر: أخبرنا بن عثمان محمد: حدثنا  - وقال1666

الزهري:
الجمرة رمى إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

رمييى كلمييا يكبر حصيات، بسبع يرميها منى، مسجد تلي التي
يييديه رافعييا القبليية، مسييتقبل فوقف أمامها، تقدم ثم بحصاة،

فيرميهييا الثانييية الجمييرة يييأتي ثم الوقوف، يطيل وكان يدعو،
اليسار، ذات ينحدر ثم بحصاة، رمى كلما يكبر حصيات، بسبع
ثيم ييدعو، ييديه رافعا القبلة مستقبل فيقف الوادي، يلي مما
يكييبر حصيييات، بسييبع فيرميهييا العقبيية، عند التي الجمرة يأتي
عندها. يقف ول ينصرف ثم حصاة، كل عند
عيين هذا، مثل يحدث الله عبد بن سالم الزهري: سمعت قال
يفعله. عمر ابن وكان وسلم، عليه الله صلى النبي عن أبيه،
]1664[ر:



142      : قبل -  والحلق الجمار، رمي عند الطيب باب
الفاضة.

عبييد سييفيان: حييدثنا اللييه: حييدثنا عبييد بيين علييي  - حدثنا1667
زمييانه، أهييل أفضييل وكان أباه، سمع القاسم: أنه بن الرحمن

تقول: عنها الله رضي عائشة يقول: سمعت
حييين هاتين، بيدي وسلم عليه الله صلى الله رسول طيبت 

يديها. وبسطت يطوف، أن قبل أحل، حين ولحله أحرم،
]1465[ر:

143.   : الوداع -  طواف باب
أبيه، عن طاوس، ابن عن سفيان، مسدد: حدثنا  - حدثنا1668

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن
عيين خفف أنه إل بالبيت، عهدهم آخر يكون أن الناس أمر 

الحائض.
]323[ر:

عمييرو عيين وهييب، ابيين الفرج: أخبرنييا بن أصبغ  - حدثنا1669
ه رضيي ماليك بين أنيس قتيادة: أن عن الحارث، بن عنيه الل

حدثه:
والعصيير، الظهيير صييلى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 

إليى ركييب ثييم بالمحصيب، رقييدة رقييد ثم والعشاء، والمغرب
به. فطاف البيت
بيين أنييس قتادة: أن عن سعيد، عن خالد، الليث: حدثني تابعه
وسلم. عليه الله صلى النبي حدثه: عن عنه الله رضي مالك

]1675[

144.      : أفاضت -  بعدما المرأة حاضت إذا باب
عبييد عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبد  - حدثنا1670

عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن القاسم، بن الرحمن
وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي زوج حيييي، بنييت صفية أن 

ك فذكرت حاضت، ه لرسيول ذل لم، علييه الليه صيلى الل وس
إذا). قال: (فل أفاضت، قد هي). قالوا: إنها فقال: (أحابستنا

]322[ر:
عيين أيييوب، عن حماد، النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا1671/1672

عكرمة:
عيين عنهمييا، اللييه رضييي عبيياس ابن سألوا المدينة أهل أن 



بقولك نأخذ قالوا: ل لهم: تنفر، قال حاضت، ثم طافت، امرأة
فقييدموا فسييلوا، المدينيية قييدمتم قييال: إذا زيييد، قييول ونييدع

حيديث فيذكرت سليم، أم سألوا فيمن فكان فسألوا، المدينة،
صفية.

عكرمة. عن وقتادة، خالد رواه
عيين طيياوس، ابن وهيب: حدثنا مسلم: حدثنا ) - حدثنا1672( 

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن أبيه،
أفاضت. إذا تنفر أن للحائض رخص 

يقييول سييمعته ثييم تنفر، ل يقول: إنها عمر ابن قال: وسمعت
لهن. رخص وسلم عليه الله صلى النبي بعد: إن

]323[ر:
عيين منصييور، عيين عوانة، أبو النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا1673

قالت: عنها الله رضي عائشة عن السود، عن إبراهيم،
الحييج، إل نييرى ول وسلم، عليه الله صلى النبي مع خرجنا 

الصفا وبين بالبيت، فطاف وسلم عليه الله صلى النبي فقدم
ان مين فطياف الهيدي، معه وكان يحل، ولم والمروة معيه ك

الهييدي، معييه يكيين لييم ميين منهييم وحييل وأصحابه، نسائه من
ليليية كييان فلمييا حجنييا، ميين مناسييكنا فنسييكنا هييي، فحاضييت
يرجييع أصييحابك كييل الله، رسول قالت: يا النفر، ليلة الحصبة،

ليييالي بييالبيت تطييوفين كنييت قييال: (مييا غيييري، وعمييرة بحييج
فييأهلي التنعيم، إلى أخيك مع قال: (فاخرجي قدمنا). قالت: ل،

الرحميين عبييد مييع وكذا). فخرجييت كذا مكان وموعدك بعمرة،
فقييال حيييي، بنت صفية وحاضت بعمرة، فأهللت التنعيم، إلى

أما لحابستنا، إنك حلقى، وسلم: (عقرى عليه الله صلى النبي
انفييري). بييأس، قييال: (فل النحر). قالت: بلييى، يوم طفت كنت

وهييو مصييعدة أو منهبطيية، وأنا مكة، أهل على مصعدا فلقيته
منهبط.

قوله: ل. في منصور، عن جرير، مسدد: قلت: ل. تابعه وقال
]322 ،290[ر:

145.       : بالبطح -  النفر يوم العصر صلى من باب
يوسف: حدثنا بن إسحق المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا1674
قال: رفيع بن العزيز عبد عن الثوري، سفيان

صلى النبي عن عقلته بشيء مالك: أخبرني بن أنس سألت 
قيال: بمنيى، الترويية؟ ييوم الظهير صلى وسلم: أين عليه الله



كميا افعيل قيال: بالبطيح، النفر؟ يوم العصر صلى قلت: فأين
أمراؤك. يفعل

]1570[ر:
قييال: وهييب ابيين طالب: حييدثنا بن المتعال عبد  - حدثنا1675
مالك بن أنس عن حدثه، قتادة الحارث: أن بن عمرو أخبرني

حدثه: عنه الله رضي
والعصيير، الظهيير صلى أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن 

البيت إلى ركب ثم بالمحصب، رقدة ورقد والعشاء، والمغرب
به. فطاف

]1669[ر:

146.  : المحصب -  باب
أبيييه، عيين هشييام، عيين سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا1676

قالت: عنها الله رضي عائشة عن
ليكييون وسييلم، عليييه اللييه صلى النبي ينزله منزل كان إنما 

بالبطح. تعني لخروجه، أسمح
عمييرو، سييفيان: قييال اللييه: حييدثنا عبييد بن علي  - حدثنا1677

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عطاء، عن
صلى الله رسول نزله منزل هو إنما بشيء، التحصيب ليس 

وسلم. عليه الله

147       : مكة، -  يدخل أن قبل طوى بذي النزول باب
من        رجع إذا الحليفة، بذي التي بالبطحاء والنزول

مكة.
ضييمرة: حييدثنا أبييو المنييذر: حييدثنا بيين إبراهيييم  - حييدثنا1678
نافع: عن عقبة، بن موسى

بيين طيوى، بيذي ييبيت عنهما: كان الله رضي عمر ابن أن 
قييدم إذا وكان مكة، بأعلى التي الثنية من يدخل ثم الثنيتين،

ثم المسجد، باب عند إل ناقته ينخ لم معتمرا، أو حاجا مكة،
سييبعا: ثلثييا يطييوف ثييم به، فيبدأ السود، الركن فيأتي يدخل،
ينطلييق ثييم سييجدتين، فيصلي ينصرف، ثم مشيا، وأربعا سعيا
وكييان والميروة، الصفا بين فيطوف منزله، إلى يرجع أن قبل
بييذي الييتي بالبطحيياء، أنيياخ العمييرة أو الحييج عيين صييدر إذا

بها. ينيخ وسلم عليه الله صلى النبي كان التي الحليفة،
بيين خالييد الوهيياب: حييدثنا عبييد بيين اللييه عبييد  - حييدثنا1679



اللييه، عبيد فحدثنا المحصب، عن الله عبيد قال: سئل الحارث
قال: نافع عن
وابيين وعميير، وسييلم، عليييه اللييه صلى الله رسول بها نزل 

يصيلي كيان عنهميا الليه رضيي عميير ابن نافع: أن عمر. وعن
قييال: والمغييرب، أحسييبه والعصيير، الظهير المحصب، يعني بها،
عيين ذلك ويذكر هجعة، ويهجع العشاء، في أشك خالد: ل قال

وسلم. عليه الله صلى النبي

148.         : مكة -  من رجع إذا طوى بذي نزل من باب
عيين أيييوب، عيين حماد، عيسى: حدثنا بن محمد  - وقال1680
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع،

وإذا دخل، أصبح إذا حتى طوى، بذي بات أقبل إذا كان أنه 
أن يييذكر وكييان يصييبح، حييتى بهييا وبييات طييوى بييذي مر نفر

ذلك. يفعل كان وسلم عليه الله صلى النبي
]1498[ر:

149     : في -  والبيع الموسم، أيام التجارة باب
. الجاهلية  أسواق

عمييرو جريييج: قييال ابن الهيثم: أخبرنا بن عثمان  - حدثنا1681
عنهما: الله رضي عباس ابن دينار: قال بن
جاء فلما الجاهلية، في الناس متجر وعكاظ المجاز ذو كان 

أن جناح عليكم نزلت: {ليس حتى ذلك، كرهوا كأنهم السلم
الحج. مواسم ربكم}. في من فضل تبتغوا

]1945، 1992، 4247[

150.    : المحصب -  من الدلج باب
العمييش: أبييي: حييدثنا حفييص: حييدثنا بيين عمييرو  - حدثنا1682
عنهييا اللييه رضييي عائشيية عيين السييود، عيين إبراهيييم، حدثني
قالت:

قييال حابسييتكم، أرانييي فقالت: مييا النفر، ليلة صفية حاضت 
لم: (عقيرى علييه الليه صيلى النيبي ييوم أطيافت حلقيى، وس

قال: (فانفري). النحر). قيل: نعم،
العمش، محاضر: حدثنا محمد: حدثنا الله: وزادني عبد أبو قال
قالت: عنها الله رضي عائشة عن السود، عن إبراهيم، عن
إل نييذكر ل وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول مع خرجنا 

النفيير ليليية كييانت فلمييا نحييل، أن أمرنييا قييدمنا، فلمييا الحييج،



وسييلم: عليييه الله صلى النبي فقال حيي، بنت صفية حاضت
طفييت قييال: (كنييت حابستكم). ثييم إل أراها ما عقرى، (حلقى

اللييه، رسييول قال: (فييانفري). قلييت: يييا النحر). قالت: نعم، يوم
معهييا التنعيم). فخييرج من قال: (فاعتمري أحللت، أكن لم إني

وكذا). كذا مكان فقال: (موعدك مدلجا، فلقيناه أخوها،
]322[ر:

العمرة.  - أبواب33
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.    : وفضلها -  العمرة وجوب باب
حجيية وعليييه إل أحييد عنهمييا: ليييس الله رضي عمر ابن وقال

فييي لقرينتهييا عنهمييا: إنهييا الله رضي عباس ابن وعمرة. وقال
/.196لله}. /البقرة:  والعمرة الحج الله: {وأتموا كتاب

سيمي، عين مالييك، يوسف: أخبرنيا بن الله عبد  - حدثنا1683
عيين السمان، صالح أبي عن الرحمن، عبد بن بكر أبي مولى

عنه: الله رضي هريرة أبي
إلييى قييال: (العمييرة وسيلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 

إل جييزاء ليه ليييس المييبرور والحيج بينهمييا، لما كفارة العمرة
الجنة).



2.     : الحج -  قبل اعتمر من باب
ابيين الليه: أخبرنييا عبييد محمييد: أخبرنييا بيين أحمد  - حدثنا1684
جريج:

عن عنهما، الله رضي عمر ابن سأل خالد، ابن عكرمة أن 
عميير: ابن عكرمة: قال بأس. قال فقال: ل الحج؟ قبل العمرة
يحج. أن قبل وسلم عليه الله صلى النبي اعتمر
بيين عكرميية إسييحق: حييدثني ابيين عن سعد، بن إبراهيم وقال

أبييو علييي: حييدثنا بيين عمييرو عمر: مثله. حدثنا ابن خالد: سألت
ابيين خالييد: سييألت بيين عكرميية جريييج: قييال ابن عاصم: أخبرنا

عنهما: مثله. الله رضي عمر

3.        : وسلم -  عليه الله صلى النبي اعتمر كم باب
عيين منصييور، عيين جرييير، قتيبيية: حييدثنا  - حييدثنا1685/1686

قال: مجاهد
عمر بن الله عبد فإذا المسجد، الزبير بن وعروة أنا دخلت 

نيياس وإذا عائشيية، حجييرة إلييى جييالس عنهمييا، اللييه رضييي
صلتهم، عن قال: فسألناه الضحى، صلة المسجد في يصلون

عليه الله صلى الله رسول اعتمر له: كم قال فقال: بدعة. ثم
عليه. نرد أن رجب. فكرهنا في أربعا: إحداهن قال وسلم؟

فقييال الحجييرة، فييي المؤمنين أم عائشة استنان قال: وسمعنا
عبييد أبييو يقول ما تسمعين المؤمنين: أل أم يا أماه، عروة: يا
صييلى اللييه رسييول قييال: يقييول: إن يقول؟ قالت: ما الرحمن،

رجييب. فييي إحييداهن عمييرات، أربييع اعتميير وسييلم عليييه الله
وهييو إل عمييرة اعتميير مييا الرحميين، عبد أبا الله قالت: يرحم

قط. رجب في اعتمر وما شاهده،
قييال: أخييبرني جريييج ابيين عاصم: أخبرنييا أبو ) - حدثنا1686( 

قال: الزبير بن عروة عن عطاء،
اللييه رسييول اعتمر قالت: ما عنها الله رضي عائشة سألت 

رجب. في وسلم عليه الله صلى
]4007[

عيين همييام، حسييان: حييدثنا بيين حسييان  - حييدثنا1687/1688
قتادة:

عليه الله صلى النبي اعتمر عنه: كم الله رضي أنسا سألت 
صييده حيييث القعدة ذي في الحديبية قال: أربعا: عمرة وسلم؟

حيييث القعييدة ذي فييي المقبييل العييام من وعمرة المشركون،



- حنين. قلت: - أراه غنيمة قسم إذ الجعرانة وعمرة صالحهم،
قال: واحدة. حج؟ كم
همام، الملك: حدثنا عبد بن الوليد: هشام أبو ) - حدثنا1688( 

فقال: عنه، الله رضي أنسا قال: سألت قتادة عن
القابل ومن ردوه، حيث وسلم عليه الله صلى النبي اعتمر 

حجته. مع وعمرة القعدة، ذي في وعمرة الحديبية، عمرة
القعدة، ذي في عمر أربع قال: اعتمر همام هدبة: حدثنا حدثنا

العييام وميين الحديبييية، ميين حجتييه: عمرتييه مييع اعتمر التي إل
مييع وعمييرة حنييين، غنييائم قسييم حيث الجعرانة ومن المقبل،
حجته.

]2901، 3917[
مسلمة: حييدثنا بن شريح عثمان: حدثنا بن أحمد  - حدثنا1689

قييال: سييألت إسييحق أبييي عيين أبيييه، عن يوسف، بن إبراهيم
فقالوا: ومجاهدا، وعطاء مسروقا

القعييدة ذي فييي وسييلم عليييه الله صلى الله رسول اعتمر 
عنهما الله رضي عازب بن البراء يحج. وقال: سمعت أن قبل

ذي فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول يقييول: اعتميير
مرتين. يحج أن قبل القعدة

]1747، 2551 - 2553، 3013، 4005[

4.    : رمضان -  في عمرة باب
عطيياء عيين جريييج، ابن عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا1690

يقول: يخبرنا عنهما الله رضي عباس ابن قال: سمعت
النصييار، من لمرأة وسلم عليه الله صلى الله رسول قال 

معنييا). تحجي أن منعك اسمها: (ما فنسيت عباس ابن سماها
وابنهييا، لزوجهييا وابنييه، فلن أبييو فركبييه ناضييح لنييا قالت: كان

فيه، اعتمري رمضان كان قال: (فإذا عليه، ننضح ناضحا وترك
قال. مما نحوا حجة). أو رمضان في عمرة فإن

]1764[

5.     : وغيرها -  الحصبة ليلة العمرة باب
هشام، معاوية: حدثنا أبو سلم: أخبرنا بن محمد  - حدثنا1691

عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن
لهلل مييوافين وسلم عليه الله صلى الله رسول مع خرجنا 

فليهييل، بالحييج يهل أن منكم أحب لنا: (من فقال الحجة، ذي



أهييديت أنييي فلييول بعمييرة، فليهييل بعمييرة يهل أن أحب ومن
أهييل ميين ومنييا بعمييرة، أهييل ميين بعمرة). قالت: فمنا لهللت

حييائض، وأنا عرفة يوم فأظلني بعمرة، أهل ممن وكنت بحج،
فقييال: (ارفضييي وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي إلى فشكوت
كييان بالحييج). فلمييا وأهلي وامتشطي رأسك، وانقضي عمرتك،

فييأهللت التنعيييم، إلييى الرحميين عبييد معي أرسل الحصبة ليلة
عمرتي. مكان بعمرة

]290[ر:

6.   : التنعيم -  عمرة باب
عمييرو: عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا1692
رضييي بكيير أبييي بيين الرحميين عبييد أوس: أن بن عمرو سمع
أخبره: عنهما الله
عائشية ييردف أن أمييره وسيلم عليييه الليه صيلى النبي أن 

كييم عمييرا، مييرة: سييمعت سييفيان التنعيييم. قييال ميين ويعمرها
عمرو. من سمعته

]2822، 2823[
عبييد بيين الوهيياب عبييد المثنى: حييدثنا بن محمد  - حدثنا1693

عبييد بيين جييابر عطيياء: حييدثني عن المعلم، حبيب عن المجيد،
عنهما: الله رضي الله
وليس بالحج، وأصحابه أهل وسلم عليه الله صلى النبي أن 

وطلحيية، وسلم عليه الله صلى النبي غير هدي منهم أحد مع
بميا فقييال: أهلليت الهييدي، ومعيه اليميين ميين قدم علي وكان
صييلى النييبي وأن وسييلم، عليه الله صلى الله رسول به أهل
عمييرة: يطوفييوا يجعلوهييا أن لصييحابه أذن وسييلم عليييه اللييه

فقييالوا: ننطلييق الهدي، معه من إل ويحلوا يقصروا ثم بالبيت،
وسلم عليه الله صلى النبي فبلغ يقطر، أحدنا وذكر منى إلى

ولييول أهييديت، مييا استدبرت ما أمري من استقبلت فقال: (لو
فنسيييكت حاضيييت، عائشييية لحلليييت). وأن الهيييدي معيييي أن

طهييرت قييال: فلمييا بييالبيت، تطييف لم أنها غير كلها المناسك
وأنطلييق وحجة بعمرة أتنطلقون الله، رسول قالت: يا وطافت
إلييى معهييا يخييرج أن بكيير أبييي بن الرحمن عبد فأمر بالحج؟
بيين سييراقة الحجيية. وأن ذي فييي الحج بعد فاعتمرت التنعيم،

لى النيبي لقيي جعشيم بين ماليك ه ص وهيو وسيلم علييه الل
الليه؟ رسييول ييا خاصية هييذه فقال: ألكم يرميها، وهو بالعقبة



للبد). بل قال: (ل،
]1482[ر:

7.      : هدي -  بغير الحج بعد العتمار باب
قال: هشام يحيى: حدثنا المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا1694
قالت: عنها الله رضي عائشة قال: أخبرتني أبي أخبرني

لهلل مييوافين وسلم عليه الله صلى الله رسول مع خرجنا 
وسيلم: (مين علييه الليه صيلى الليه رسيول فقال الحجة، ذي

فليهييل، بحجة يهل أن أحب ومن فليهل، بعمرة يهل أن أحب
بعمييرة، أهييل ميين بعمييرة). فمنهييم لهللييت أهييديت أنييي ولول

قبييل فحضييت بعمرة، أهل ممن وكنت بحجة، أهل من ومنهم
إلييى فشكوت حائض، وأنا عرفة يوم فأدركني مكة، أدخل أن

عمرتييك، فقييال: (دعييي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول
كييانت فلما بالحج). ففعلت، وأهلي وامتشطي، رأسك وانقضي

فأردفهيا التنعييم، إلييى الرحميين عبد معي أرسل الحصبة، ليلة
ولييم وعمرتها، حجها الله فقضى عمرتها، مكان بعمرة فأهلت

صوم. ول صدقة ول هدي، ذلك من شيء في يكن
]290[ر:

8.      : النصب -  قدر على العمرة أجر باب
عييون، ابيين زريييع: حييدثنا بيين يزيييد مسدد: حدثنا  - حدثنا1695

عيين إبراهيييم، عيين عييون، ابيين وعيين محمييد، بن القاسم عن
قال: السود

النيياس يصييدر اللييه، رسول عنها: يا الله رضي عائشة قالت 
طهييرت فييإذا لهييا: (انتظييري، فقيييل بنسييك؟ وأصييدر بنسييكين
على ولكنها كذا، بمكان ائتينا ثم فأهلي، التنعيم إلى فاخرجي

نصبك). أو نفقتك قدر
]290[ر:

9       : خرج، -  ثم العمرة طواف طاف إذا المعتمر باب
. الوداع     طواف من يجزئه هل

القاسييم، عيين حميييد، بيين أفلييح نعيم: حييدثنا أبو  - حدثنا1696
قالت: عنها الله رضي عائشة عن
فنزلنييا الحييج، وحييرم الحييج، أشهر في بالحج، مهلين خرجنا 

لييم لصحابه: (ميين وسلم عليه الله صلى النبي فقال بسرف،
كيان ومين فليفعيل، عميرة يجعلهيا أن فيأحب هدي معه يكن



ورجييال وسييلم عليه الله صلى النبي مع فل). وكان هدي معه
فييدخل عمييرة، لهييم تكيين فلييم الهييدي، قوة ذوي أصحابه من

فقييال: (مييا أبكييي، وأنييا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي علييي
العمرة، فمنعت قلت، ما لصحابك تقول يبكيك). قلت: سمعتك

ميين أنييت يضييرك، قال: (فل أصلي، شأنك). قلت: ل قال: (وما
حجتييك، فييي فكييوني عليهيين، كتييب مييا عليك كتب آدم، بنات

منييى، ميين نفرنييا حييتى يرزقكها). قالت: فكنييت أن الله عسى
بأختييك فقييال: (اخييرج الرحميين، عبييد فييدعا المحصييب، فنزلنييا
هييا أنتظركمييا طوافكمييا، ميين أفرغييا ثم بعمرة، فلتهل الحرم،

فنييادى فقال: (فرغتما). قلت: نعييم، الليل جوف في هنا). فأتينا
قبييل بييالبيت طيياف ومن الناس فارتحل أصحابه، في بالرحيل

المدينة. إلى موجها خرج ثم الصبح، صلة
]290[ر:

10.        : الحج -  في يفعل ما العمرة في يفعل باب
قييال: حييدثني عطيياء همام: حدثنا نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا1697

أبيه: - عن - يعني أمية بن يعلى بن صفوان
بالجعرانيية، وهييو وسييلم عليييه الله صلى النبي أتى رجل أن 

فقييال: كيييف قييال: صييفرة، أو الخلييوق، أثيير وعليه جبة، وعليه
صييلى النييبي علييى اللييه فأنزل عمرتي؟ في أصنع أن تأمرني

النييبي رأيييت قييد أنييي ووددت بثييوب، فستر وسلم، عليه الله
عميير: فقيال الييوحي، علييه أنييزل وقييد وسلم عليه الله صلى
وقييد وسلم عليه الله صلى النبي إلى تنظر أن أيسرك تعال،
فنظييرت الثييوب، طييرف فرفييع قلت: نعييم، الوحي؟ عليه أنزل
سييري فلمييا البكيير، - كغطيييط قييال - وأحسييبه غطيط له إليه

واغسل الجبة، عنك اخلع العمرة؟ عن السائل قال: (أين عنه،
تصنع كما عمرتك في واصنع الصفرة، وأنق عنك، الخلوق أثر
حجك). في
]1463[ر:

هشييام عيين مالييك، يوسف: أخبرنييا بن الله عبد  - حدثنا1698
قال: أنه أبيه عن عروة، بن
عليييه اللييه صييلى النييبي زوج عنها، الله رضي لعائشة قلت 

تبييارك اللييه قييول السيين: أرأيييت حييديث يومئييذ وأنييا وسييلم،
الييبيت حييج فميين الله شعائر من والمروة الصفا وتعالى: {إن

أحييد علييى أرى بهما}. فل يطوف أن عليه جناح فل اعتمر أو



كمييا كييانت لييو عائشيية: كل، بهما؟. فقييالت يطوف ل أن شيئا
أنزلييت إنمييا بهمييا، يطييوف ل أن عليييه جناح فل كانت تقول،

حييذو منيياة وكييانت لمنيياة، يهلييون النصار: كانوا في الية هذه
فلمييا والمييروة، الصييفا بين يطوفوا أن يتحرجون وكانوا قديد،

عيين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول سألوا السلم جاء
اللييه شييعائر ميين والمروة الصفا تعالى: {إن الله فأنزل ذلك،
بهما}. يطوف أن عليه جناح فل اعتمر أو البيت حج فمن
حييج اللييه أتييم هشييام: مييا عيين معاوييية، وأبييو سييفيان أبو زاد

والمروة. الصفا بين يطف لم ما عمرته، ول امرئ،
]1561[ر:

11.    : المعتمر -  يحل متى باب
اللييه صييلى النييبي عنه: أميير الله رضي جابر عن عطاء، وقال
يقصييروا ثييم ويطوفوا، عمرة، يجعلوها أن أصحابه وسلم عليه

ويحلوا.
]1693 ،1568[ر:

إسييماعيل، عيين جرييير، عن إبراهيم، بن إسحق  - حدثنا1699
قال: أوفى أبي بن الله عبد عن
معييه، واعتمرنييا وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول اعتمر 

والمييروة الصييفا وأتييى معييه، وطفنييا طيياف مكيية دخييل فلمييا
أحييد، يرميييه أن مكيية أهييل ميين نسييتره وكنييا معييه، وأتيناهما

الكعبة؟. قال: ل. دخل لي: أكان صاحب له فقال
ميين بييبيت خديجيية لخديجة؟. قال: (بشييروا قال ما قال: فحدثنا

نصب). ول فيه صخب ل قصب، من الجنة
]1523[ر:

دينيار بين عميرو عين سيفيان، الحمييدي: حيدثنا  - حدثنا1700
قال:

بييالبيت طيياف رجييل عيين عنهما، الله رضي عمر ابن سألنا 
امرأتيه؟. أيييأتي والمييروة، الصيفا بيين يطييف وليم عمرة، في

سييبعا، بييالبيت فطاف وسلم عليه الله صلى النبي فقال: قدم
سبعا، والمروة الصفا بين وطاف ركعتين، المقام خلف وصلى

حسنة. أسوة الله رسول في لكم كان وقد
فقييال: ل عنهمييا، اللييه رضييي اللييه عبييد بيين جابر قال: وسألنا

والمروة. الصفا بين يطوف حتى يقربنها
]387[ر:



عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا1701
موسييى أبييي عيين شييهاب، بيين طييارق عيين مسييلم، بن قيس

قال: عنه الله رضي الشعري
وهييو بالبطحيياء، وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي على قدمت 

أهللت). قلت: لبيك قال: (بما فقال: (أحججت). قلت: نعم، منيخ،
قييال: (أحسيينت، وسييلم، عليييه اللييه صلى النبي كإهلل بإهلل
وبالصفا بالبيت أحل). فطفت ثم والمروة وبالصفا بالبيت طف

أهللييت ثييم رأسييي، ففلت قيس من امرأة أتيت ثم والمروة،
فقييال: إن عميير، خلفيية فييي كان حتى به أفتي فكنت بالحج،
النييبي بقييول أخييذنا وإن بالتمام، يأمرنا فإنه الله بكتاب أخذنا
محله. الهدي يبلغ حتى يحل لم فإنه وسلم عليه الله صلى

]1484[ر:
عمييرو، وهب: أخبرنا ابن عيسى: حدثنا بن أحمد  - حدثنا1702

بكيير أبييي بنييت أسييماء مييولى اللييه عبييد السييود: أن أبي عن
حدثه:

اللييه بالحجون: صلى مرت كلما تقول أسماء يسمع كان أنه 
قليييل خفيياف، يومئذ ونحن هنا ها معه نزلنا لقد محمد، على

والزبييير عائشيية وأخييتي أنييا فيياعتمرت أزوادنييا، قليليية ظهرنييا
العشييي من أهللنا ثم أحللنا، البيت مسحنا فلما وفلن، وفلن
بالحج.

12         : أو -  العمرة أو الحج من رجع إذا يقول ما باب
الغزو.
نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا1703

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
ميين قفييل إذا كييان وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 

ثلث الرض ميين شييرف كل على يكبر عمرة أو حج أو غزو
لييه لييه، شييريك ل وحييده اللييه إل إلييه يقول: (ل ثم تكبيرات،

تييائبون آيبييون قييدير، شيييء كييل على وهو الحمد، وله الملك
ونصيير وعييده، اللييه صييدق حامييدون، لربنييا سيياجدون عابييدون

وحده). الحزاب وهزم عبده،
]2833، 2918، 3890، 6022[



13     : على -  والثلثة القادمين الحاج استقبال باب
الدابة.

خالد، زريع: حدثنا بن يزيد أسد: حدثنا بن معلى  - حدثنا1704
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن
أغيلمة استقبلته مكة، وسلم عليه الله صلى النبي قدم لما 

خلفه. وآخر يديه بين واحدا فحمل المطلب، عبد بني
]5620[

14.   : بالغداة -  القدوم باب
عيين عييياض، بين أنيس الحجاج: حييدثنا بن أحمد  - حدثنا1705

عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد
إلييى خييرج إذا كييان وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 

الحليفيية بذي صلى رجع وإذا الشجرة، مسجد في يصلي مكة
يصبح. حتى وبات الوادي، ببطن

]1460[ر:

15.   : بالعشي -  الدخول باب
إسييحق عيين همييام، إسماعيل: حيدثنا بن موسى  - حدثنا1706

قال: عنه الله رضي أنس عن طلحة، أبي بن الله عبد بن
ل كييان أهلييه، يطييرق ل وسييلم عليييه الله صلى النبي كان 

عشية. أو غدوة إل يدخل

16.       : المدينة -  بلغ إذا أهله يطرق ل باب
محييارب، عيين شييعبة، إبراهيييم: حييدثنا بن مسلم  - حدثنا1707

قال: عنه الله رضي جابر عن
ليل. أهله يطرق أن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
]4945، 4946[

17.       : المدينة -  بلغ إذا ناقته أسرع من باب
جعفيير بيين محمييد مريييم: أخبرنييا أبييي بن سعيد  - حدثنا1708

يقول: عنه الله رضي أنسا سمع حميد: أنه قال: أخبرني
سييفر، ميين قدم إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

حركها. دابة كانت وإن ناقته، أوضع المدينة، درجات فأبصر
حميييد: حركهييا عيين عمييير، بيين الحييارث الله: زاد عبد أبو قال
حبها. من

قييال: أنييس عيين حميييد، عيين إسييماعيل، قتيبيية: حييدثنا حييدثنا



عمير. بن الحارث جدرات. تابعه
]1787[

18  } :    : من -  البيوت وأتوا تعالى الله قول باب
أبوابها}.

قال: إسحق أبي عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا1709
فينييا، الييية هييذه يقول: نزلييت عنه الله رضي البراء سمعت 

أبييواب قبييل ميين يييدخلوا لييم فجيياؤوا، حجوا إذا النصار كانت
من فدخل النصار من رجل فجاء ظهورها، من ولكن بيوتهم،

تييأتوا بييأن الييبر فنزلييت: {وليييس بييذلك، عييير فكأنه بابه، قبل
ميين الييبيوت وأتييوا اتقييى ميين الييبر ولكن ظهورها من البيوت

أبوابها}.
]4242[

19.     : العذاب -  من قطعة السفر باب
سييمي، عيين مالييك، مسلمة: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا1710

عنه، الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن
ميين قطعيية قييال: (السييفر وسلم عليه الله صلى النبي عن 

نهمتييه قضى فإذا ونومه، وشرابه طعامه أحدكم يمنع العذاب،
أهله). إلى فليعجل

]2839، 5113[

20.         : أهله -  إلى يعجل السير به جد إذا المسافر باب
جعفيير بيين محمييد مريييم: أخبرنييا أبييي بن سعيد  - حدثنا1711

قال: أبيه عن أسلم، بن زيد قال: أخبرني
مكيية، بطريييق عنهما الله رضي عمر بن الله عبد مع كنت 

السييير فأسييرع الوجييع، شييدة عبيد أبي بنت صفية عن فبلغه
والعتميية، المغييرب فصييلى نييزل، الشفق غروب بعد كان حتى
وسييلم: عليييه الله صلى النبي رأيت قال: إني ثم بينهما، جمع

بينهما. وجمع المغرب أخر السير به جد إذا
]1041[ر:

الصيد. وجزاء الحصار  - أبواب34
الرحيم. الرحمن الله بسم 



1.    : الصيد -  وجزاء المحصر باب
ول الهييدي ميين استيسيير فمييا احصييرتم تعييالى: {فييإن وقييوله
/.196محله}. /البقرة:  الهدي يبلغ حتى رؤوسكم تحلقوا
يحبسه. شيء كل من عطاء: الحصار وقال
النساء. يأتي /: ل39عمران:  الله: {حصورا} /آل عبد أبو قال

2.    : المعتمر -  أحصر إذا باب
عين ماليك، يوسيف: أخبرنيا بين الله عبد  - حدثنا1712/1713

نافع:
إلييى خييرج حييين عنهمييا، اللييه رضييي عمر ابن الله عبد أن 

صيينعت الييبيت عيين صييددت قييال: إن الفتنة، في معتمرا مكة
وسييلم. فأهييل عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول مييع صيينعنا كمييا

كييان وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن أجل من بعمرة،
الحديبية. عام بعمرة أهل
جويرية، أسماء: حدثنا بن محمد بن الله عبد ) - حدثنا1713( 

اللييه عبييد بيين وسييالم اللييه، عبييد ابن الله عبيد نافع: أن عن
أخبراه:

نييزل ليييالي عنهما، الله رضي عمر بن الله عبد كلما أنهما 
وإنييا العييام، تحييج ل أن يضييرك فقييال: ل الزبييير، بابن الجيش
رسييول مييع فقييال: خرجنييا الييبيت، وبييين بينك يحال أن نخاف

الييبيت، دون قريييش كفييار فحييال وسلم، عليه الله صلى الله
رأسييه، وحلييق هييديه وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فنحيير

فييإن أنطلييق، اللييه، شاء إن العمرة أوجبت قد أني وأشهدكم
كما فعلت وبينه بيني حيل وإن طفت، البيت وبين بيني خلي
بيالعمرة فأهيل معيه، وأنيا وسيلم علييه الله صلى النبي فعل
واحييد، شييأنهما قال: إنمييا ثم ساعة، سار ثم الحليفة، ذي من

منهمييا يحييل فلييم عمرتييي، مييع حجة أوجبت قد أني أشهدكم
يطييوف حتى يحل يقول: ل وكان وأهدى، النحر يوم حل حتى

مكة. يدخل يوم واحدا طوافا
بعض نافع: أن عن جويرية، إسماعيل: حدثنا بن موسى حدثني

بهذا. أقمت، له: لو قال الله عبد بني
]1558[ر:

معاوييية صالح: حييدثنا بن يحيى قال: حدثنا محمد  - حدثنا1714
ابن قال: قال عكرمة عن كثير، أبي بن يحيى سلم: حدثنا بن

عنهما: الله رضي عباس



رأسييه، فحلق وسلم، عليه الله صلى الله رسول أحصر قد 
قابل. عاما اعتمر حتى هديه، ونحر نساءه، وجامع

3.    : الحج -  في الحصار باب
يييونس، الله: أخبرنييا عبد محمد: أخبرنا بن أحمد  - حدثنا1715

الله رضي عمر ابن قال: كان سالم قال: أخبرني الزهري عن
يقول: عنهما

إن وسييلم؟ عليه الله صلى الله رسول سنة حسبكم أليس 
ثييم والمييروة، وبالصييفا بييالبيت طيياف الحييج عن أحدكم حبس

إن يصوم أو فيهدي قابل، عاما يحج حتى شيء، كل من حل
هديا. يجد لم

سيالم، قيال: حيدثني الزهري عن معمر، الله: أخبرنا عبد وعن
عمر: نحوه. ابن عن

4.      : الحصر -  في الحلق قبل النحر باب
عيين معميير، الييرزاق: أخبرنييا عبييد محمود: حييدثنا  - حدثنا1716

عنه: الله رضي المسور عن عروة، عن الزهري،
يحلييق، أن قبييل نحر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

بذلك. أصحابه وأمر
]1608[ر:

بن شجاع بدر أبو الرحيم: أخبرنا عبد بن محمد  - حدثنا1717
عبييد نييافع: أن قال: وحدث العمري محمد بن عمر عن الوليد،

فقال: عنهما، الله رضي عمر بن الله عبد كلما وسالما الله
كفار فحال معتمرين، وسلم عليه الله صلى النبي مع خرجنا 

وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول فنحر البيت، دون قريش
رأسه. وحلق بدنه
]1558[ر:

5.       : بدل -  المحصر على ليس قال من باب
عيين مجاهييد، عيين نجيييح، أبييي ابن عن شبل، روح: عن وقال

حجييه نقييض من على البدل عنهما: إنما الله رضي عباس ابن
يرجع، ول يحل فإنه ذلك غير أو عذر حبسه من فأما بالتلذذ،

أن يسييتطيع كييان إن نحييره محصيير وهييو هدي معه كان وإن
الهدي يبلغ حتى يحل لم به يبعث أن استطاع وإن به، يبعث
محله.
ول كييان، موضع أي في ويحلق هديه وغيره: ينحر مالك وقال



وأصييحابه وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي لن عليييه، قضيياء
الطييواف، قبييل شيييء كييل ميين وحلوا وحلقوا نحروا بالحديبية

صلى النبي أن يذكر لم ثم البيت، إلى الهدي يصل أن وقبل
لييه، يعييودوا ول شيييئا، يقضييوا أن أحييدا أميير وسلم عليه الله

الحرم. من خارج والحديبية
عبييد نييافع: أن عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا1718

مكيية إلييى خييرج حييين قييال، عنهمييا الله رضي عمر ابن الله
صيينعنا كمييا صيينعنا الييبيت عيين صددت إن الفتنة، في معتمرا

أجييل من بعمرة فأهل وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع
عييام بعمييرة أهييل كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن

فقييال: مييا أمييره فييي نظر عمر بن الله عبد إن ثم الحديبية،
إل أمرهمييا فقييال: مييا أصييحابه إلييى فييالتفت واحد، إل أمرهما
طيياف ثيم العمييرة، ميع الحييج أوجبييت قد أني أشهدكم واحد،
وأهدى. عنه، مجزيا ذلك أن ورأى واحدا، طوافا لهما
]1558[ر:

6   } :    : مريضا -  منكم كان فمن تعالى الله قول باب
أو           صدقة أو صيام من ففدية رأسه من أذى به أو

 : البقرة}. / /.196نسك
أيام. فثلثة الصوم فأما مخير، وهو

بن حميد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا1719
كعييب عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن مجاهد، عن قيس،

عنه، الله رضي عجرة بن
آذاك قال: (لعلك أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن 

الله صلى الله رسول فقال الله، رسول يا هوامك). قال: نعم
سييتة أطعييم أو أيييام، ثلثيية وصييم رأسييك، وسلم: (احلق عليه

بشاة). انسك أو مساكين،
]1720، 1722، 3927، 3954، 3955، 5341، 5376،

6330[

7  .{  } :    : إطعام -  وهي صدقة أو تعالى الله قول باب
. مساكين  ستة

قييال: مجاهييد قال: حدثني سيف نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا1720
حييدثه عجرة بن كعب ليلى: أن أبي ابن الرحمن عبد سمعت

قال:



بالحديبييية وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول علي وقف 
قيال: هوامك). قليت: نعيم، فقال: (يؤذيك قمل، يتهافت ورأسي
الييية: هييذه نزلييت قييال: احلييق). قييال: فييي أو رأسك، (فاحلق
آخرهييا، رأسييه} إلييى ميين أذى به أو مريضا منكم كان {فمن
تصييدق أو أيام، ثلثة وسلم: (صم عليه الله صلى النبي فقال
تيسر). بما انسك أو ستة، بين بفرق

]1719[ر:

8.      : صاع -  نصف الفدية في الطعام باب
بيين الرحميين عبييد عيين شييعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا1721

قال: معقل بن الله عبد عن الصبهاني،
عيين فسييألته عنييه، اللييه رضي عجرة بن كعب إلى جلست 

إلييى حملييت عاميية، لكم وهي خاصة، في فقال: نزلت الفدية،
وجهييي، على يتناثر والقمل وسلم عليه الله صلى الله رسول

أرى كنييت أو: مييا أرى، ما بك بلغ الوجع أرى كنت فقال: (ما
ثلثة فقال: (فصم شاة). فقلت: ل، تجد أرى، ما بك بلغ الجهد
صاع). نصف مسكين لكل مساكين، ستة أطعم أو أيام،
]4245[ر:

9.   : شاة -  النسك باب
أبييي ابيين عيين شييبل، روح: حييدثنا إسحق: حدثنا  - حدثنا1722
عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد قال: حدثني مجاهد عن نجيح،
عنه: الله رضي عجرة بن كعب

على يسقط وأنه رآه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
أن فييأمره هوامييك). قييال: نعييم، فقييال: (أيؤذيييك القمييل، وجهه
وهييم بهييا، يحلييون أنهييم لهييم يتييبين ولم بالحديبية، وهو يحلق
رسييول فييأمره الفدية، الله فأنزل مكة، يدخلوا أن طمع على
أو سييتة، بييين فرقييا يطعييم أن وسييلم عليييه اللييه صييلى الله

أيام. ثلثة يصوم أو شاة، يهدي
عيين نجيييح، أبي ابن عن ورقاء، يوسف: حدثنا بن محمد وعن

عجرة بن كعب عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد مجاهد: أخبرنا
رآه وسييلم عليييه الليه صيلى اللييه رسييول عنه: أن الله رضي
وجهه: مثله. على يسقط وقمله

]1719[ر:



10: / .{  } :    : البقرة -  رفث فل تعالى الله قول باب
197./

منصييور، عيين شييعبة، حييرب: حييدثنا بيين سليمان  - حدثنا1723
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن حازم، أبي عن
البيت، هذا حج وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول قال 

أمه). ولدته كيوم رجع يفسق، ولم يرفث، فلم
]1449[ر:

11   } :     : جدال -  ول فسوق ول وجل عز الله قول باب
 : / .{ البقرة  الحج /.197في

منصييور، عيين سييفيان، يوسييف: حييدثنا بن محمد  - حدثنا1724
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن حازم، أبي عن
فلييم البيت، هذا حج وسلم: (من عليه الله صلى النبي قال 

أمه). ولدته كيوم رجع يفسق، ولم يرفث،
]1449[ر:

12:    : تعالى -  الله قول باب
فجييزاء متعمييدا منكييم قتلييه ومن حرم وأنتم الصيد تقتلوا {ل

بييالغ هييديا منكييم عييدل ذوا بييه يحكم النعم من قتل ما مثل
ليييذوق صيييام ذلييك عييدل أو مسيياكين طعام كفارة أو الكعبة

منييه اللييه فينتقييم عيياد وميين سييلف عما الله عفا أمره وبال
متاعييا وطعيامه البحير صييد لكييم انتقيام. أحيل ذو عزيز والله
واتقييوا حرمييا دمتييم مييا البر صيد عليكم وحرم وللسيارة لكم
/.95،96تحشرون}. /المائدة:  إليه الذي الله

13      : الصيد -  للمحرم فأهدى الحلل صاد إذا باب
أكله.

نحييو الصيييد، غييير وهو بأسا، بالذبح وأنس عباس ابن ير ولم
والخيل. والدجاج والبقر والغنم البل

ذلك. زنة فهو عدل كسرت فإذا مثل، ذلك يقال: عدل
/: يجعلييون1/: قوامييا. {يعييدلون} /النعييام: 97{قيامييا} /المائييدة: 

عدل.
عيين يحيييى، عيين هشييام، فضالة: حدثنا بن معاذ  - حدثنا1725



قال: قتادة أبي بن الله عبد
وحدث يحرم، ولم أصحابه فأحرم الحديبية، عام أبي انطلق 

فييانطلق بغيقيية، يغييزوه عدوا أن وسلم عليه الله صلى النبي
تضييحك أصييحابه مييع أنييا فبينمييا وسلم، عليه الله صلى النبي

فحملييت وحييش، بحمييار أنييا فييإذا فنظييرت بعض، إلى بعضهم
فأكلنييا يعينييوني، أن فييأبوا بهييم واستعنت فأثبته، فطعنته عليه
عليييه اللييه صلى النبي فطلبت نقتطع، أن وخشينا لحمه، من

بنييي ميين رجل فلقيت شأوا، وأسير شأوا فرسي أرفع وسلم،
عليييه الله صلى النبي تركت قلت: أين الليل، جوف في غفار

رسييول فقلت: يا السقيا، قايل وهو بتعهن، وسلم؟. قال: تركته
قييد إنهييم اللييه، ورحميية السييلم عليك يقرؤون أهلك إن الله،

اللييه، رسييول فييانتظرهم. قلييت: يييا دونييك يقتطعييوا أن خشييوا
للقييوم: (كلييوا). فقال فاضلة؟ منه وعندي وحش، حمار أصبت

محرمون. وهم
]1726 -  1728، 2431، 2699، 2757، 3918، 5090،

5091، 5172، 5173[

14     : فضحكوا، -  صيدا المحرمون رأى إذا باب
. الحلل  ففطن

عيين المبييارك، بيين علييي الربيع: حدثنا بن سعيد  - حدثنا1726
قال: حدثه أباه قتادة: أن أبي ابن الله عبد عن يحيى،

الحديبييية، عييام وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي مييع انطلقنا 
نحوهم، فتوجهنا بغيقة، بعدو فأنبئنا أحرم، ولم أصحابه فأحرم
بعض، إلى يضحك بعضهم فجعل وحش، بحمار أصحابي فبصر

فيييأثبته، فطعنتيييه الفيييرس علييييه فحمليييت فرأيتيييه، فنظيييرت
برسييول لحقييت ثييم منييه، فأكلنا يعينوني، أن فأبوا فاستعنتهم

فرسييي أرفييع نقتطييع، أن وخشينا وسلم، عليه الله صلى الله
جوف في غفار بني من رجل فلقيت شأوا، عليه وأسير شأوا

وسييلم؟. عليييه الله صلى الله رسول تركت فقلت: أين الليل،
اللييه برسييول فلحقييت السييقيا، قائييل وهو بتعهن، فقال: تركته

إن اللييه، رسييول فقلت: يييا أتيته، حتى وسلم عليه الله صلى
ة السيلم علييك يقرؤون أرسلوا أصحابك ه ورحم وبركياته، الل

ففعييل، فييانظرهم، دونييك العييدو يقتطعهم أن خشوا قد وإنهم
منييه عنييدنا وإن وحش، حمار اصدنا إنا الله، رسول فقلت: يا
لصييحابه: وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول فقال فاضلة؟



محرمون. (كلوا). وهم
]1725[ر:

15.        : الصيد -  قتل في الحلل المحرم يعين ل باب
صييالح سييفيان: حييدثنا محمد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا1727

أبييا قتييادة: سييمع أبييي مييولى نافع محمد أبي عن كيسان، بن
عليييه الليه صيلى النييبي مييع قييال: كنييا عنييه اللييه رضي قتادة
(ح). ثلث على المدينة من بالقاحة، وسلم

بيين صييالح سييفيان: حييدثنا اللييه: حييدثنا عبييد بيين علييي وحييدثنا
قال: عنه الله رضي قتادة أبي عن محمد، أبي عن كيسان،

المحييرم ومنييا بالقاحيية، وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا 
فنظييرت، شيييئا، يييتراءون أصييحابي فرأيييت المحييرم، غير ومنا
عليييه نعينك - فقالوا: ل سوطه فوقع - يعني وحش حمار فإذا

ميين الحمييار أتيييت ثييم فأخييذته، فتناولته محرمون، إنا بشيء،
بعضييهم: كلييوا، فقييال بييه، أصييحابي فييأتيت فعقرته، أكمة وراء
وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي فأتيت تأكلوا، بعضهم: ل وقال
حلل). فقال: (كلوه، فسألته أمامنا، وهو
وغييره، هيذا عين فسييلوه صيالح إلييى عميرو: اذهبيوا لنييا قال

هنا. ها علينا وقدم
]1725[ر:

16       : يصطاده -  لكي الصيد إلى المحرم يشير ل باب
الحلل.

عوانيية: حييدثنا أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حدثنا1728
قتادة: أبي بن الله عبد قال: أخبرني موهب، ابن وهو عثمان،

أخبره: أباه أن
فخرجييوا حاجييا، خرج وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

فقييال: (خييذوا قتييادة، أبييو فيهييم منهييم طائفيية فصييرف معييه،
انصرفوا، فلما البحر، ساحل نلتقي). فأخذوا حتى البحر ساحل
إذ يسيييرون هييم فبينميا يحييرم، ليم قتادة أبا إل كلهم أحرموا

منهيا فعقير الحمير عليى قتيادة أبيو فحميل وحش، حمر رأوا
ونحيين صيييد لحييم وقالوا: أنأكل لحمها، من فأكلوا فنزلوا أتانا،

رسييول أتييوا فلمييا التييان، لحم من بقي ما فحملنا محرمون؟
كنيا إنييا الليه، رسيول قييالوا: يييا وسيلم عليييه الليه صيلى الله

وحييش حميير فرأينييا يحييرم، لييم قتييادة أبييو كييان وقد أحرمنا،



مين فأكلنيا فنزلنيا أتانيا، منهيا فعقير قتيادة أبيو عليهيا فحمل
مييا فحملنييا محرمييون؟ ونحيين صيد لحم قلنا: أنأكل ثم لحمها،

أو عليهييا يحمييل أن أمييره أحييد لحمها. قييال: (أمنكييم من بقي
لحمها). من بقي ما قال: (فكلوا إليها). قالوا: ل، أشار

]1725[ر:

17       : لم -  حيا وحشيا حمارا للمحرم أهدى إذا باب
يقبل.
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1729
عيين مسعود، بن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن شهاب،

الليثي: جثامة بن الصعب عن عباس، بن الله عبد
وحشيا، حمارا وسلم عليه الله صلى الله لرسول أهدى أنه 

وجهييه فييي مييا رأى فلمييا عليييه، فرده بودان، أو بالبواء وهو
حرم). أنا إل عليك نرده لم قال: (إنا

]2434، 2456[

18.      : الدواب -  من المحرم يقتل ما باب
عين ماليك، يوسيف: أخبرنيا بين الله عبد  - حدثنا1730/1731

عنهما: الله رضي عمر ابن الله عبد عن نافع،
ميين قييال: (خمييس وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 

اللييه عبييد جنيياح). وعيين قتلهن في المحرم على ليس الدواب
لى الليه رسيول عمير: أن بين الله عبد عن دينار بن ه ص الل

قال. وسلم عليه
قييال: سييمعت جبير بن زيد عن عوانة، أبو مسدد: حدثنا حدثنا

النييبي نسييوة إحييدى يقول: حدثتني عنهما الله رضي عمر ابن
وسييلم: عليييه اللييه صييلى النييبي عيين وسييلم، عليه الله صلى
المحرم). (يقتل

عيين وهييب، بن الله عبد قال: أخبرني أصبغ ) - حدثنا1731( 
بيين الليه عبييد قييال: قييال سيالم عيين شهاب، ابن عن يونس،

حفصة: عنهما: قالت الله رضي عمر
الييدواب من وسلم: (خمس عليه الله صلى الله رسول قال 
والعقييرب، والفأرة، والحدأة، قتلهن: الغراب، من على حرج ل

العقور). والكلب
]3137[

قييال: وهييب ابيين قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا1732



رضييي عائشة عن عروة، عن شهاب، ابن عن يونس، أخبرني
عنها: الله
ميين قييال: (خمييس وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 

والحييدأة، الحييرم: الغييراب، فييي يقتليين فاسييق، كلهيين الدواب،
العقور). والكلب والفأرة، والعقرب،

]3136[
أبييي: حييدثنا غييياث: حييدثنا بيين حفييص بيين عميير  - حدثنا1733

رضي الله عبد عن السود، عن إبراهيم، قال: حدثني العمش
قال: عنه الله
بمنييى، غييار في وسلم عليه الله صلى النبي مع نحن بينما 
ميين لتلقاهييا وإنييي ليتلوهييا، عليه: {والمرسييلت} وإنييه نزل إذ

النييبي فقييال حييية، علينييا وثبييت إذ بهييا، لرطب فاه وإن فيه،
فقييال فييذهبت، وسييلم: (اقتلوهييا). فابتييدرناها عليييه اللييه صييلى
وقيتييم كمييا شييركم، وسييلم: (وقيييت عليييه اللييه صييلى النييبي

شرها).
]3139، 4646، 4647، 4650[

شييهاب، ابيين عيين مالييك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا1734
النييبي زوج عنها، الله رضي عائشة عن الزبير، بن عروة عن

وسلم: عليه الله صلى
للوزغ: (فويسق). قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

بقتله. أمر أسمعه ولم
]3130[

19.     : الحرم -  شجر يعضد ل باب
عنهما، الله رضي عباس ابن وقال

شوكه). يعضد وسلم: (ل عليه الله صلى النبي عن 
]1737[ر:

سييعيد أبييي بيين سيعيد عيين الليييث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا1735
العدوي: شريح أبي عن المقبري،

مكة: ائذن إلى البعوث يبعث وهو سعيد، بن لعمرو قال أنه 
اللييه صييلى اللييه رسييول بييه قييام قول، أحدثك المير أيها لي

قلبي، ووعاه أذناي، فسمعته الفتح، يوم من للغد وسلم عليه
ثييم عليييه، وأثنييى الله حمد إنه به، تكلم حين عيناي وأبصرته
لمرئ يحل فل الناس، يحرمها ولم الله حرمها مكة قال: (إن

بهييا يعضييد ول دمييا، بهييا يسييفك أن الخيير واليوم بالله يؤمن



عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول بقتال ترخص أحد فإن شجرة،
وسييلم عليه الله صلى لرسوله أذن الله له: إن فقولوا وسلم

عييادت وقييد نهييار، ميين سيياعة لييي أذن وإنما لكم، يأذن ولم
الغائب). الشاهد وليبلغ بالمس، كحرمتها اليوم حرمتها

بييذلك أعلييم قييال: أنييا عمييرو؟ لييك قييال شريح: ما لبي فقيل
ول بدم، فارا ول عاصيا، يعيذ ل الحرم إن شريح، أبا يا منك
بخربة. خربة: بلية. فارا
]104[ر:

20.     : الحرم -  صيد ينفر ل باب
الوهيياب: حييدثنا عبييد المثنييى: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا1736
عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن خالد،

مكيية، حييرم اللييه قال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي أن 
لييي أحلييت وإنمييا بعييدي، لحييد تحل ول قبلي، لحد تحل فلم

ينفيير ول شييجرها، يعضييد ول خلها، يختلى ل نهار، من ساعة
رسول العباس: يا لمعرف). وقال إل لقطتها تلتقط ول صيدها،

الذخر). فقال: (إل وقبورنا؟ لصاغتنا الذخر، إل الله،
هو صيدها؟ ينفر ما: ل تدري قال: هل عكرمة عن خالد، وعن

مكانه. ينزل الظل من ينحيه أن
]1284[ر:

21.     : بمكة -  القتال يحل ل باب
عليييه اللييه صييلى النييبي عن عنه، الله رضي شريح أبو وقال

دما). بها يسفك وسلم: (ل
]1735[ر:

منصييور، عيين جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا1737
عنهمييا اللييه رضييي عبيياس ابيين عن طاوس، عن مجاهد، عن

قال:
هجرة، مكة: (ل افتتح يوم وسلم عليه الله صلى النبي قال 

حرمييه بلييد هيذا فإن فانفروا، استنفرتم وإذا ونية، جهاد ولكن
إلييى الله بحرمة حرام وهو والرض، السموات خلق يوم الله
يحييل وليم قبليي، لحييد فيه القتال يحل لم وإنه القيامة، يوم
يييوم إلييى اللييه بحرميية حييرام فهييو نهييار، ميين سيياعة إل لييي

إل لقطتييه يلتقييط ول صيييده، ينفر ول شوكه، ليعضد القيامة،
خلها). يختلى ول عرفها، من



وبيييوتهم، لقينهييم فييإنه الذخر، إل الله، رسول العباس: يا قال
الذخر). قال: قال: (إل

]1510[ر:

22.   : للمحرم -  الحجامة باب
فيييه يكيين لييم مييا محييرم. ويتييداوى وهييو ابنه عمر ابن وكوى
طيب.
قييال: قييال سييفيان اللييه: حييدثنا عبييد بيين علييي  - حييدثنا1738

عبيياس ابيين يقييول: سييمعت عطيياء سييمعت شيييء عمرو: أول
يقول: عنهما الله رضي

محييرم. ثييم وهييو وسييلم عليييه الله صلى الله رسول احتجم 
فقلييت: لعلييه عبيياس، ابيين عيين طيياوس، يقول: حدثني سمعته
منهما. سمعه

]1836، 1837، 5369، 5370، 5373، 5374[
عين بلل، بين سيليمان مخليد: حيدثنا بيين خالييد  - حدثنا1739
ابيين عيين العييرج، الرحميين عبييد عيين علقمة، أبي بن علقمة
قال: عنه الله رضي بحينة

جمل، بلحي محرم، وهو وسلم عليه الله صلى النبي احتجم 
رأسه. وسط في

]5373[

23.   : المحرم -  تزويج باب
الحجيياج: حييدثنا بيين القييدوس عبييد المغيييرة أبييو  - حدثنا1740

رضييي عبيياس ابيين عن رباح، أبي ابن عطاء الوزاعي: حدثني
عنهما: الله
محرم. وهو ميمونة تزوج وسلم عليه الله صلى النبي أن 
]4011، 4824[

24.       : والمحرمة -  للمحرم الطيب من ينهى ما باب
بييورس ثوبييا المحرمة تلبس عنها: ل الله رضي عائشة وقالت

زعفران. أو
عيين نييافع، الليث: حدثنا يزيد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا1741

قال: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد
ميين نلبييس أن تأمرنييا ميياذا الله، رسول فقال: يا رجل قام 

وسييلم: (ل عليييه اللييه صييلى النييبي فقال الحرام؟ في الثياب
إل البرانس، ول العمائم، ول السراويلت، ول القميص، تلبسوا



وليقطييع الخفييين، فليلبييس نعلن لييه ليسييت أحييد يكييون أن
ول الزعفييران مسييه شيييئا تلبسييوا ول الكعييبين، ميين أسييفل

القفازين). تلبس ول المحرمة، المرأة تنتقب ول الورس،
عقبيية، بيين إبراهيييم بيين وإسييماعيل عقبيية، بيين موسييى تييابعه

اللييه: عبيد والقفازين. وقال النقاب إسحق: في وابن وجويرية،
القفييازين. تلبييس ول المحرمة تنتقب يقول: ل ورس. وكان ول

المحرمية. تنتقيب عمير: ل ابين عين نيافع، عين ماليك، وقيال
سليم. أبي بن ليث وتابعه

]134[ر:
عن الحكم، عن منصور، عن جرير، قتيبة: حدثنا  - حدثنا1742
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد

اللييه رسييول بييه فييأتي فقتلتييه، نيياقته محييرم برجل وقصت 
تغطييوا ول وكفنييوه، فقييال: (اغسييلوه وسييلم عليييه اللييه صلى

يهل). يبعث فإنه طيبا، تقربوه ول رأسه،
]1206[ر:

25.   : للمحرم -  الغتسال باب
الحمام. ولييم المحرم عنهما: يدخل الله رضي عباس ابن وقال

بأسا. بالحك وعائشة عمر ابن ير
بيين زيييد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا1743
أبيه: عن حنين، بن الله عبد بن إبراهيم عن أسلم،

بالبواء، اختلفا مخرمة بن والمسور العباس بن الله عبد أن 
وقييال رأسييه، المحييرم عبيياس: يغسييل بيين اللييه عبييد فقييال

بيين اللييه عبييد فأرسييلني رأسييه، المحييرم يغسييل المسييور: ل
القرنين، بين يغتسل فوجدته النصاري، أيوب أبي إلى العباس

فقلييت: أنييا هييذا؟ فقييال: ميين عليه، فسلمت بثوب، يستر وهو
أسألك العباس، بن الله عبد إليك أرسلني حنين، بن الله عبد

رأسييه يغسييل وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول كان كيف
حييتى فطأطييأه الثييوب على يده أيوب أبو محرم؟. فوضع وهو
على فصب عليه: اصبب، يصب لنسان قال ثم رأسه، لي بدا

وقييال: هكييذا وأدبيير، بهمييا فأقبييل بيديه رأسه حرك ثم رأسه،
يفعل. وسلم عليه الله صلى رأيته

26.        : النعلين -  يجد لم إذا للمحرم الخفين لبس باب
بين عميرو قيال: أخيبرني شعبة الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا1744



اللييه رضييي عبيياس ابيين زيييد: سييمعت بيين جابر دينار: سمعت
قال: عنهما

بعرفييات: (ميين يخطييب وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
فليلبييس إزارا يجييد لييم ومن الخفين، فليلبس النعلين يجد لم

للمحرم). سراويل
]1653[ر:

سييعد: حييدثنا بيين إبراهيم يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا1745
عنه: الله رضي الله عبد عن سالم، عن شهاب، ابن
المحييرم يلبييس مييا وسلم عليه الله صلى الله رسول سئل 

ول العميييائم، ول القمييييص، يلبيييس الثيييياب؟. فقيييال: (ل مييين
ورس، ول زعفييران مسييه ثوبييا ول الييبرنس، ول السييراويلت،

يكونييا حييتى وليقطعهمييا الخفييين، فليلبييس نعلييين يجد لم وإن
الكعبين). من أسفل

]134[ر:

27.       : السراويل -  فليلبس الزار يجد لم إذا باب
عيين دينييار، بيين عمييرو شييعبة: حييدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1746

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن زيد، بن جابر
لييم فقال: (من بعرفات، وسلم عليه الله صلى النبي خطبنا 

فليلبييس النعلييين يجييد لييم ومن السراويل، فليلبس الزار يجد
الخفين).

]1653[ر:

28.    : للمحرم -  السلح لبس باب
يتييابع وافتدى. ولم السلح لبس العدو خشي عكرمة: إذا وقال
الفدية. في عليه

عيين إسييحق، أبييي عن إسرائيل، عن الله، عبيد  - حدثنا1747
عنه: الله رضي البراء

فييأبى القعييدة، ذي فييي وسييلم عليه الله صلى النبي اعتمر 
مكيية يييدخل قاضيياهم: ل حتى مكة يدخل يدعوه أن مكة أهل

القراب. في إل سلحا
]1689[ر:

29.      : إحرام -  بغير ومكة الحرم دخول باب
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أميير وإنمييا عميير، ابيين ودخل

للحطييابين يييذكره ولييم والعمييرة، الحييج أراد لميين بييالهلل



وغيرهم.
عيين طيياوس، ابيين وهيييب: حييدثنا مسييلم: حييدثنا  - حدثنا1748

عنهما: الله رضي عباس ابن عن أبيه،
ذا المدينيية لهييل وقييت وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 

هيين يلملييم، اليميين ولهييل المنييازل، قرن نجد ولهل الحليفة،
الحييج أراد مميين غيرهييم، ميين عليهيين أتييى آت ولكييل لهيين،

أهييل حييتى أنشييأ، حيييث فميين ذلييك دون كييان فمن والعمرة،
مكة. من مكة
]1452[ر:

ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1749
عنه: الله رضي مالك بن أنس عن شهاب،

الفتييح عييام دخييل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن 
ه وعليى ابين فقيال: إن رجيل جياء نزعيه فلميا المغفير، رأس
فقال: (اقتلوه). الكعبة، بأستار متعلق خطل

]2879، 4035، 5471[

30.      : قميص -  وعليه جاهل أحرم إذا باب
كفييارة فل ناسيييا أو جيياهل لبييس أو تطيييب عطيياء: إذا وقييال
عليه.

قييال: حييدثني عطاء همام: حدثنا الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا1750
قال: أبيه عن يعلى، بن صفوان

رجييل فأتيياه وسييلم، عليييه اللييه صييلى الله رسول مع كنت 
لييي: تحييب يقول عمر كان نحوه، أو صفرة أثر فيه جبة عليه

عنييه، سييري ثييم عليييه تييراه؟. فنييزل أن الوحي عليه نزل إذا
يييد رجل حجك). وعض في تصنع ما عمرتك في فقال: (اصنع

وسلم. عليه الله صلى النبي فأبطله ثنيته، فانتزع يعني رجل،
]1463[ر:

31      : النبي -  يأمر ولم بعرفة، يموت المحرم باب
. الحج         بقية عنه يؤدى أن وسلم عليه الله صلى

زيييد، بيين حميياد حرب: حييدثنا بن سليمان  - حدثنا1751/1752
عبيياس ابيين عيين جييبير، بيين سييعيد عيين دينار، بن عمرو عن

قال: عنهما الله رضي
إذ بعرفيية، وسلم عليه الله صلى النبي مع واقف رجل بينا 

صييلى النبي فقال فأقعصته، قال أو فوقصته، راحلته عن وقع



أو ثييوبين، فييي وكفنوه وسدر، بماء وسلم: (اغسلوه عليه الله
يبعثييه اللييه فييإن رأسييه، تخمييروا ول تحنطييوه، ول قال: ثوبيه،

يلبي). القيامة يوم
أيييوب، عيين حميياد، حييرب: حييدثنا بيين سليمان ) - حدثنا1752(

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن
إذ بعرفيية، وسلم عليه الله صلى النبي مع واقف رجل بينا 

صييلى النبي فقال قال: فأوقصته، أو فوقصته، راحلته عن وقع
ول ثييوبين، في وكفنوه وسدر، بماء وسلم: (اغسلوه عليه الله

يبعثييه اللييه فييإن تحنطييوه، ول رأسه تخمروا ول طيبا، تمسوه
ملبيا). القيامة يوم
]1206[ر:

32.     : مات -  إذا المحرم سنة باب
أبييو هشيييم: أخبرنييا إبراهيييم: حييدثنا بيين يعقييوب  - حييدثنا1753
عنهما: الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن بشر،

فوقصييته وسييلم، عليييه الليه صيلى النييبي مييع كان رجل أن 
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقال فمات، محرم وهو ناقته

تمسييوه ول ثييوبيه، فييي وكفنييوه وسييدر، بماء وسلم: (اغسلوه
ملبيا). القيامة يوم يبعث فإنه رأسه، تخمروا ول بطيب،

]1206[ر:

33      : يحج -  والرجل الميت، عن والنذور الحج باب
. المرأة  عن

أبييي عن عوانة، أبو إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا1754
عنهما: الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن بشر،

عليييه اللييه صييلى النييبي إلييى جيياءت جهينيية، ميين امرأة أن 
ميياتت، حييتى تحج فلم تحج، أن نذرت أمي فقالت: إن وسلم
أمييك على كان لو أرأيت عنها، حجي قال: (نعم، عنها؟ أفأحج

بالوفاء). أحق فالله الله، قاضيتة؟. اقضوا أكنت دين
]6321، 6885[

34      : على -  الثبوت يستطيع ل عمن الحج باب
الراحلة.

عن شهاب، ابن عن جريج، ابن عن عاصم، أبو  - حدثنا1755
عبيياس بيين الفضييل عيين عبيياس، ابيين عن يسار، بن سليمان



(ح). امرأة عنهم: أن الله رضي
سييلمة: أبييي بيين العزيز عبد إسماعيل: حدثنا بن موسى حدثنا
عبيياس ابيين عيين يسييار، بيين سييليمان عيين شهاب، ابن حدثنا
قال: عنهما الله رضي

رسييول قييالت: يييا الييوداع، حجة عام خثعم من امرأة جاءت 
شيخا أبي أدركت الحج، في عباده على الله فريضة إن الله،

عنييه يقضييي فهييل الراحلة، على يستوي أن يستطيع ل كبيرا،
عنه؟. قال: (نعم). أحج أن
]1442[ر:

35.     : الرجل -  عن المرأة حج باب
ابيين عيين مالييك، عيين مسييلمة، بيين اللييه عبييد  - حييدثنا1756
رضي عباس بن الله عبد عن يسار، بن سليمان عن شهاب،

قال: عنهما الله
فجيياءت وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي رديف الفضل كان 

فجعيل إليه، وتنظر إليها ينظر الفضل فجعل خثعم، من امرأة
الشييق إلييى الفضييل وجه يصرف وسلم عليه الله صلى النبي
ل كييبيرا، شيييخا أبييي أدركييت اللييه فريضيية فقييالت: إن الخر،
حجيية فييي عنه؟. قال: (نعييم). وذلييك أفأحج الراحلة، على يثبت

الوداع.
]1442[ر:

36.   : الصبيان -  حج باب
اللييه عبيد عن زيد، بن حماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا1757

قال: يزيد أبي بن
قدمني أو يقول: بعثني، عنهما الله رضي عباس ابن سمعت 

بليل. جمع من الثقل في وسلم عليه الله صلى النبي
]1593[ر:

ابيين إبراهيييم: حييدثنا بيين يعقييوب إسحق: أخبرنييا  - حدثنا1758
بن الله عبد بن الله عبيد عمه: أخبرني عن شهاب، ابن أخي
عنهمييا اللييه رضييي عبيياس بيين اللييه عبد مسعود: أن بن عتبة
قال:

الله ورسول لي، أتان على أسير الحلم، ناهزت وقد أقبلت 
بييين سييرت حييتى بمنييى، يصييلي قييائم وسلم عليه الله صلى
مييع فصييففت فرتعت، عنها نزلت ثم الول، الصف بعض يدي



وسلم. عليه الله صلى الله رسول وراء الناس
الوداع. حجة في شهاب: بمنى ابن عن يونس، وقال

]76[ر:
بيين حيياتم يييونس: حييدثنا بن الرحمن عبد  - حدثنا1759/1760

قال: يزيد بن السائب عن يوسف، بن محمد عن إسماعيل،
سبع ابن وأنا وسلم عليه الله صلى الله رسول مع بي حج 

سنين.
عن مالك، بن القاسم زرارة: أخبرنا بن عمرو ) - حدثنا1760(

العزيييز عبييد بيين عميير قييال: سييمعت الرحميين عبد بن الجعيد
صييلى النبي ثقل في به حج قد وكان زيد، بن للسائب يقول
وسلم. عليه الله

37.   : النساء -  حج باب
أبيييه، عيين إبراهيييم، محمييد: حييدثنا بن أحمد لي  - وقال1761

جده: عن
عليييه اللييه صييلى النييبي لزواج عنييه اللييه رضييي عميير أذن 

عفييان بيين عثمييان معهيين فبعييث حجهييا، حجة آخر في وسلم
عوف. ابن الرحمن وعبد

أبييي بيين حييبيب الواحد: حييدثنا عبد مسدد: حدثنا  - حدثنا1762
أم عائشيية عيين طلحيية، بنييت عائشيية قييال: حييدثتنا عمييرة

قالت: عنها الله رضي المؤمنين
فقييال: (لكيين معكييم؟ ونجاهييد نغزو أل الله، رسول قلت: يا 

عائشيية: فل مييبرور). فقييالت حييج الحييج، وأجمله الجهاد أحسن
عليه الله صلى الله رسول من هذا سمعت إذ بعد الحج أدع

وسلم.
]1448[ر:

عميرو، عين زييد، بين حمياد النعمان: حيدثنا أبو  - حدثنا1763
ه رضيي عبياس ابن عن عباس، ابن مولى معبد، أبي عن الل

قال: عنهما
مييع إل المييرأة تسافر وسلم: (ل عليه الله صلى النبي قال 

محييرم). فقييال ومعهييا إل رجييل عليهييا يييدخل ول محييرم، ذي
وكييذا، كذا جيش في أخرج أن أريد إني الله، رسول رجل: يا
معها). الحج؟. فقال: (اخرج تريد وامرأتي

]2844، 2896، 4935[
حييبيب زريييع: أخبرنييا بيين يزيييد عبييدان: أخبرنييا  - حييدثنا1764



قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عطاء، عن المعلم،
لم قييال حجتييه، ميين وسلم عليه الله صلى النبي رجع لما 

تعنييي فلن، الحييج). قييالت: أبييو من منعك النصارية: (ما سنان
أرضا يسقي والخر أحدهما، على حج ناضحان له كان زوجها،

معي). حجة تقضي رمضان في عمرة لنا. قال: (فإن
النييبي عيين عبيياس، ابيين عطيياء: سييمعت عن جريج، ابن رواه
عيين الكريييم، عبد عن الله، عبيد وسلم. وقال عليه الله صلى

وسلم. عليه الله صلى النبي عن جابر، عن عطاء،
]1690[ر:

الملييك عبد عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا1765
وقييد سيعيد، أبيا قال: سمعت زياد مولى قزعة عن عمير، بن
قال: غزوة، عشرة ثنتي وسلم عليه الله صلى النبي مع غزا
أو وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسول من سمعتهن أربع 

فييأعجبنني وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي عيين قال: يحييدثهن
زوجهييا معهييا ليييس يومين مسيرة امرأة لتسافر وآنقنني: (أن

بعد صلة ول والضحى، يومين: الفطر صوم ول محرم، ذو أو
حييتى الصييبح وبعييد الشييمس، تغيرب حيتى العصر صلتين: بعد

مسيياجد: مسييجد ثلثة إلى إل الرحال تشد ول الشمس، تطلع
القصى). ومسجد ومسجدي، الحرام،

]1139[ر:

38.      : الكعبة -  إلى المشي نذر من باب
الطويييل حميييد عيين الفييزاري، سلم: أخبرنا ابن  - حدثنا1766

عنه: الله رضي أنس عن ثابت، قال: حدثني
ابنيه، بين يهادي شيخا رأى وسلم عليه الله صلى النبي أن 

عيين اللييه يمشييي. قييال: (إن أن هذا). قالوا. نييذر بال قال: (ما
يركب. أن لغني). وأمره نفسه هذا تعذيب

]6323[
يوسف: أن بن هشام موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا1767

يزيييد أيييوب: أن أبي بن سعيد قال: أخبرني أخبرهم جريج ابن
عييامر بيين عقبة عن حدثه، الخير أبا أخبره: أن حبيب أبي بن

قال:
أسييتفتي أن وأمرتني الله، بيت إلى تمشي أن أختي نذرت 

عليييه فقييال فاسييتفتيته، وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي لهييا
عقبة. يفارق ل الخير أبو ولتركب). قال: وكان السلم: (لتمش



عيين أيييوب، بيين يحيييى عيين جريج، ابن عن عاصم، أبو حدثنا
الحديث. عقبة... فذكر عن الخير، أبي عن يزيد،

المدينة. فضائل  - أبواب35
الرحيم. الرحمن الله بسم 



1.   : المدينة -  حرم باب
عاصييم يزيييد: حييدثنا بيين ثابت النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا1768

عنه، الله رضي أنس عن الحول، الرحمن عبد أبو
كذا من حرم قال: (المدينة وسلم عليه الله صلى النبي عن 

أحييدث ميين حييدث، فيها يحدث ول شجرها، يقطع كذا. ل إلى
أجمعين). والناس والملئكة الله لعنة فعليه حدثا فيها

]6876[
التييياح، أبييي عيين الييوارث، عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا1769

عنه: الله رضي أنس عن
ببنيياء وأميير المدينيية، وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي قييدم 

ثمنه نطلب ثامنوني). فقالوا: ل النجار، بني فقال: (يا المسجد،
بييالخرب ثييم فنبشييت، المشييركين بقبييور فييأمر اللييه، إلييى إل

المسجد. قبلة النخل فصفوا فقطع، وبالنخل فسويت،
]418[ر:

عيين أخييي، قييال: حييدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا1770
هريييرة أبييي عن المقبري، سعيد عن الله، عبيد عن سليمان،

عنه: الله رضي
لبييتي بييين مييا قال: (حييرم وسلم عليه الله صلى النبي أن 

وسييلم عليييه الله صلى النبي لساني). قال: وأتى على المدينة
ميين خرجتييم قييد حارثيية بنييي يييا فقييال: (أراكييم حارثيية، بنييي

فيه). أنتم فقال: (بل التفت الحرم). ثم
]1774[

الرحميين: حييدثنا عبييد بشييار: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا1771
علي عن أبيه، عن التيمي، إبراهيم عن العمش، عن سفيان،

قال: عنه الله رضي
النييبي عيين الصييحيفة، وهييذه اللييه كتيياب إل شيء عندنا ما 

كييذا، إلييى عييائر بين ما حرم، وسلم: (المدينة عليه الله صلى
اللييه لعنيية فعليييه محييدثا، آوى أو حييدثا، فيهييا أحييدث ميين

عدل. وقال: ول صرف منه يقبل ل أجمعين، والناس والملئكة
لما أخفير فمين واحيدة، المسلمين ذمة ه لعنية فعلييه مس الل

عيدل. ومين ول صرف منه يقبل ل أجمعين، والناس والملئكة
والناس والملئكة الله لعنة فعليه مواليه، إذن بغير قوما تولى

عدل). ول صرف منه يقبل ل أجمعين،
]3001، 3008، 6374، 6870[



2.      : الناس -  تنفي وأنها المدينة، فضل باب
بن يحيى عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا1772
يقول: سييمعت يسار، بن سعيد الحباب، أبا قال: سمعت سعيد

يقول: عنه الله رضي هريرة أبا
تأكييل بقرييية وسلم: (أمرت عليه الله صلى الله رسول قال 

ينفييي كمييا النيياس تنفييي المدينة، وهي يثرب، يقولون القرى،
الحديد). خبث الكير

3.   : طابة -  المدينة باب
عمرو قال: حدثني سليمان مخلد: حدثنا بن خالد  - حدثنا1773

حميييد أبييي عيين سييعد، بيين سييهل بيين عبيياس عن يحيى، بن
عنه: الله رضي

حييتى تبييوك، ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي مع أقبلنا 
طابة). فقال: (هذه المدينة، على أشرفنا

]1411[ر:

4.   : المدينة -  لبتي باب
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1774
اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين المسيب، بن سعيد عن شهاب،

عنه:
قال ذعرتها، ما ترتع بالمدينة الظباء رأيت يقول: لو كان أنه 

حرام). لبتيها بين وسلم: (ما عليه الله صلى الله رسول
]1770[ر:

5.     : المدينة -  عن رغب من باب
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا1775
قال: عنه الله رضي هريرة أبا المسيب: أن بن سعيد أخبرني

يقييول: (يييتركون وسييلم عليييه الله صلى الله رسول سمعت 
- يريييد العييواف إل يغشيياها ل كييانت، مييا خييير علييى المدينيية
مزينيية، ميين راعيييان يحشر من - وآخر والطير السباع عوافي
بلغييا إذا حتى وحشا، فيجدانها بغنمهما ينعقان المدينة، يريدان

وجوههما). على خرا الوداع، ثنية
هشييام عيين مالييك، يوسف: أخبرنييا بن الله عبد  - حدثنا1776

زهير أبي بن سفيان عن الزبير، ابن الله عبد عن عروة، بن
قال: أنه عنه الله رضي



يقييول: (تفتييح وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول سمعت 
أطيياعهم، وميين بييأهليهم فيتحملييون يبسون، قوم فيأتي اليمن،

قييوم فيييأتي الشأم، يعلمون. وتفتح كانوا لو لهم خير والمدينة
لهييم خييير والمدينيية أطيياعهم، ومن بأهليهم فيتحملون يبسون،

فيتحملييون يبسون، قوم فيأتي العراق، يعلمون. وتفتح كانوا لو
يعلمون). كانوا لو لهم خير والمدينة أطاعهم، ومن بأهليهم

6.     : المدينة -  إلى يأرز اليمان باب
قييال: عييياض بن أنس المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا1777
بيين حفص عن الرحمن، عبد بن خبيب عن الله، عبيد حدثني
عنه: الله رضي هريرة أبي عن عاصم،

ليأرز اليمان قال: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
جحرها). إلى الحية تأرز كما المدينة، إلى

7.      : المدينة -  أهل كاد من إثم باب
جعيييد، عيين الفضييل، حريييث: أخبرنييا بيين حسين  - حدثنا1778

قال: عنه الله رضي سعدا قالت: سمعت عائشة عن
ه صلى النبي سمعت  أهيل يكييد يقيول: (ل وسيلم علييه الل

الماء). في الملح ينماع كما انماع، إل أحد المدينة

8.   : المدينة -  آطام باب
قييال: شييهاب ابيين سييفيان: حييدثنا علييي: حييدثنا  - حييدثنا1779
قال: عنه الله رضي أسامة عروة: سمعت أخبرني

آطييام ميين أطييم علييى وسلم عليه الله صلى النبي أشرف 
الفتيين مواقييع لرى إنييي أرى، مييا تييرون فقال: (هييل المدينة،

القطر). كمواقع بيوتكم خلل
الزهري. عن كثير، بن وسليمان معمر تابعه

]2335، 3402، 6651[

9.     : المدينة -  الدجال يدخل ل باب
إبراهيييم قييال: حييدثني اللييه عبييد بن العزيز عبد  - حدثنا1780

عنه، الله رضي بكرة أبي عن جده، عن أبيه، عن سعد، بن
المدينيية يييدخل قييال: (ل وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 

بيياب كييل على أبواب، سبعة يومئذ لها الدجال، المسيح رعب
ملكان).

]6707[



عبييد بيين نعيم عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا1781
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن المجمر، الله
المدينة أنقاب وسلم: (على عليه الله صلى الله رسول قال 

الدجال). ول الطاعون يدخلها ل ملئكة،
]5399، 6714[

أبييو الوليييد: حييدثنا المنييذر: حييدثنا بيين إبراهيييم  - حييدثنا1782
عنه، الله رضي مالك بن أنس إسحق: حدثني عمرو: حدثنا

إل بلييد ميين قييال: (ليييس وسييلم عليييه الله صلى النبي عن 
نقييب نقابهييا ميين لييه ليس والمدينة، مكة إل الدجال، سيطؤه

بأهلهييا المدينيية ترجييف ثم يحرسونها، صافين الملئكة عليه إل
ومنافق). كافر كل الله فيخرج رجفات، ثلث

]6706، 6715، 7035[
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا1783

عتبيية: أن بيين اللييه عبد بن الله عبيد قال: أخبرني شهاب ابن
قال: عنه الله رضي الخدري سعيد أبا
عيين طييويل حييديثا وسييلم عليه الله صلى الله رسول حدثنا 

وهييو الييدجال، قييال: (يييأتي أن بييه حييدثنا فيمييا فكييان الدجال،
الييتي السييباخ بعض ينزل المدينة، نقاب يدخل أن عليه محرم

خييير من أو الناس، خير هو رجل يومئذ إليه فيخرج بالمدينة،
رسييول عنييك حييدثنا الييذي الييدجال، أنييك فيقول: أشهد الناس،

إن الييدجال: أرأيييت فيقييول حديثه، وسلم عليه الله صلى الله
الميير؟. فيقولييون: ل، فييي تشييكون هييل أحييتييه ثييم هذا قتلت

أشييد قييط كنييت ما يحييه: والله حين فيقول يحييه، ثم فيقتله
عليه). أسلط فل الدجال: أقتله فيقول اليوم، مني بصيرة

]6713[

10.    : الخبث -  تنفي المدينة باب
الرحميين: حييدثنا عبييد عبيياس: حييدثنا بيين عمييرو  - حييدثنا1784

عنه: الله رضي جابر عن المنكدر، بن محمد عن سفيان،
علييى فبييايعه وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أعرابييي جيياء 

ثلث فييأبى، فقييال: أقلنييي، محمومييا، الغييد ميين فجاء السلم،
طيبها). وينصع خبثها، تنفي كالكير فقال: (المدينة مرات،

]6783، 6785، 6790، 6891[
بيين عييدي عيين شييعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا1785
رضي ثابت بن زيد قال: سمعت يزيد ابن الله عبد عن ثابت،



يقول: عنه الله
نيياس رجييع أحد، إلى وسلم عليه الله صلى النبي خرج لما 

نقتلهييم، فرقيية: ل وقييالت فرقيية: نقتلهييم، فقييالت أصحابه، من
صييلى النييبي فئييتين}. وقييال المنييافقين فييي لكم فنزلت: {فما

خبييث النييار تنفييي كمييا الرجييال تنفييي وسييلم: (إنهييا عليه الله
الحديد).

]3824، 4313[
جرير: حييدثنا بن وهب محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا1786

اللييه رضييي أنييس عيين شييهاب، ابيين عن يونس، أبي: سمعت
عنه،
بالمدينيية اجعل قال: (اللهم وسلم عليه الله صلى النبي عن 

البركة). من بمكة جعلت ما ضعفي
يونس. عن عمر، بن عثمان تابعه

عن حميد، عن جعفر، بن إسماعيل قتيبة: حدثنا  - حدثنا1787
عنه: الله رضي أنس

سييفر، ميين قييدم إذا كييان وسييلم عليه الله صلى النبي أن 
دابيية على كان وإن راحلته، أوضع المدينة، جدرات إلى فنظر

حبها. من حركها،
]1708[ر: 

11       : أن -  وسلم عليه الله صلى النبي كراهية باب
. المدينة  تعرى

الطويييل، حميييد عيين الفزاري، سلم: أخبرنا ابن  - حدثنا1788
قال: عنه الله رضي أنس عن
رسول فكره المسجد، قرب إلى يتحولوا أن سلمة بنو أراد 

بنييي وقييال: (يييا المدينة، تعرى أن وسلم عليه الله صلى الله
آثاركم). فأقاموا. تحتسبون أل سلمة،

]625[ر: 
قال: عمر بن الله عبيد عن يحيى، عن مسدد،  - حدثنا1789
عيين عاصييم، بيين حفييص عيين الرحميين، عبد بن خبيب حدثني

عنه، الله رضي هريرة أبي
ومنبري بيتي بين قال: (ما وسلم عليه الله صلى النبي عن 

حوضي). على ومنبري الجنة، رياض من روضة
]1138[ر: 

عيين أسييامة، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين عبيييد  - حييدثنا1790



قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام،
أبو وعك المدينة وسلم عليه الله صلى الله رسول قدم لما 

يقول: الحمى أخذته إذا بكر أبو فكان وبلل، بكر
نعله شراك من أدنى * والموت أهله في مصبح امرئ كل

يقول: عقيرته يرفع الحمى عنه أقلع إذا بلل وكان
وجليل إذخر وحولي * بواد ليلة أبيتن هل شعري ليت أل

وطفيل شامة لي يبدون * وهل مجنة مياه يوما أردن وهل
بيين وأمييية ربيعة، بن وعتبة ربيعة، بن شيبة العن وقال: اللهم

قييال الوبيياء. ثييم أرض إلييى أرضيينا ميين أخرجونييا كمييا خلييف،
المدينيية إلينييا حبييب وسلم: (اللهم عليه الله صلى الله رسول
مييدنا، وفييي صيياعنا فييي لنييا بييارك اللهييم أشد، أو مكة كحبنا

المدينيية الجحفة). قالت: وقدمنا إلى حماها وانقل لنا، وصححها
تعنييي نجل، يجييري بطحييان قالت: فكييان الله، أرض أوبأ وهي
آجنا. ماء

]3711، 5330، 5353، 6011[
يزيييد، بن خالد عن الليث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا1791

أبيه، عن أسلم، بن زيد عن هلل، أبي بن سعيد عن
فييي شييهادة ارزقنييي قييال: اللهييم عنييه الله رضي عمر عن 

وسلم. عليه الله صلى رسولك بلد في موتي واجعل سبيلك،
عن أسلم، بن زيد عن القاسم، بن روح عن زريع، ابن وقال
قييالت: سييمعت عنهمييا اللييه رضييي عمر بنت حفصة عن أمه،

عمر: نحوه.
عميير حفصيية: سييمعت عيين أبيييه، عيين زيييد، عن هشام، وقال
عنه. الله رضي



الصوم  - كتاب36
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.    : رمضان -  صوم وجوب باب
الصيييام عليكييم كتييب آمنييوا الييذين أيها تعالى: { يا الله وقول

} /البقييرة: تتقييون لعلكييم قبلكييم ميين الييذين علييى كتييب كما
183./

عيين جعفيير، بن إسماعيل سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا1792
الله: عبيد بن طلحة عن أبيه، عن سهيل، أبي
ثييائر وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى جاء أعرابيا أن 

علييي اللييه فييرض ميياذا أخييبرني الله، رسول فقال: يا الرأس،
شيييئا). تطييوع أن إل الخمييس فقييال: (الصييلوات الصييلة، ميين

فقييال: (شييهر الصيييام، ميين علييي الله فرض ما فقال: أخبرني
علي الله فرض بما شيئا). فقال: أخبرني تطوع أن إل رمضان

وسييلم عليييه الليه صلى الله رسول فقال: فأخبره الزكاة، من
أنقص ول شيئا، أتطوع ل أكرمك، قال: والذي السلم، شرائع

عليييه اللييه صلى الله رسول شيئا. فقال علي الله فرض مما
صدق). إن الجنة أو: دخل صدق، إن وسلم: (أفلح

]46[ر:
نييافع، عيين أيييوب، عيين إسييماعيل، مسدد: حدثنا  - حدثنا1793

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
بصيييامه، وأميير عاشييوراء وسييلم عليه الله صلى النبي صام 

أن إل يصييومه ل اللييه عبييد تييرك. وكييان رمضييان فييرض فلما
صومه. يوافق

]1896، 4231[
أبييي بيين يزيد عن الليث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا1794

عائشة عن أخبره، عروة حدثه: أن مالك ابن عراك حبيب: أن
عنها: الله رضي

أميير ثم الجاهلية، في عاشوراء يوم تصوم كانت قريشا أن 
فييرض حييتى بصيييامه وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول
شيياء وسييلم: (ميين عليييه الله صلى الله رسول وقال رمضان،
أفطر). شاء ومن فليصمه،

]1515[ر:



2.   : الصوم -  فضل باب
أبييي عيين مالييك، عيين مسييلمة، بيين اللييه عبييد  - حييدثنا1795
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

فل جنة، قال: (الصيام وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
صائم إني فليقل شاتمه، أو قاتله امرؤ وإن يجهل، ول يرفث

عنييد أطيييب الصييائم فييم لخلوف بيده نفسي - والذي - مرتين
وشييهوته وشييرابه طعييامه يييترك المسييك، ريح من تعالى الله
أمثالها). بعشر والحسنة به، أجزي وأنا لي الصيام أجلي، من

]1805، 5583، 7054، 7100[

3.   : كفارة -  الصوم باب
جييامع، سييفيان: حييدثنا اللييه: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا1796

قال: حذيفة عن وائل، أبي عن
صييلى النبي عن حديثا يحفظ عنه: من الله رضي عمر قال 

يقييول: سييمعته حذيفيية: أنييا الفتنة؟. قييال في وسلم عليه الله
والصيييام الصييلة تكفرهييا وجاره، وماله أهله في الرجل (فتنة

الييتي عيين أسييأل إنمييا ذه، عيين أسييأل والصدقة). قييال: ليييس
قييال: مغلقييا، بابييا ذلييك دون البحر. قال: وإن يموج كما تموج
إلييى يغلق ل أن أجدر ذاك قال قال: يكسر، يكسر؟ أو فيفتح

الباب؟. من يعلم عمر أكان لمسروق: سله فقلنا القيامة، يوم
الليلة. غد دون أن يعلم كما فقال: نعم، فسأله

]502[ر:

4.   : للصائمين -  الريان باب
قييال: بلل بيين سييليمان مخلييد: حييدثنا بيين خالد  - حدثنا1797
عنه، الله رضي سهل عن حازم، أبو حدثني

بابييا الجنيية فييي قييال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي عن 
يييدخل ل القياميية، يييوم الصييائمون منه يدخل الريان، له يقال
منييه يييدخل ل فيقومون الصائمون، أين يقال غيرهم، أحد منه
أحد). منه يدخل فلن أغلق، دخلوا فإذا غيرهم، أحد

]3084[
قييال: معيين قييال: حييدثني المنييذر بيين إبراهيييم  - حييدثنا1798
الرحميين، عبييد بيين حميييد عيين شهاب، ابن عن مالك، حدثني

عنه: الله رضي هريرة أبي عن
أنفييق قييال: (ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 



اللييه عبييد الجنيية: يييا أبييواب من نودي الله، سبيل في زوجين
الصييلة، بيياب ميين دعييي الصلة أهل من كان فمن خير، هذا

كييان وميين الجهيياد، بيياب من دعي الجهاد أهل من كان ومن
أهييل ميين كييان وميين الريييان، باب من دعي الصيام أهل من

الصدقة). باب من دعي الصدقة
مييا اللييه، رسييول يا وأمي عنه: بأبي الله رضي بكر أبو فقال
أحييد يدعى فهل ضرورة، من البواب تلك من دعي من على
منهم). تكون أن وأرجو كلها؟. قال: (نعم، البواب تلك من

]3466[

5       : ومن -  رمضان، شهر أو رمضان يقال هل باب
. واسعا   كله رأى

رمضييان). [ر: صييام وسييلم: (ميين عليييه الله صلى النبي وقال
1802[

]1815رمضان). [ر: تقدموا وقال: (ل
أبي عن جعفر، بن إسماعيل قتيبة: حدثنا  - حدثنا1799/1800

عنه: الله رضي هريرة أبي عن أبيه، عن سهيل،
رمضان جاء قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الجنة). أبواب فتحت
عيين الليييث، قييال: حييدثني بكييير بيين يحيييى ) - حييدثني1800(

مييولى أنييس، أبييي ابيين قييال: أخييبرني شييهاب ابن عن عقيل،
عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييا سمع حدثه: أنه أباه أن التيميين،

يقول:
شييهر دخييل وسييلم: (إذا عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قال 

وسلسييلت جهنم، أبواب وغلقت السماء، أبواب فتحت رمضان
الشياطين).

]3103[
عقيييل، عيين الليييث، قال: حدثني بكير بن يحيى  - حدثنا1801

اللييه رضييي عميير ابيين سالم: أن قال: أخبرني شهاب ابن عن
قال: عنهما

يقييول: (إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول سييمعت 
عليكييم غييم فييإن فييأفطروا، رأيتمييوه وإذا فصييوموا، رأيتمييوه
له). فاقدروا

رمضان. ويونس: لهلل عقيل الليث: حدثني عن غيره، وقال
]1807 - 1809، 1814، 4996[



6.       : ونية -  واحتسابا إيمانا رمضان صام من باب
عليييه اللييه صييلى النييبي عيين عنهييا، الله رضي عائشة وقالت

نياتهم). على وسلم: (يبعثون
]2012[ر:

يحييى، هشيام: حيدثنا إبراهييم: حيدثنا بين مسلم  - حدثنا1802
عنه، الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي عن
القييدر ليليية قام قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

رمضان صام ومن ذنبه، من تقدم ما له غفر واحتسابا، إيمانا
ذنبه). من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا

]38 ،35[ر:

7        : وسلم -  عليه الله صلى النبي كان ما أجود باب
. رمضان   في يكون

سييعد: بيين إبراهيييم إسماعيل: حييدثنا بن موسى  - حدثنا1803
عتبيية: أن بيين اللييه عبييد بن الله عبيد عن شهاب، ابن أخبرنا

قال: عنهما الله رضي عباس ابن
وكييان بالخير، الناس أجود وسلم عليه الله صلى النبي كان 

جبريييل وكييان جبريييل، يلقاه حين رمضان، في يكون ما أجود
يعييرض ينسييلخ، حييتى رمضان في ليلة كل يلقاه السلم عليه
جبريييل لقيييه القييرآن: فييإذا وسييلم عليه الله صلى النبي عليه
المرسلة. الريح من بالخير أجود كان السلم، عليه
]6[ر:

8        : في -  به والعمل الزور، قول يدع لم من باب
الصوم.

ذئييب: حييدثنا أبييي ابيين إياس: حدثنا أبي بن آدم  - حدثنا1804
عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين أبيييه، عن المقبري، سعيد
قال:

قييول يييدع لييم وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول قال 
طعييامه يييدع أن فييي حاجيية للييه فليييس بييه، والعمييل الييزور

وشرابه).
]5710[

9.       : شتم -  إذا صائم إني يقول هل باب
يوسييف، بيين هشييام موسييى: أخبرنييا بن إبراهيم  - حدثنا1805



الزيات: أنييه صالح أبي عن عطاء، قال: أخبرني جريج ابن عن
يقول: عنه الله رضي هريرة أبا سمع

عمل الله: كل وسلم: (قال عليه الله صلى الله رسول قال 
جنيية، والصيام به، أجزي وأنا لي فإنه الصيام، إل له آدم ابن
سييابه فييإن يصخب، ول يرفث فل أحدكم صوم يوم كان وإذا
بيده، محمد نفس صائم. والذي امرؤ فليقل: إني قاتله أو أحد

المسييك. للصييائم ريييح من الله عند أطيب الصائم فم لخلوف
بصومه). فرح ربه لقي وإذا فرح، أفطر يفرحهما: إذا فرحتان

]1795[ر:

10.       : العزوبة -  نفسه على خاف لمن الصوم باب
عيين العمييش، عيين حمييزة، أبييي عيين عبييدان،  - حييدثنا1806

رضييي اللييه عبييد مييع أمشي أنا قال: بينا علقمة عن إبراهيم،
فقال: عنه الله
اسييتطاع فقييال: (ميين وسييلم عليييه اللييه صلى النبي مع كنا 

لييم وميين للفييرج، وأحصيين للبصيير أغييض فإنه فليتزوج، الباءة
وجاء). له فإنه بالصوم، فعليه يستطع

]4778، 4779[

11) :       : إذا -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( فأفطروا      رأيتموه وإذا فصوموا، الهلل رأيتم

أبييا عصييى فقييد الشييك يييوم صييام عمار: من عن صلة، وقال
وسلم. عليه الله صلى القاسم

عيين مالييك، عيين مسييلمة، بيين اللييه عبد  - حدثنا1807/1809
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن نافع،

فقييال: رمضييان، ذكر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
غم فإن تروه، حتى تفطروا ول الهلل، تروا حتى تصوموا (ل

له). فاقدروا عليكم
عبييد عيين مالك، مسلمة: حدثنا بن الله عبد ) - حدثنا1808( 

عنهما: الله رضي عمر ابن الله عبد عن دينار، بن الله
تسييع قييال: (الشييهر وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 

عليكييم غييم فييإن تييروه، حييتى تصييوموا فل ليليية، وعشييرون
ثلثين). العدة فأكملوا

سحيم بن جبلة عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو ) - حدثنا1809( 
يقول: عنهما الله رضي عمر ابن قال: سمعت



وهكييذا). هكييذا وسييلم: (الشييهر عليييه الليه صيلى النبي قال 
الثالثة. في البهام وخنس

]1801[ر:
قييال: زييياد بيين محمييد شييعبة: حييدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1810

يقول: عنه الله رضي هريرة أبا سمعت
القاسييم أبييو قال: قال أو وسلم، عليه الله صلى النبي قال 

فييإن لرؤيتييه، وأفطييروا لرؤيته وسلم: (صوموا عليه الله صلى
ثلثين). شعبان عدة فأكملوا عليكم غبي

عبييد بيين يحيييى عن جريج، ابن عن عاصم، أبو  - حدثنا1811
سييلمة أم عيين الرحميين، عبد بن عكرمة عن صيفي، بن الله

ميين آلييى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عنها: أن الله رضي
راح، أو غييدا، يومييا وعشييرون تسعة مضى فلما شهرا، نسائه
الشييهر شييهرا؟. فقييال: (إن تييدخل ل أن حلفييت له: إنك فقيل
يوما). وعشرين تسعة يكون

]4906[
بيين سيليمان اللييه: حييدثنا عبييد بيين العزيييز عبييد  - حدثنا1812
قال: عنه الله رضي أنس عن حميد، عن بلل،

وكييانت نسييائه، ميين وسلم عليه الله صلى الله رسول آلى 
نزل، ثم ليلة، وعشرين تسعا مشربة في فأقام رجله، انفكت

يكييون الشييهر شييهرا؟. فقييال: (إن آليت الله، رسول فقالوا: يا
وعشرين). تسعا

]371[ر:

12.     : ينقصان -  ل عيد شهرا باب
تمييام. فهييو ناقصييا كييان إسييحق: وإن اللييه: قييال عبد أبو قال

ناقص. كلهما يجتمعان محمد: ل وقال
عيين إسييحق، قييال: سييمعت معتمر مسدد: حدثنا  - حدثنا1813

اللييه صييلى النييبي عيين أبيييه، عن بكرة، أبي بن الرحمن عبد
الحييذاء خالييد عيين معتميير، مسييدد: حييدثنا وسلم. وحدثني عليه

اللييه رضييي أبيه عن بكرة، أبي بن الرحمن عبد قال: أخبرني
عنه،
ينقصييان، ل قال: (شييهران وسلم عليه الله صلى النبي عن 

الحجة). وذو عيد: رمضان شهرا



13) :       : ل -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( نحسب   ول نكتب

قيييس: حييدثنا بيين السود شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1814
عنهما، الله رضي عمر ابن سمع عمرو: أنه بن سعيد

ل أمييية، أمة قال: (إنا أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن 
تسييعة مييرة وهكييذا). يعنييي هكييذا الشييهر نحسييب، ول نكتييب

ثلثين. ومرة وعشرين،
]1801[ر:

14.        : يومين -  ول يوم بصوم رمضان يتقدمن ل باب
بيين يحيى هشام: حدثنا إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا1815

عنه، الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي عن كثير، أبي
أحييدكم يتقييدمن قييال: (ل وسييلم عليييه الله صلى النبي عن 

يصييوم كييان رجييل يكون أن إل يومين، أو يوم بصوم رمضان
اليوم). ذلك فليصم صومه،

15  } :     : ليلة -  لكم أحل ذكره جل الله قول باب
وأنتم        لكم لباس هن نسائكم إلى الرفث الصيام

أنفسكم        تختانون كنتم أنكم الله علم لهن لباس
وابتغوا       باشروهن فالن عنكم وعفا عليكم فتاب

 : / { البقرة    لكم الله كتب /.187ما
أبييي عيين إسييرائيل، عيين موسى، بن الله عبيد  - حدثنا1816

قال: عنه الله رضي البراء عن إسحق،
الرجييل كييان إذا وسييلم عليه الله صلى محمد أصحاب كان 

ليلتييه يأكييل لييم يفطيير، أن قبييل فنام الفطار، فحضر صائما،
كييان النصيياري صييرمة بيين قيييس وإن يمسي، حتى يومه ول

لهييا: أعنييدك فقييال امرأتييه أتييى الفطييار حضيير فلمييا صييائما،
يعمييل، يومه وكان لك، فأطلب أنطلق ولكن طعام؟. قالت: ل،

فلمييا لييك، قالت: خيبة رأته فلما امرأته، فجاءته عيناه، فغلبته
عليييه اللييه صييلى للنييبي ذلك فذكر عليه، غشي النهار انتصف
إلييى الرفييث الصيييام ليلة لكم الية: {أحل هذه فنزلت وسلم

واشييربوا ونزلييت: {وكلييوا شييديدا، فرحييا بها نسائكم}. ففرحوا
السود}. الخيط من البيض الخيط لكم يتبين حتى

]4238[



16  } :    : حتى -  واشربوا وكلوا تعالى الله قول باب
من        السود الخيط من البيض الخيط لكم يتبين
 : / { البقرة      الليل إلى الصيام أتموا ثم /.187الفجر

وسلم. عليه الله صلى النبي عن البراء فيه
]1816[ر:

قييال: أخييبرني هشيييم منهييال: حييدثنا بيين حجيياج  - حييدثنا1817
حيياتم بيين عييدي عيين الشييعبي، عيين الرحمن، عبد بن حصين
قال: عنه الله رضي

الخيييط ميين البيييض الخيييط لكييم يتييبين نزلييت: {حييتى لمييا 
فجعلتهمييا أبيض، عقال وإلى أسود عقال إلى السود}. عمدت

لييي، يسييتبين فل الليييل فييي أنظيير فجعلييت وسييادتي، تحييت
لييه فييذكرت وسييلم عليييه الله صلى الله رسول على فغدوت

النهار). وبياض الليل سواد ذلك فقال: (إنما ذلك،
]4239، 4240[

عيين حييازم، أبي ابن مريم: حدثنا أبي بن سعيد  - حدثنا1818
مرييم: أبييي بين سيعيد (ح). حيدثني سيعد بن سهل عن أبيه،
حييازم، أبييو قييال: حييدثني مطرف، بن محمد غسان، أبو حدثنا

قال: سعد بن سهل عن
ميين البيييض الخيييط لكم يتبين حتى واشربوا أنزلت: {وكلوا 

أرادوا إذا رجييال الفجر} فكان {من ينزل السود} ولم الخيط
السييود، والخيييط البيض الخيط رجله في أحدهم ربط الصوم

بعييد: {ميين اللييه فأنزل رؤيتهما، له يتبين حتى يأكل يزل ولم
والنهار. الليل يعني إنما أنه الفجر} فعلموا

]4241[

17) :       : ل -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( بلل     أذان سحوركم من يمنعنكم

]596[ر:
عيين أسييامة، أبييي عيين إسماعيل، بن الله عبيد  - حدثنا1819

عيين محمييد، بيين والقاسييم عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد
عنها: الله رضي عائشة

عليييه اللييه صلى الله رسول فقال بليل، يؤذن كان بلل أن 
يؤذن ل فإنه مكتوم، أم ابن يؤذن حتى واشربوا وسلم: (كلوا

الفجر). يطلع حتى



ذا. وينزل ذا يرقى أن إل أذانهما بين يكن القاسم: ولم قال
]597[ر:

18.   : السحور -  تأخير باب
أبييي بيين العزيييز عبد الله: حدثنا عبيد بن محمد  - حدثنا1820
عنييه اللييه رضييي سييعد بيين سييهل عن حازم، أبي عن حازم،
قال:

السجود أدرك أن سرعتي تكون ثم أهلي، في أتسحر كنت 
وسلم. عليه الله صلى الله رسول مع
]552[ر:

19.       : الفجر -  وصلة السحور بين كم قدر باب
قتيادة، هشيام: حيدثنا إبراهييم: حيدثنا بين مسلم  - حدثنا1821

قال: عنه الله رضي ثابت بن زيد عن أنس، عن
إلييى قييام ثييم وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي مييع تسحرنا 

والسييحور؟. قييال: قييدر الذان بييين كييان قلييت: كييم الصييلة،
آية. خمسين

]550[ر:

20.      : إيجاب -  غير من السحور بركة باب
يييذكروا ولم واصلوا وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي لن

السحور.
نييافع، عيين جويرييية، إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا1822

عنه: الله رضي الله عبد عن
فشق الناس، فواصل واصل وسلم عليه الله صلى النبي أن 

إنييي كهيئتكييم، قال: (لسييت تواصل، قالوا: إنك فنهاهم، عليهم،
وأسقى). أطعم أظل

]1861[
عبييد شييعبة: حييدثنا إييياس: حييدثنا أبييي بيين آدم  - حييدثنا1823
عنييه الله رضي مالك بن أنس قال: سمعت صهيب بن العزيز
قال:

فييي فييإن وسييلم: (تسييحروا، عليييه اللييه صييلى النييبي قييال 
بركة). السحور

21.     : صوما -  بالنهار نوى إذا باب
فييإن طعييام؟ يقول: عندكم الدرداء أبو الدرداء: كان أم وقالت



وأبييو طلحيية، أبييو هييذا. وفعلييه يومي صائم قال: فإني قلنا: ل،
عنهم. الله رضي وحذيفة عباس وابن هريرة،
لمة عين عبييد، أبي بن يزيد عن عاصم، أبو  - حدثنا1824 س

عنه: الله رضي الكوع بن
الناس في ينادي رجل بعث وسلم عليه الله صلى النبي أن 

يأكييل لييم وميين فليصم، أو فليتم، أكل من عاشوراء: (إن يوم
يأكل). فل

]1903، 6837[

22.    : جنبا -  يصبح الصائم باب
سييمي، عيين مالييك، عيين مسييلمة، بن الله عبد  - حدثنا1825
بيين هشييام بيين الحييارث ابيين الرحمن عبد بن بكر أبي مولى

وأبي أنا قال: كنت الرحمن عبد بن بكر أبا سمع المغيرة: أنه
اليمييان: أبييو (ح). حييدثنا سييلمة وأم عائشيية علييى دخلنييا حين

عبييد بيين بكيير أبييو قييال: أخييبرني الزهييري عيين شعيب، أخبرنا
أخييبر الرحميين عبييد أبيياه هشييام: أن بيين الحييارث بن الرحمن

أخبرتاه: سلمة وأم عائشة مروان: أن
الفجيير، يييدركه كيان وسيلم عليييه الله صلى الله رسول أن 

ويصوم. يغتسل ثم أهله، من جنب وهو
لتقرعيين بييالله الحييارث: أقسييم بيين الرحمن لعبد مروان وقال

بكيير: أبيو فقييال المدينيية، عليى يومئيذ ومروان هريرة، أبا بها
الحليفيية، بييذي نجتمع أن لنا قدر ثم الرحمن، عبد ذلك فكره

لبييي الرحميين عبييد فقييال أرض، هنالييك هريييرة لبييي وكييانت
لييم فيييه علييي أقسييم مروان ولول أمرا، لك ذاكر هريرة: إني

حييدثني فقال: كذلك سلمة، وأم عائشة قول فذكر لك، أذكره
أعلم. وهو عباس، بن الفضل

هريييرة: كييان أبييي عيين عميير، بيين اللييه عبد وابن همام وقال
أسند. والول بالفطر، يأمر وسلم عليه الله صلى النبي

]1829، 1830[

23.   : للصائم -  المباشرة باب
فرجها. عليه عنها: يحرم الله رضي عائشة وقالت
الحكييم، عيين شعبة، قال: عن حرب بن سليمان  - حدثنا1826

قالت: عنها الله رضي عائشة عن السود، عن إبراهيم، عن
صييائم، وهييو ويباشر يقبل وسلم عليه الله صلى النبي كان 



لربه. أملككم وكان
طيياوس: {غييير عبيياس: {مييآرب} حاجييات. قييال ابيين وقال: قال

النساء. في له حاجة ل الربة} الحمق أولي
]1827[

24.   : للصائم -  القبلة باب
صومه. يتم فأمنى نظر زيد: إن بن جابر وقال

قييال: هشام عن يحيى، المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا1827
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عن عائشة، عن أبي، أخبرني

عيين هشام، عن مالك، عن مسلمة، ابن الله عبد (ح). وحدثنا
قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه،
بعييض ليقبييل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول كان إن 

ضحكت. ثم صائم، وهو أزواجه
]1826[ر:

عبييد أبييي بيين هشييام عيين يحيييى، مسدد: حدثنا  - حدثنا1828
زينييب عيين سييلمة، أبييي عيين كييثير، أبي بن يحيى الله: حدثنا

قالت: عنهما الله رضي أمها عن سلمة، أم بنت
الخميلة، في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع أنا بينما 
لييك فقييال: (مييا حيضييتي، ثييياب فأخييذت فانسييللت، حضت، إذ

هييي وكييانت الخميليية، فييي معييه فييدخلت أنفست). قلت: نعم،
واحيد، إنياء مين يغتسيلن وسلم عليه الله صلى الله ورسول

صائم. وهو يقبلها وكان
]294[ر:

25.   : الصائم -  اغتسال باب
صييائم. وهييو عليه فألقاه ثوبا عنهما الله رضي عمر ابن وبل

بييأس عبيياس: ل ابيين صائم. وقييال وهو الحمام الشعبي ودخل
بالمضمضيية بأس الحسن: ل الشيء. وقال أو القدر يتطعم أن

أحييدكم صييوم كييان مسييعود: إذا ابيين للصييائم. وقييال والتييبرد
وأنييا فيه أتقحم أبزن لي أنس: إن مترجل. وقال دهينا فليصبح
لى النيبي عن ويذكر صائم، ه ص اسيتاك أنيه وسيلم علييه الل

يبلييع ول وآخره، النهار أول عمر: يستاك ابن صائم. وقال وهو
ابيين يفطيير. وقييال أقييول ل ريقييه ازدرد عطاء: إن ريقه. وقال
قييال: والميياء طعييم، قيل: له الرطب، بالسواك بأس سيرين: ل

وإبراهيييم والحسيين أنييس ير به. ولم تمضمض وأنت طعم، له



بأسا. للصائم بالكحل
يييونس، وهييب: حييدثنا ابن صالح: حدثنا بن أحمد  - حدثنا1829

الله رضي عائشة بكر: قالت وأبي عروة عن شهاب، ابن عن
عنها:

فييي جنبييا الفجيير يييدركه وسييلم عليييه الله صلى النبي كان 
ويصوم. فيغتسل حلم، غير من رمضان

]1825[ر:
مييولى سييمي عيين مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا1830

المغيييرة: بيين هشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبي
الرحمن: عبد بن بكر أبا سمع أنه
رضييي عائشيية علييى دخلنا حتى معه فذهبت وأبي، أنا كنت 

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول علييى أشييهد قييالت عنهييا، الله
يصومه. ثم احتلم، غير جماع من جنبا، ليصبح كان إنه وسلم

ذلك. مثل فقالت سلمة أم على دخلنا ثم
]1825[ر:

26.       : ناسيا -  شرب أو أكل إذا الصائم باب
لييم إن بأس ل حلقه في الماء فدخل استنثر عطاء: إن وقال

عليييه. شيييء فل الييذباب حلقييه دخييل الحسن: إن يملك. وقال
عليه. شيء فل ناسيا جامع ومجاهد: إن الحسن وقال

هشييام: حييدثنا زريع: حدثنا بن يزيد عبدان: أخبرنا  - حدثنا1831
عنه، الله رضي هريرة أبي عن سيرين، ابن
فأكييل نسييي قييال: (إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عن 

وسقاه). الله أطعمه فإنما صومه، فليتم وشرب
]6292[

27.     : للصائم -  واليابس الرطب السواك باب
عليييه اللييه صييلى النبي قال: رأيت ربيعة بن عامر عن ويذكر
أبييو أعييد. وقييال أو أحصييي ل مييا صييائم، وهييو يسييتاك وسلم

علييى أشق أن وسلم: (لول عليه الله صلى النبي عن هريرة،
عيين نحييوه وضييوء). ويييروى كييل عنييد بالسييواك لمرتهم أمتي
ولييم وسييلم، عليييه اللييه صلى النبي عن خالد، بن وزيد جابر

اللييه صييلى النييبي عن عائشة، غيره. وقالت من الصائم يخص
وقتييادة: عطاء للرب). وقال مرضاة للفم وسلم: (مطهرة عليه
ريقه. يبتلع



قال: حدثني معمر الله: أخبرنا عبد عبدان: أخبرنا  - حدثنا1832
حمران: عن يزيد، بن عطاء عن الزهري،

ثلثييا، يييديه علييى فأفرغ توضأ، عنه الله رضي عثمان رأيت 
ييده غسييل ثيم ثلثيا، وجهيه غسييل ثيم واستنثر، تمضمض ثم

المرفييق إلى اليسرى يده غسل ثم ثلثا، المرفق إلى اليمنى
ثييم ثلثييا، اليمنييى رجلييه غسييل ثييم برأسييه، مسييح ثييم ثلثييا،

عليييه اللييه صييلى الليه رسييول قييال: رأيييت ثييم ثلثييا، اليسرى
وضييوئي توضييأ قييال: (ميين ثييم هييذا، وضوئي نحو توضأ وسلم

غفيير إل بشيييء فيهما نفسه يحدث ل ركعتين يصلي ثم هذا،
ذنبه). من تقدم ما له

]158[ر:

28) :       : إذا -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
   .( بين    يميز ولم الماء بمنخره فليستنشق توضأ

. وغيره  الصائم
إلييى يصييل لييم إن للصييائم بالسييعوط بييأس الحسيين: ل وقال

فيييه في ما أفرغ ثم تمضمض عطاء: إن ويكتحل. وقال حلقه،
فيييه، فييي بقييي وميياذا ريقه يزدرد لم إن يضيره ل الماء من
يفطيير، إنييه أقييول ل العلييك ريق ازدرد فإن العلك، يمضغ ول

لييم بييأس، ل حلقييه الماء فدخل استنثر فإن عنه، ينهى ولكن
يملك.

29.     : رمضان -  في جامع إذا باب
رمضييان، ميين يومييا أفطيير رفعييه: (ميين هريرة أبي عن ويذكر

صييامه). وإن الييدهر صيييام يقضه لم مرض، ول عذر غير من
وابيين والشعبي المسيب بن سعيد مسعود. وقال ابن قال وبه

مكانه. يوما وحماد: يقضي وقتادة وإبراهيم جبير
هييارون: حييدثنا بيين يزيد منير: سمع بن الله عبد  - حدثنا1833
عيين أخبره، القاسم بن الرحمن عبد سعيد: أن ابن هو يحيى،
عبيياد عيين خويلييد، بيين العييوام بن الزبير عن جعفر بن محمد

اللييه رضييي عائشيية سييمع أخييبره: أنييه الزبير بن الله عبد بن
تقول: عنها
احترق. فقال: إنه وسلم عليه الله صلى النبي أتى رجل إن 

صييلى النييبي رمضان. فأتي في أهلي قال: (مالك). قال: أصبت
المحييترق). فقييال: (أييين العرق، يدعى بمكتل وسلم عليه الله



بهذا). قال: (تصدق قال: أنا،
]6436[

30        : شيء، -  له يكن ولم رمضان، في جامع إذا باب
. فليكفر   عليه فتصدق

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا1834
عنييه اللييه رضييي هريرة أبا الرحمن: أن عبد بن حميد أخبرني

قال:
جاءه إذ وسلم، عليه الله صلى النبي عند جلوس نحن بينما 

هلكييت. قييال: (مالييك). قييال: وقعييت الله، رسول فقال: يا رجل
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقييال صائم، وأنا امرأتي على

أن تسييتطيع تعتقها). قال: ل. قال: (فهييل رقبة تجد وسلم: (هل
ستين إطعام تجد متتابعين). قال: ل. فقال: (فهل شهرين تصوم

وسييلم. عليييه اللييه صييلى النييبي مسكينا). قال: ل. قال: فمكييث
بعييرق وسييلم عليييه الله صلى النبي أتي ذلك على نحن فبينا
السائل). فقييال: أنييا. قييال: قال: (أين المكتل، والعرق تمر، فيه
رسييول يا مني أفقر الرجل: أعلى به). فقال فتصدق هذا (خذ

من أفقر بيت أهل الحرتين، يريد لبتيها، بين ما الله؟. فوالله
بييدت حييتى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي بيتي. فضحك أهل

أهلك). قال: (أطعمه ثم أنيابه
]1835، 2460، 5053، 5737، 5812، 6331، 6333،

6435[

31       : من -  أهله يطعم هل رمضان، في المجامع باب
. محاويج    كانوا إذا الكفارة

منصييور، عيين جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا1835
هريييرة أبييي عيين الرحميين، عبييد بيين حميييد عن الزهري، عن

عنه: الله رضي
الخيير فقال: إن وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل جاء 

رقبيية). تحييرر مييا رمضييان. فقييال: (أتجييد في امرأته على وقع
متتييابعين). قييال: ل. شييهرين تصييوم أن قال: ل. قال: (فتستطيع

مسييكينا). قييال: ل. قييال: فييأتي سييتين به تطعم ما قال: (أفتجد
الزبيييل، وهييو تميير، فيييه بعييرق وسييلم عليييه الله صلى النبي

لبتيهييا بييين مييا منييا، أحييوج عنك). قال: علييى هذا قال: (أطعم
أهلك). منا. قال: (فأطعمه أحوج بيت أهل



]1834[ر:

32.    : للصائم -  والقيئ الحجامة باب
يحيى، سلم: حدثنا بن معاوية صالح: حدثنا بن يحيى لي وقال
اللييه رضييي هريييرة أبييا ثوبييان: سييمع بيين الحكم بن عمر عن

أبييي عيين يولييج. ويييذكر ول يخرج إنما يفطر، فل قاء عنه: إذا
وعكرميية: عبيياس ابيين أصييح. وقييال والول يفطيير، أنييه هريرة
خرج. مما وليس دخل مما الصوم
تركه، ثم صائم، وهو يحتجم عنهما الله رضي عمر ابن وكان
سييعد عيين ليل. ويييذكر موسى أبو بالليل. واحتجم يحتجم فكان
أم عيين بكييير صياما. وقال سلمة: احتجموا وأم أرقم بن وزيد

تنهى. فل عائشة عند نحتجم علقمة: كنا
مرفوعييا: فقييال: (أفطيير واحييد غييير عيين الحسيين عيين ويييروى
العلييى: حييدثنا عبييد عياش: حدثنا لي والمحجوم). وقال الحاجم
عليييه اللييه صييلى النبي له: عن الحسن: مثله. قيل عن يونس،

أعلم. قال: الله ثم وسلم؟. قال: نعم،
أيييوب، عيين وهيب، أسد: حدثنا بن معلى  - حدثنا1836/1837

عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن
واحتجم محرم، وهو احتجم وسلم عليه الله صلى النبي أن 

صائم. وهو
عيين أيوب، الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو ) - حدثنا1837(

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة،
صائم. وهو وسلم عليه الله صلى النبي احتجم 

]1738[ر:
قال: شعبة إياس: حدثنا أبي بن آدم  - حدثنا1838

عنييه: اللييه رضييي مالك بن أنس يسأل البناني ثابتا سمعت 
الضعف. أجل من إل للصائم؟. قال: ل، الحجامة تكرهون أكنتم
عليييه اللييه صييلى النييبي عهييد شييعبة: علييى شبابة: حييدثنا وزاد

وسلم.

33.     : والفطار -  السفر في الصوم باب
أبييي عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبييد بيين علييي  - حييدثنا1839
قال: عنه الله رضي أوفى أبي ابن الشيباني: سمع إسحق

فقييال سييفر، في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كنا 
الشمس؟. قييال: الله، رسول لي). قال: يا فاجدح لرجل: (انزل



الشييمس؟. قييال: (انييزل الله رسول لي). قال: يا فاجدح (انزل
هنييا، هييا بيييده رمييى ثييم فشرب، له فجدح لي). فنزل فاجدح

الصائم). أفطر فقد هنا ها من أقبل الليل رأيتم قال: (إذا ثم
أبييي ابيين عيين الشيباني، عن عياش، بن بكر وأبو جرير تابعه
سفر. في وسلم عليه الله صلى النبي مع قال: كنت أوفى

]1854، 1855، 1857، 4991[
قييال: هشييام عيين يحيييى، مسييدد: حييدثنا  - حييدثنا1840/1841

قال: السلمي عمرو بن حمزة عائشة: أن عن أبي، حدثني
الصوم. أسرد إني الله، رسول يا 
هشام عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد ) - حدثنا1841( 

النييبي زوج عنهييا، اللييه رضي عائشة عن أبيه، عن عروة، بن
وسلم: عليه الله صلى

عليييه اللييه صييلى للنييبي قال السلمي، عمرو بن حمزة أن 
فقييال: (إن الصيييام، كييثير السييفر؟. وكييان فييي وسييلم: أأصييوم

فأفطر). شئت وإن فصم، شئت

34.        : سافر -  ثم رمضان من أيام صام إذا باب
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1842
عبيياس ابيين عن عتبة، بن الله عبد بن الله عبيد عن شهاب،

عنهما: الله رضي
فييي مكيية إلييى خرج وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الناس. فأفطر أفطر الكديد بلغ إذا حتى فصام، رمضان
وقديد. عسفان بين ماء الله: والكديد عبد أبو قال

]1846، 2794، 4026، 4029[
عن حمزة، بن يحيى يوسف: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا1843

اللييه عبيييد بيين إسييماعيل جييابر: أن بيين يزيد بن الرحمن عبد
قال: عنه الله رضي الدرداء أبي عن الدرداء، أم عن حدثه

أسييفاره بعييض فييي وسييلم عليه الله صلى النبي مع خرجنا 
شييدة ميين رأسييه علييى يييده الرجييل يضع حتى حار، يوم في

عليييه اللييه صييلى النييبي ميين كان ما إل صائم فينا وما الحر،
رواحة. وابن وسلم



35       : لمن -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
    ) : في    الصوم البر من ليس الحر واشتد عليه ظلل

السفر).
الرحميين عبييد بيين محمد شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1844

علييي، بيين الحسن بن عمرو بن محمد قال: سمعت النصاري
قال: عنهم الله رضي الله عبد بن جابر عن
ه صلى الله رسول كان  فيرأى سيفر، فيي وسيلم علييه الل

هييذا). فقييالوا: صييائم، فقييال: (مييا عليييه، ظلل قد ورجل زحاما
السفر). في الصوم البر من فقال: (ليس

36       : عليه -  الله صلى النبي أصحاب يعب لم باب
. والفطار      الصوم في بعضا بعضهم وسلم

حميييد عيين مالييك، عيين مسييلمة، بيين اللييه عبد  - حدثنا1845
قال: مالك بن أنس عن الطويل،

يعييب فلييم وسييلم، عليييه الليه صيلى النييبي مييع نسييافر كنا 
الصائم. على المفطر ول المفطر، على الصائم

37.       : الناس -  ليراه السفر في أفطر من باب
عيين عوانيية، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حييدثنا1846

اللييه رضييي عبيياس ابن عن طاوس، عن مجاهد، عن منصور،
قال: عنهما

إلييى المدينيية ميين وسييلم عليييه الله صلى الله رسول خرج 
يييديه إلى فرفعه بماء، دعا ثم عسفان، بلغ حتى فصام مكة،
رمضان. فكييان في وذلك مكة، قدم حتى فأفطر الناس، ليريه

وسييلم عليييه الله صلى الله رسول صام يقول: قد عباس ابن
أفطر. شاء ومن صام شاء فمن وأفطر،

]1842[ر:

38: / {    } : البقرة -  فدية يطيقونه الذين وعلى باب
184./
الذي رمضان الكوع: نسختها: {شهر بن وسلمة عمر ابن قال

والفرقييان الهييدى ميين وبينييات للنيياس هييدى القرآن فيه أنزل
علييى أو مريضييا كييان وميين فليصييمه الشهر منكم شهد فمن
بكييم يريييد ول اليسيير بكم الله يريد أخر أيام من فعدة سفر

ولعلكييم هييداكم مييا علييى الله ولتكبروا العدة ولتكملوا العسر



/.185تشكرون}. /البقرة: 
مييرة: بيين عمرو العمش: حدثنا نمير: حدثنا ابن  - وقال1847
عليييه اللييه صييلى محمييد أصييحاب ليلييى: حييدثنا أبي ابن حدثنا

وسلم:
يييوم كييل أطعييم ميين فكييان عليهييم، فشييق رمضييان، نييزل 

ذلييك، فييي لهييم ورخييص يطيقييه، مميين الصييوم تييرك مسييكينا
بالصوم. لكم}. فأمروا خير تصوموا فنسختها: {وأن

عيين اللييه، عبيييد العلى: حدثنا عبد عياش: حدثنا  - حدثنا1848
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع،

منسوخة. مسكين}. قال: هي طعام قرأ: {فدية 
]4236[

39.     : رمضان -  قضاء يقضى متى باب
تعييالى: {فعييدة الله لقول يفرق، أن بأس عباس: ل ابن وقال

أخر}. أيام من
يبييدأ حتى يصلح العشر: ل صوم المسيب: في بن سعيد وقال

برمضان.
ولييم يصييومهما، آخر رمضان جاء حتى فرط إبراهيم: إذا وقال

طعاما. عليه ير
يطعييم. ولييم عبيياس: أنييه وابيين مرسييل هريييرة أبي عن ويذكر
أخر}. أيام من قال: {فعدة إنما الطعام، الله يذكر

عيين يحيييى، زهييير: حييدثنا يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا1849
تقول: عنها الله رضي عائشة قال: سمعت سلمة أبي
أقضي أن أستطيع فما رمضان، من الصوم علي يكون كان 
شعبان. في إل

عليييه اللييه صييلى بييالنبي أو النييبي، ميين يحيييى: الشييغل قييال
وسلم.

40.     : والصلة -  الصوم تترك الحائض باب
علييى كييثيرا لتييأتي الحييق ووجييوه السيينن الزنيياد: إن أبو وقال
ذلييك ميين اتباعهييا، ميين بدا المسلمون يجد فما الرأي، خلف

الصلة. تقضي ول الصيام تقضي الحائض أن
قييال: جعفيير بيين محمييد مريييم: حييدثنا أبييي ابن  - حدثنا1850
قال: عنه الله رضي سعيد أبي عن عياض، عن زيد، حدثني

لى النبي قال  ه ص ت إذا وسيلم: (ألييس علييه الل ليم حاض



دينها). نقصان فذلك تصم، ولم تصل
]298[ر:

41.     : صوم -  وعليه مات من باب
جاز. واحدا يوما رجل ثلثون عنه صام الحسن: إن وقال

بيين موسييى بيين محمييد خالييد: حييدثنا بيين محمد  - حدثنا1851
بيين اللييه عبيييد عيين الحييارث، بن عمرو عن أبي، أعين: حدثنا

عائشيية عيين عييروة، عن حدثه جعفر بن محمد جعفر: أن أبي
عنها: الله رضي

وعليه مات قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
وليه). عنه صام صيام
ابيين عيين أيييوب، بيين يحيى عمرو. ورواه عن وهب، ابن تابعه
جعفر. أبي

عمييرو: بيين معاوية الرحيم: حدثنا عبد بن محمد  - حدثنا1852
بيين سعيد عن البطين، مسلم عن العمش، عن زائدة، حدثنا
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير،

رسييول فقال: يا وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل جاء 
عنهيا؟. قيال: أفأقضييه شهر، صوم وعليها ماتت أمي إن الله،

يقضى). أن أحق الله قال: فدين (نعم،
حييين جلييوس جميعييا ونحن وسلمة، الحكم سليمان: فقال قال

عيين هييذا يذكر مجاهدا قال: سمعنا الحديث، بهذا مسلم حدث
عباس. ابن

ومسييلم الحكييم عيين العمييش، خالييد: حييدثنا أبييي عيين ويييذكر
ومجاهد، وعطاء جبير بن سعيد عن كهيل، بن وسلمة البطين

وسييلم: إن عليييه الله صلى للنبي امرأة عباس: قالت ابن عن
ماتت. أختي
عيين مسييلم، عيين العمييش، معاوييية: حييدثنا وأبييو يحيييى وقال

عليييه اللييه صييلى للنييبي امييرأة عبيياس: قييالت ابن عن سعيد،
ماتت. أمي وسلم: إن

عيين الحكييم، عيين أنيسيية، أبييي بيين زيييد عن الله، عبيد وقال
اللييه صلى للنبي امرأة عباس: قالت ابن عن جبير، بن سعيد
نذر. صوم وعليها ماتت أمي وسلم: إن عليه
امييرأة عبيياس: قييالت ابيين عيين عكرمة، جرير: حدثنا أبو وقال
خمسيية صييوم وعليها أمي وسلم: ماتت عليه الله صلى للنبي
يوما. عشر



42.     : الصائم -  فطر يحل متى باب
الشمس. قرص غاب حين الخدري سعيد أبو وأفطر
عييروة بيين هشييام سفيان: حييدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا1853

الخطيياب، بيين عمر بن عاصم يقول: سمعت أبي قال: سمعت
قال: عنه الله رضي أبيه عن
من الليل أقبل وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 
أفطيير فقييد الشمس، وغربت هنا، ها من النهار وأدبر هنا، ها

الصائم).
الشيييباني، عيين خالييد، الواسييطي: حييدثنا إسييحق  - حدثنا1854

قال: عنه الله رضي أوفى أبي بن الله عبد عن
وهييو سييفر فييي وسييلم عليه الله صلى الله رسول مع كنا 

قييم فلن القييوم: (يييا لبعييض قال الشمس، غربت فلما صائم،
أمسيييت؟. قييال: (انييزل لييو اللييه رسييول لنا). فقييال: يييا فاجدح
أمسيييت؟. قييال: (انييزل فلييو اللييه رسييول لنا). قييال: يييا فاجدح
لنا). فنييزل فاجدح قال: (انزل نهارا، عليك لنا). قال: إن فاجدح
قييال: (إذا ثم وسلم عليه الله صلى النبي فشرب لهم، فجدح
الصائم). أفطر فقد هنا، ها من أقبل قد الليل رأيتم

]1839[ر:

43.       : وغيره -  بالماء عليه، تيسر بما يفطر باب
قييال: الشيييباني الواحد: حييدثنا عبد مسدد: حدثنا  - حدثنا1855

قال: عنه الله رضي أوفى أبي بن الله عبد سمعت
صييائم، وهييو وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول مع سرنا 

رسييول لنييا). قييال: يييا فاجييدح قال: (انزل الشمس غربت فلما
اللييه، رسول لنا). قال: يا فاجدح أمسيت؟. قال: (انزل لو الله،

قييال: ثم فجدح، لنا). فنزل فاجدح قال: (انزل نهارا، عليك إن
الصييائم). وأشييار أفطر فقد هنا، ها من أقبل الليل رأيتم (إذا

المشرق. قبل بإصبعه
]1839[ر:

44.   : الفطار -  تعجيل باب
أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا1856
سعد: بن سهل عن حازم،

النيياس يزال قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
الفطر). عجلوا ما بخير



سييليمان، عيين بكيير، أبييو يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا1857
قال: عنه الله رضي أوفى أبي ابن عن
حتى فصام سفر، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنت 

حييتى انتظييرت لنا). قييال: لييو فاجدح لرجل: (انزل قال أمسى،
هييا أقبييل قييد الليييل رأيت إذا لي، فاجدح قال: (انزل تمسي،

الصائم). أفطر فقد هنا،
]1839[ر:

45.        : الشمس -  طلعت ثم رمضان في أفطر إذا باب
عيين أسييامة، أبو شيبة: حدثنا أبي بن الله عبد  - حدثني1858
رضي بكر أبي بنت أسماء عن فاطمة، عن عروة، بن هشام

قالت: عنهما الله
ثم غيم، يوم وسلم عليه الله صلى النبي عهد على أفطرنا 

ميين بييد بالقضاء؟. قال: ل لهشام: فأمروا الشمس. قيل طلعت
ل. أم أقضوا أدري هشاما: ل معمر: سمعت قضاء. وقال

46.   : الصبيان -  صوم باب
رمضييان: ويلييك، فييي لنشييوان عنييه اللييه رضييي عميير وقييال

فضربه. صيام، وصبياننا
بيين خالييد المفضل: حييدثنا بن بشر مسدد: حدثنا  - حدثنا1859
قالت: معوذ بنت الربيع عن ذكوان،

قرى إلى عاشوراء غداة وسلم عليه الله صلى النبي أرسل 
صائما أصبح ومن يومه، بقية فليتم مفطرا أصبح النصار: (من

لهييم ونجعييل صييبياننا، ونصوم بعد، نصومه فليصم). قالت: فكنا
ذاك أعطيناه الطعام على أحدهم بكى فإذا العهن، من اللعبة
الفطار. عند يكون حتى

47   :    : الليل -  في ليس قال ومن الوصال، باب
صيام.

/.187الليل}. /البقرة:  إلى الصيام أتموا تعالى: {ثم لقوله
وإبقيياء لهييم رحميية عنييه وسييلم عليييه اللييه صلى النبي ونهى

التعمق. من يكره وما عليهم،
قييال: شييعبة عيين يحيييى، قييال: حييدثني مسييدد  - حييدثنا1860
عنه، الله رضي أنس عن قتادة، حدثني

تواصييلوا). قييالوا: قييال: (ل وسييلم عليه الله صلى النبي عن 
أو: وأسييقى، أطعم إني منكم، كأحد قال: (لست تواصل، إنك



وأسقى). أطعم أبيت إني
]6814[

نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا1861
قال: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن
قييالوا: الوصال، عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى 

وأسقى). أطعم إني مثلكم، لست قال: (إني تواصل، إنك
]1822[ر:

ابيين الليييث: حييدثني يوسييف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا1862
اللييه رضييي سييعيد أبييي عيين خبيياب، ابيين الله عبد عن الهاد،
عنه:
تواصييلوا، يقييول: (ل وسييلم عليييه الله صلى النبي سمع أنه 

السحر). قييالوا: فإنييك حتى فليواصل يواصل أن أراد إذا فأيكم
أبيييت إنييي كهيئتكييم، لسييت قال: (إنييي الله، رسول يا تواصل

يسقين). وساق يطعمني مطعم لي
]1866[

عبييدة، قال: أخبرنييا ومحمد شيبة أبي بن عثمان  - حدثنا1863
عنهييا اللييه رضييي عائشيية عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن

قالت:
رحميية الوصييال عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى 

إنييي كهيئتكييم، لسييت قييال: (إنييي تواصييل، فقييالوا: إنييك لهييم،
ويسقين). ربي يطعمني

لهم. عثمان: رحمة يذكر الله: لم عبد أبو قال

48.     : الوصال -  أكثر لمن التنكيل باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن أنس، رواه
]6814[ر:

الزهيري عين شيعيب، اليميان: أخبرنيا أبو  - حدثنا1864/1865
رضييي هريييرة أبييا الرحمن: أن عبد ابن سلمة أبو قال: حدثني

قال: عنه الله
فييي الوصييال عيين وسييلم عليييه الله صلى الله رسول نهى 

رسييول يييا تواصييل المسلمين: إنك من رجل له فقال الصوم،
ويسييقين). ربييي يطعمنييي أبيييت إنييي مثلي، قال: (وأيكم الله،
يومييا، ثييم يومييا، بهييم واصل الوصال، عن ينتهوا أن أبوا فلما

حييين لهييم لزدتكييم). كالتنكيييل تييأخر فقال: (لو الهلل، رأوا ثم
ينتهوا. أن أبوا



عيين معميير، عيين الييرزاق، عبييد يحيى: حدثنا ) - حدثنا1865( 
عنه، الله رضي هريرة أبا سمع همام: أنه

والوصييال). قييال: (إييياكم وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 
ربييي يطعمنييي أبيييت قييال: (إنييي تواصييل، قيييل: إنييك مرتييين،

تطيقون). ما العمل من فاكلفوا ويسقين،
]6459، 6815، 6869[

49.    : السحر -  إلى الوصال باب
عين حيازم، أبييي ابين حمزة: حدثني بن إبراهيم  - حدثنا1866
رضييي الخييدري سييعيد أبي عن خباب، بن الله عبد عن يزيد،
عنه: الله
يقييول: (ل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول سييمع أنييه 

السحر). قييالوا: حتى فليواصل يواصل أن أراد فأيكم تواصلوا،
أبيييت إنييي كهيئتكييم، قال: (لست الله، رسول يا تواصل فإنك

يسقين). وساق يطعمني مطعم لي
]1862[

50       : التطوع، -  في ليفطر أخيه على أقسم من باب
. له        أوفق كان إذا قضاء عليه ير ولم

أبو عون: حدثنا بن جعفر بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا1867
النييبي قال: آخييى أبيه عن جحيفة، أبي بن عون عن العميس،

سلمان فزار الدرداء، وأبي سلمان بين وسلم عليه الله صلى
شييأنك؟. لهييا: مييا فقييال متبذليية، الدرداء أم فرأى الدرداء، أبا

أبييو الييدنيا. فجيياء فييي حاجة له ليس الدرداء أبو قالت: أخوك
قييال: صييائم، قال: فييإني فقال: كل، طعاما، له فصنع الدرداء،

أبييو ذهييب الليل كان فلما قال: فأكل، تأكل، حتى بآكل أنا ما
فلمييا فقال: نييم، يقوم، ذهب ثم فنام، قال: نم، يقوم، الدرداء

لييه فقييال فصييليا، الن، سلمان: قييم قال الليل، آخر من كان
ولهلييك حقييا، عليييك ولنفسيك حقييا، عليييك لربييك سيلمان: إن

اللييه صييلى النييبي فييأتى حقه، حق ذي كل فأعط حقا، عليك
عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال لييه، ذلييك فييذكر وسييلم عليييه

سلمان). وسلم: (صدق
]5788[

51.   : شعبان -  صوم باب
أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا1868



قييالت: عنهييا اللييه رضييي عائشيية عن سلمة، أبي عن النضر،
ل نقييول حييتى يصييوم وسلم عليه الله صلى الله رسول كان

اللييه رسييول رأيييت فمييا يصييوم، ل نقييول حتى ويفطر يفطر،
وميا رمضيان، إل شيهر صييام استكمل وسلم عليه الله صلى
شعبان. في منه صياما أكثر رأيته

عيين يحيييى، عيين هشييام، فضالة: حدثنا بن معاذ  - حدثنا1869
يكيين قييالت: ليم حييدثته عنها الله رضي عائشة سلمة: أن أبي

شييعبان، ميين أكييثر شييهرا يصييوم وسلم عليه الله صلى النبي
ما العمل من يقول: (خذوا وكان كله، شعبان يصوم كان فإنه

إلييى الصييلة تملييوا). وأحييب حييتى يمييل ل اللييه فإن تطيقون،
وكييان قلييت، وإن عليييه دووم ما وسلم عليه الله صلى النبي

عليها. داوم صلة صلى إذا
]43[

52        : عليه -  الله صلى النبي صوم من يذكر ما باب
. وإفطاره  وسلم

أبييي عن عوانة، أبو إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا1870
قييال: مييا عنهمييا اللييه رضييي عباس ابن عن سعيد، عن بشر،
غييير قييط كييامل شييهرا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي صييام

ويفطيير يفطيير، ل والليه القائل: ل يقول حتى ويصوم رمضان،
يصوم. ل والله القائل: ل يقول حتى

قييال: حييدثني اللييه عبييد بيين العزيز عبد  - حدثني1871/1872
عنييه اللييه رضييي أنسييا سييمع حميد: أنه عن جعفر، بن محمد

ميين يفطيير وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه سييولر يقول: كييان
ل أن نظيين حتى ويصوم منه، يصوم ل أن نظن حتى الشهر
إل مصييليا الليييل ميين تييراه تشيياء ل وكييان شيييئا، منييه يفطر
رأيته. إل نائما ول رأيته،
الصوم. في أنسا سأل حميد: أنه عن سليمان، وقال

]1090[
حميييد الحمير: أخبرنييا خالييد أبو محمد: أخبرنا ) - حدثني1872(

اللييه صييلى النبي صيام عن عنه، الله رضي أنسا قال: سألت
إل صائما الشهر من أراه أن أحب كنت فقال: ما وسلم عليه

ول رأيتييه، إل قائمييا الليل من ول رأيته، إل مفطرا ول رأيته،
كييف ميين ألييين حريييرة ول خييزة مسسييت ول رأيته، إل نائما

ول مسييكة شييممت ول وسييلم، عليييه اللييه صييلى الله رسول



عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول رائحة من رائحة أطيب عبيرة
وسلم.

]1090[

53.     : الصوم -  في الضيف حق باب
علييي: إسماعيل: حييدثنا بن هارون إسحق: أخبرنا  - حدثنا1873
بيين اللييه عبييد قال: حدثني سلمة أبو قال: حدثني يحيى حدثنا
رسييول علييي قييال: دخييل عنهمييا اللييه رضي العاص بن عمرو

لييزورك - يعني: (إن الحديث فذكر وسلم، عليه الله صلى الله
داود؟ صييوم حقا). - فقلت: ومييا عليك لزوجك وإن حقا، عليك

الدهر). قال: (نصف
]1079[

54.     : الصوم -  في الجسم حق باب
الوزاعييي اللييه: أخبرنييا عبييد مقاتييل: أخبرنييا ابيين  - حدثنا1874

بيين سييلمة أبييو قييال: حييدثني كييثير أبي بن يحيى قال: حدثني
رضي العاص بن عمرو بن الله عبد قال: حدثني الرحمن عبد
وسيلم: (يييا علييه الليه صيلى الليه رسول لي عنهما: قال الله
الليل). فقلت: بلى وتقوم النهار تصوم أنك أخبر ألم الله، عبد

فييإن ونييم، وقييم وأفطر، صم تفعل، قال: (فل الله، رسول يا
عليييك لزوجك وإن حقا، عليك لعينك وإن حقا، عليك لجسدك

شهر كل تصوم أن بحسبك وإن حقا، عليك لزورك وإن حقا،
صيييام ذلييك فإن أمثالها، عشر حسنة بكل لك فإن أيام، ثلثة

إنييي اللييه، رسييول علييي. قلييت: يييا فشدد كله). فشددت الدهر
ول السيلم علييه داود الليه نيبي صيام قوة؟. قال: (فصم أجد
السييلم؟. عليييه داود الله نبي صيام كان عليه). قلت: وما تزد

ليتنييي كييبر: يييا بعدما يقول الله عبد الدهر). فكان قال: (نصف
وسلم. عليه الله صلى النبي رخصة قبلت

]1079[

55.   : الدهر -  صوم باب
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا1875
الرحميين: أن عبييد بيين سييلمة وأبييو المسيب بن سعيد أخبرني

عليييه الليه صيلى الليه رسييول قييال: أخييبر عمرو بن الله عبد
مييا الليييل ولقييومن النهييار، لصييومن أقييول: واللييه أنييي وسلم

ل قييال: (فإنييك وأمييي، أنييت بييأبي قلتييه له: قييد عشت. فقلت



ثلثيية الشهر من وصم ونم، وقم وأفطر، فصم ذلك، تستطيع
الييدهر). صيييام مثييل وذلييك أمثالهييا، بعشيير الحسنة فإن أيام،

وأفطيير يومييا قييال: (فصييم ذلييك، ميين أفضييل أطيق قلت: إني
يومييا قييال:( فصييم ذلييك، ميين أفضييل أطيييق إني يومين) قلت

أفضييل وهييو السييلم، عليييه داود صيييام فييذلك يومييا وأفطيير
صييلى النييبي فقال ذلك، من أفضل أطيق الصيام). فقلت: إني

ذلك). من أفضل وسلم: (ل عليه الله
]1079[

56.     : الصوم -  في الهل حق باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن جحيفة، أبو رواه

]1867[
ابيين عيين عاصييم، أبييو علييي: أخبرنييا بيين عمييرو  - حدثنا1876

سييمع أخييبره: أنييه الشاعر العباس أبا عطاء: أن جريج: سمعت
اللييه صييلى النييبي عنهمييا: بليغ الليه رضييي عمرو بن الله عبد

إلييي أرسل فإما الليل، وأصلي الصوم، أسرد أني وسلم عليه
ول وتصييلي تفطر، ول تصوم أنك أخبر فقال: (ألم لقيته، وإما

وإن حظييا، عليييك لعينييك فييإن ونييم، وقم وأفطر، فصم تنام؟
قال: (فصم لذلك، لقوى حظا). قال: إني عليك وأهلك لنفسك

يومييا يصييوم السلم). قال: وكيف؟. قال: (كييان عليه داود صيام
نيبي يييا بهيذه لييي لقيى). قييال: ميين إذا يفر ول يوما، ويفطر

النييبي قييال البييد، صيييام ذكيير كيف أدري عطاء: ل قال الله؟
البد). مرتين. صام من صام وسلم: (ل عليه الله صلى

]1079[

57.     : يوم -  وإفطار يوم صوم باب
عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا1877
رضييي عمييرو بيين اللييه عبييد عن مجاهدا، قال: سمعت مغيرة

عنهما، الله
ثلثة الشهر من قال: (صم وسلم عليه الله صلى النبي عن 

قييال: (صييم حييتى زال فمييا ذلييك، ميين أكييثر أيام). قال: أطيق
شييهر). قييال: كييل فييي القييرآن يوما). فقال: (اقرأ وأفطر يوما
ثلث). قال: (في حتى زال فما أكثر، أطيق إني

]1079[



58.     : السلم -  عليه داود صوم باب
أبييي بيين حييبيب شييعبة: حييدثنا آدم: حييدثنا  - حدثنا1878/1879

ل وكييان شيياعرا، وكييان المكي، العباس أبا قال: سمعت ثابت
العيياص بيين عمييرو بن الله عبد قال: سمعت حديثه، في يتهم

قال: عنهما الله رضي
وتقييوم الدهر لتصوم وسلم: (إنك عليه الله صلى النبي قال 

العين، له هجمت ذلك فعلت إذا قال: (إنك الليل). فقلت: نعم،
أيييام ثلثيية صييوم الدهر، صام من صام ل النفس، له ونفهت

قال: (فصم ذلك، من أكثر أطيق كله). قلت: فإني الدهر صوم
ول يومييا، ويفطيير يومييا يصييوم كييان السييلم، عليه داود صوم

لقى). إذا يفر
اللييه، عبييد بن خالد الواسطي: حدثنا إسحق ) - حدثنا1879( 

قييال: المليح أبو قال: أخبرني قلبة أبي عن الحذاء، خالد عن
فحدثنا: عمرو، بن الله عبد على أبيك مع دخلت

صييومي، لييه ذكيير وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن 
فجلييس ليف، حشوها أدم من وسادة له فألقيت علي، فدخل
يكفيييك فقييال: (أمييا وبينه، بيني الوسادة وصارت الرض، على
قييال: اللييه، رسييول أيييام). قييال: قلييت: يييا ثلثيية شهر كل من

رسييول قييال: (سييبعا). قلييت: يييا الليه، رسييول (خمسا). قلت: يا
عشييرة). قييال: (إحييدى الله، رسول قال: (تسعا). قلت: يا الله،

صييوم فييوق صييوم وسييلم: (ل عليييه اللييه صلى النبي قال ثم
يوما). وأفطر يوما صم الدهر، شطر السلم، عليه داود

]1079[

59   :    : وأربع -  عشرة ثلث البيض أيام صيام باب
. عشرة   وخمس عشرة

التييياح أبييو الييوارث: حييدثنا عبييد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا1880
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن عثمان، أبو قال: حدثني

ثلثيية بثلث: (صيييام وسييلم عليييه اللييه صلى خليلي أوصاني 
أنام). أن قبل أوتر وأن الضحى، وركعتي شهر، كل من أيام

]1124[

60.       : عندهم -  يفطر فلم قوما زار من باب
ابيين هييو خالييد قييال: حييدثني المثنييى بيين محمد  - حدثنا1881

عنه: الله رضي أنس عن حميد، الحارث: حدثنا



بتمر فأتته سليم، أم على وسلم عليه الله صلى النبي دخل 
وعييائه، فييي وتمركم سقائه، في سمنكم قال: (أعيدوا وسمن،

غييير فصييلى الييبيت ميين ناحييية إلييى قييام صييائم). ثييم فييإني
سييليم: يييا أم فقييالت بيتهييا، وأهييل سييليم لم فييدعا المكتوبة،

هييي). قييالت: خادمييك قييال: (مييا خويصيية، لييي إن اللييه رسول
قال: (اللهم به، لي دعا إل دنيا ول آخرة خير ترك فما أنس،
مييال. النصييار أكييثر لميين له). فييإني وبارك وولدا، مال، ارزقه

البصييرة حجيياج مقييدم لصييلبي دفيين أمينة: أنييه ابنتي وحدثتني
ومائة. وعشرون بضع

حمييد: سيمع قيال: حيدثني يحييى أخبرنيا مرييم أبي ابن حدثنا
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي أنسا

]5975، 5984، 6017، 6018[

61.    : الشهر -  آخر الصوم باب
غيلن. عيين مهييدي، محمييد: حييدثنا بيين الصييلت  - حييدثنا1882
بيين غيلن ميمييون: حييدثنا بيين مهدي النعمان: حدثنا أبو وحدثنا
عنهما، الله رضي حصين بن عمران عن مطرف، عن جرير،

- سييأل أو - سييأله، أنييه وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي عن 
هذا سرر صمت أما فلن، أبا فقال: (يا يسمع، وعمران رجل،

يييا الرجييل: ل قييال رمضييان، قييال: يعنييي الشييهر). قييال: أظنييه
الصلت: يقل يومين). لم فصم أفطرت قال: (فإذا الله، رسول

رمضان. يعني أظنه
عيين عمييران، عن مطرف، عن ثابت، الله: وقال عبد أبو قال

شعبان). سرر وسلم: (من عليه الله صلى النبي

62.    : الجمعة -  يوم صوم باب
لييم يعنييي: إذا يفطيير، أن فعليه الجمعة يوم صائما أصبح فإذا
بعده. يصوم أن يريد ول قبله، يصم

بيين الحميد عبد عن جريج، ابن عن عاصم، أبو  - حدثنا1883
عنه: الله رضي جابرا قال: سألت عباد بن محمد عن جبير،

الجمعيية؟. يييوم صييوم عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
بصوم. ينفرد عاصم: أن أبي غير قال: نعم. زاد

أبييي: حييدثنا غييياث: حييدثنا بيين حفييص بيين عميير  - حدثنا1884
عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين صييالح، أبو العمش: حدثنا

قال:



يصييومن يقييول: (ل وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي سييمعت 
بعده). أو قبله يوما إل الجمعة يوم أحدكم
(ح). وحييدثني شييعبة عيين يحيييى، مسييدد: حييدثنا  - حييدثنا1885

أييوب، أبييي عيين قتيادة، عين شيعبة، غندر: حدثنا محمد: حدثنا
عنها: الله رضي الحارث بنت جويرية عن
الجمعيية، يييوم عليهييا دخييل وسييلم عليه الله صلى النبي أن 

أن قال: (أتريدين أمس). قالت: ل، فقال: (أصمت صائمة، وهي
قال: (فأفطري). غدا). قالت: ل، تصومي

أيييوب: أن أبييو قتييادة: حييدثني الجعييد: سييمع بيين حميياد وقييال
فأفطرت. حدثته: فأمرها جويرية

63.      : اليام -  من شيئا يخص هل باب
منصييور، عيين سييفيان، عيين يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا1886

علقمة: عن إبراهيم، عن
صييلى اللييه رسييول كييان عنها: هييل الله رضي لعائشة قلت 

عملييه كان شيئا؟. قالت: ل، اليام من يختص وسلم عليه الله
وسلم عليه الله صلى الله رسول كان ما يطيق وأيكم ديمة،

يطيق.
]1869وانظر:  ،6101[

64.    : عرفة -  يوم صوم باب
قييال: حييدثني مالييك عيين يحيييى، مسييدد: حييدثنا  - حييدثنا1887
الفضييل أم الفضييل: أن أم مييولى عمييير، قييال: حييدثني سييالم
عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد (ح). وحييدثنا حدثته

اللييه عبييد مييولى عمير، عن الله، عبيد بن عمر مولى النضر،
الحارث: بنت الفضل أم عن العباس، بن
الله صلى النبي صوم في عرفة يوم عندها تماروا ناسا أن 

بعضييهم: ليييس وقييال صييائم، بعضييهم: هييو فقييال وسييلم، عليه
بعيييره، علييى واقييف وهييو لبيين، بقييدح إليييه فأرسييلت بصييائم،
فشربه.

]1575[
قييرئ أو وهييب، ابيين سييليمان: حييدثنا بيين يحيى  - حدثنا1888
ميمونية عين كرييب، عن بكير، عن عمرو، قال: أخبرني عليه،
عنها: الله رضي

يوم وسلم عليه الله صلى النبي صيام في شكوا الناس أن 



فشييرب الموقف، في واقف وهو بحلب، إليه فأرسلت عرفة،
ينظرون. والناس منه

65.    : الفطر -  يوم صوم باب
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا1889
قال: زهر، ابن مولى عبيد، أبي عن شهاب،

فقييال: عنييه، اللييه رضي الخطاب بن عمر مع العيد شهدت 
عيين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول نهييى يومان هذان

فيييه تييأكلون الخر واليوم صيامكم، من فطركم صيامهما: يوم
نسككم. من

]5251[
عمييرو وهيييب: حييدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا1890

قال: عنه الله رضي سعيد أبي عن أبيه، عن يحيى، بن
الفطيير يييوم صييوم عيين وسيلم عليييه اللييه صلى النبي نهى 

وعن واحد، ثوب في الرجل يحتبي وأن الصماء، وعن والنحر،
والعصر. الصبح بعد صلة

]360[

66.    : النحر -  يوم الصوم باب
ابين عين هشيام، أخبرنيا موسيى، بين إبراهييم  - حيدثنا1891
قييال: ميناء بن عطاء عن دينار، بن عمرو قال: أخبرني جريج

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن يحدث سمعته
والملمسيية والنحيير، وبيعييتين: الفطيير صيييامين، عيين ينهييى 

والمنابذة.
]361[

عييون، ابيين معاذ: أخبرنا المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا1892
قال: جبير بن زياد عن
نييذر فقييال: رجييل عنهما الله رضي عمر ابن إلى رجل جاء 

عيييد؟. يييوم فوافييق قييال: الثنييين، قال: أظنييه يوما، يصوم أن
اللييه صييلى النييبي ونهى النذر، بوفاء الله عمر: أمر ابن فقال
اليوم. هذا صوم عن وسلم عليه

]6327، 6328[
الملييك عبييد شعبة: حدثنا منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا1893

الخييدري سييعيد أبييا قال: سييمعت قزعة قال: سمعت عمير بن
وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي مع غزا وكان عنه، الله رضي



قال: غزوة، عشرة اثنتي
فييأعجبنني، وسييلم عليييه اللييه صلى النبي من أربعا سمعت 

ذو أو زوجهييا ومعهييا إل يومين مسيرة المرأة تسافر قال: (ل
بعييد صييلة ول والضييحى، يومين: الفطر في صوم ول محرم،
ول تغييرب، حييتى العصيير بعييد ول الشمس، تطلع حتى الصبح

ومسييجد الحييرام، مسيياجد: مسييجد ثلثيية إلييى إل الرحال تشد
هذا). ومسجدي القصى،

]1139[

67.    : التشريق -  أيام صيام باب
يحيييى، المثنييى: حييدثنا بيين محمييد لي الله: وقال عبد أبو قال
أبي: قال: أخبرني هشام عن
أبوهيا وكيان منيى، أيام تصوم عنها الله رضي عائشة كانت 

يصومها.
شييعبة: غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا1894/1895

عين عيروة، عين الزهيري، عين عيسى، ابن الله عبد سمعت
قال: عنهم الله رضي عمر ابن عن سالم، عائشة. وعن

يجييد لييم لميين إل يصييمن، أن التشريق أيام في يرخص لم 
الهدي.

ابيين عيين مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد ) - حدثنا1895( 
رضي عمر ابن عن عمر، بن الله عبد بن سالم عن شهاب،

قال: عنهما الله
لم فإن عرفة، يوم إلى الحج إلى بالعمرة تمتع لمن الصيام 

منى. أيام صام يصم ولم هديا يجد
إبراهيييم مثلييه. تييابعه عائشة عن عروة، عن شهاب، ابن وعن

شهاب. ابن عن سعد، بن

68.    : عاشوراء -  يوم صيام باب
عن سالم، عن محمد، بن عمر عن عاصم، أبو  - حدثنا1896

قال: عنه الله رضي أبيه
شيياء عاشييوراء: (إن يييوم وسييلم عليه الله صلى النبي قال 

صام).
]1793[

الزهيري عين شيعيب، اليميان: أخبرنيا أبو  - حدثنا1897/1898
عنهييا اللييه رضييي عائشيية الزبييير: أن بيين عييروة قال: أخييبرني



قالت:
يييوم بصيييام أميير وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول كان 

شيياء وميين صام شاء من كان رمضان، فرض فلما عاشوراء،
أفطر.

هشييام عيين مالييك، عن مسلمة، بن الله عبد ) - حدثنا1898(
قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن عروة، بن
رسول وكان الجاهلية، في قريش تصومه عاشوراء يوم كان 

صييامه المدينيية قييدم فلما يصومه، وسلم عليه الله صلى الله
فميين عاشييوراء، يييوم تييرك رمضان فرض فلما بصيامه، وأمر
تركه. شاء ومن صامه شاء

]1515[
ابيين عيين مالييك، عيين مسييلمة، بيين اللييه عبييد  - حييدثنا1899
الرحمن: عبد بن حميد عن شهاب،

يييوم عنهمييا اللييه رضييي سييفيان أبييي بيين معاوييية سمع أنه 
أييين المدينيية، أهييل يقول: يييا المنبر على الحج، عام عاشوراء
يقييول: وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول سمعت علماؤكم،

صييائم، وأنييا صيييامه، عليكييم يكتييب وليم عاشييوراء، يييوم (هذا
فليفطر). شاء ومن فليصم شاء فمن

أيييوب: حييدثنا الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا1900
رضييي عبيياس ابن عن أبيه، عن جبير، بن سعيد بن الله عبد
قال: عنهما الله
لم علييه الليه صيلى النيبي قدم  اليهيود فيرأى المدينية، وس

صييالح، يييوم هييذا). قييالوا: هييذا فقال: (ما عاشوراء، يوم تصوم
موسييى. فصامه عدوهم، من إسرائيل بني الله نجى يوم هذا

بصيامه. وأمر منكم). فصامه بموسى أحق قال: (فأنا
]3216، 3727، 4403، 4460[

أبييي عيين أسييامة، أبييو الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا1901
أبي عن شهاب، بن طارق عن مسلم، بن قيس عن عميس،
قال: عنه الله رضي موسى

اللييه صييلى النييبي قال عيدا، اليهود تعده عاشوراء يوم كان 
أنتم). وسلم: (فصوموه عليه

]3726[
عبيييد عن عيينة، ابن عن موسى، بن الله عبيد  - حدثنا1902

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن يزيد، أبي بن الله



يييوم صيييام يتحييرى وسييلم عليييه اللييه صلى النبي رأيت ما 
الشييهر، وهييذا عاشييوراء، يوم اليوم، هذا إل غيره على فضله
رمضان. شهر يعني

بيين سييلمة عيين يزيييد، إبراهيم: حدثنا بن المكي  - حدثنا1903
قال: عنه الله رضي الكوع

أذن أسييلم: (أن ميين رجل وسييلم عليه الله صلى النبي أمر 
يكن لم ومن يومه، بقية فليصم أكل كان من الناس: أن في
عاشوراء). يوم اليوم فإن فليصم، أكل

]1824[



التراويح. صلة  - كتاب37
الرحيم. الرحمن الله بسم 

1.     : رمضان -  قام من فضل باب
عقيييل، عيين اللييث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا1904/1905

رضييي هريييرة أبييا سييلمة: أن أبو قال: أخبرني شهاب ابن عن
قال: عنه الله
لرمضييان: يقييول وسييلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

ذنبه). من تقدم ما له غفر واحتسابا، إيمانا قامه (من
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بن الله عبد ) - حدثنا1905(

رضييي هريييرة أبييي عيين الرحميين، عبييد بن حميد عن شهاب،
عنه: الله
رمضان قام قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ذنبه). من تقدم ما له غفر واحتسابا، إيمانا
ه رسيول شهاب: فتوفي ابن قال لم علييه الليه صيلى الل وس

أبييي خلفيية فييي ذلييك علييى الميير كان ثم ذلك، على والمر
عنهما. الله رضي عمر خلفة من وصدرا بكر،

]37[
عبييد عيين الزبييير، بيين عييروة عيين شييهاب، ابيين  - وعن1906

قال: أنه القاري عبد بن الرحمن
فييي ليليية عنييه اللييه رضييي الخطيياب بيين عميير مييع خرجت 

يصييلي متفرقييون، أوزاع النيياس فييإذا المسييجد، إلييى رمضييان
فقييال الرهييط، بصييلته فيصييلي الرجييل ويصلي لنفسه، الرجل

أمثييل، لكييان واحد قارئ على هؤلء جمعت لو أرى عمر: إني
ليليية معييه خرجييت ثييم كعييب، بن أبي على فجمعهم عزم ثم

البدعيية عميير: نعييم قييال قييارئهم، بصلة يصلون والناس أخرى
آخيير يريييد يقومييون، التي من أفضل عنها ينامون والتي هذه،

أوله. يقومون الناس وكان الليل،
ابيين عيين مالييك، قييال: حييدثني إسييماعيل  - حدثنا1907/1908

عنهيا، الليه رضيي عائشية عين الزبييير، بن عروة عن شهاب،
وسلم: عليه الله صلى النبي زوج
فييي وذلييك صييلى، وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 

رمضان.
عيين عقيييل، عيين الليث، بكير: حدثنا بن يحيى ) - حدثنا1908(



أخبرته: عنها الله رضي عائشة عروة: أن شهاب: أخبرني ابن
جييوف من ليلة خرج وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

فأصييبح بصييلته، رجييال وصييلى المسييجد، فييي فصييلى الليييل،
النيياس فأصبح معه، فصلوا منهم أكثر فاجتمع فتحدثوا، الناس

رسييول فخييرج الثالثيية، الليلة من المسجد أهل فكثر فتحدثوا،
كييانت فلمييا بصلته، فصلوا فصلى وسلم عليه الله صلى الله

لصييلة خييرج حييتى أهلييه، عيين المسييجد عجييز الرابعيية الليليية
قييال: ثم فتشهد، الناس، على أقبل الفجر قضى فلما الصبح،

أن خشيييت ولكنييي مكييانكم، علييي يخييف لييم فييإنه بعييد، (أما
اللييه صييلى اللييه رسييول عنها). فتييوفي فتعجزوا عليكم تفرض

ذلك. على والمر وسلم عليه
]696[

سييعيد عيين مالييك، قييال: حييدثني إسييماعيل  - حييدثنا1909
الرحمن: عبد بن سلمة أبي عن المقبري،

رسيول صيلة كيانت عنها: كييف الله رضي عائشة سأل أنه 
يزيييد كان رمضان؟. فقالت: ما في وسلم عليه الله صلى الله
يصييلي ركعيية، عشييرة إحييدى علييى غيره في ول رمضان في

فل أربعييا، يصييلي ثييم وطييولهن، حسيينهن عن تسل فل أربعا،
رسييول ثلثا. فقلييت: يييا يصلي ثم وطولهن، حسنهن عن تسل
تنامييان عينييي إن عائشيية، توتر؟. قييال: (يييا أن قبل أتنام الله،

قلبي). ينام ول
]1096[

2.    : القدر -  ليلة فضل باب
مييا أدراك القييدر. ومييا ليليية في أنزلناه تعالى: {إنا الله وقول

الملئكيية شييهر. تنييزل ألييف ميين خييير القييدر القييدر. ليليية ليلة
مطلييع حييتى هييي أميير. سييلم كل من ربهم بإذن فيها والروح

الفجر}.
أعلمييه، أدراك) فقييد (مييا القييرآن فييي كان عيينة: ما ابن قال
يعلمه. لم يدريك). فإنه قال: (وما وما

قييال: حفظنيياه، سييفيان الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا1910
هريييرة أبييي عيين سييلمة، أبييي عيين الزهييري، من حفظ وإنما
عنه، الله رضي

رمضييان صييام قييال: (ميين وسييلم عليه الله صلى النبي عن 
ليليية قييام وميين ذنبييه، ميين تقييدم مييا له غفر واحتسابا إيمانا



ذنبييه). تييابعه ميين تقييدم مييا لييه غفيير واحتسييابا إيمانييا القييدر
الزهري. عن كثير، بن سليمان

]35، 38[

3.       : الواخر -  السبع في القدر ليلة التماس باب
نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا1911

عنهما: الله رضي عمر ابن عن
ليلة أروا وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من رجال أن 

صييلى اللييه رسول فقال الواخر، السبع في المنام في القدر
الواخيير، السبع في تواطأت قد رؤياكم وسلم: (أرى عليه الله

الواخر). السبع في فليتحرها متحريها كان فمن
]6590[

عيين يحيييى، عيين هشييام، فضالة: حدثنا بن معاذ  - حدثنا1912
فقال: صديقا، لي وكان سعيد، أبا قال: سألت سلمة أبي
من الوسط العشر وسلم عليه الله صلى النبي مع اعتكفنا 

ليلة أريت وقال: (إني فخطبنا، عشرين صبيحة فخرج رمضان،
الواخيير العشيير فييي فالتمسوها أو: نسيتها، أنسيتها، ثم القدر،

كييان فميين وطييين، ماء في أسجد أني رأيت وإني الوتر، في
فليرجع). فرجعنا وسلم عليه الله صلى الله رسول مع اعتكف

حييتى فمطييرت سييحابة فجيياءت قزعيية، السييماء في نرى وما
الصييلة، وأقيمت النخل، جريد من وكان المسجد، سقف سال

الميياء فييي يسييجد وسييلم عليييه الله صلى الله رسول فرأيت
جبهته. في الطين أثر رأيت حتى والطين،

]638[

4       : العشر -  من الوتر في القدر ليلة تحري باب
الواخر.

]1919عبادة. [ عن فيه
جعفر: حدثنا بن إسماعيل سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا1913

عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن سهيل، أبو
ليليية قييال: (تحييروا وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 

رمضان). من الواخر العشر من الوتر، في القدر
]1915، 1916[

حييازم أبييي ابيين قال: حييدثني حمزة بن إبراهيم  - حدثنا1914
أبييي عيين إبراهيييم، بيين محمييد عيين يزيييد، عيين والييدراوردي،



عنه: الله رضي الخدري سعيد أبي عن سلمة،
رمضييان فييي يجيياور وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

ميين يمسييي حييين كييان فييإذا الشييهر، وسييط في التي العشر
إلييى رجييع وعشييرين، إحييدى ويسييتقبل تمضييي ليليية عشييرين
جيياور شهر في أقام وأنه معه، يجاور كان من ورجع مسكنه،

مييا فييأمرهم النيياس، فخطييب فيها، يرجع كان التي الليلة فيه
لييي بييدا قييد ثييم العشر، هذه أجاور قال: (كنت ثم الله، شاء
فليثبييت معي اعتكف كان فمن الواخر، العشر هذه أجاور أن
فييي فابتغوهييا أنسيتها، ثم الليلة، هذه أريت وقد معتكفه، في

فييي أسييجد رأيتني وقد وتر، كل في وابتغوها الواخر، العشر
فوكف فأمطرت، الليلة تلك في السماء وطين). فاستهلت ماء

إحييدى ليليية وسييلم عليه الله صلى النبي مصلى في المسجد
وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول عيني فبصرت وعشرين،

وماء. طينا ممتلئ ووجهه الصبح من انصرف إليه ونظرت
]638[

هشام عن يحيى، المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا1915/1916
عنها، الله رضي عائشة عن أبي، قال: أخبرني

قال: (التمسوا). وسلم عليه الله صلى النبي عن 
عييروة، بيين هشييام عيين عبييدة، محمد: أخبرنا ) - حدثني1916(

قالت: عائشة عن أبيه، عن
العشيير فييي يجيياور وسييلم عليه الله صلى الله رسول كان 

العشير فيي القيدر ليلية ويقيول: (تحيروا رمضيان، من الواخر
رمضان). من الواخر

]1913[
وهيييب: حييدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا1917/1918

عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن أيوب،
العشيير في قال: (التمسوها وسلم عليه الله صلى النبي أن 

سييابعة في تبقى، تاسعة في القدر، ليلة رمضان، من الواخر
تبقى). خامسة في تبقى،

الواحييد: عبييد السييود: حييدثنا أبي بن الله عبد ) - حدثنا1918(
عبيياس ابيين وعكرميية: قييال: قييال مجلييز أبي عن عاصم، حدثنا
عنهما: الله رضي



العشيير، فييي وسييلم: (هييي عليه الله صلى الله رسول قال 
القدر. ليلة يبقين). يعني سبع في أو يمضين، تسع في هي
ابن عن عكرمة، عن خالد، وعن أيوب، الوهاب: عن عبد قال

وعشرين). أربع في عباس: (التمسوا

5.       : الناس -  لتلحي القدر ليلة معرفة رفع باب
الحارث: حييدثنا بن خالد المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا1919

قال: الصامت بن عبادة عن أنس، حميد: حدثنا
القييدر، بليليية ليخبرنييا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي خييرج 

لمين، من رجلن فتلحى ة لخيبركم فقيال: (خرجيت المس بليل
خيييرا يكييون أن وعسييى فرفعييت، وفلن فلن فتلحييى القدر،
والخامسة). والسابعة التاسعة في فالتمسوها لكم،

]49[

6.       : رمضان -  من الواخر العشر في العمل باب
أبييي عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبييد بيين علييي  - حييدثنا1920
الله رضي عائشة عن مسروق، عن الضحى، أبي عن يعفور،

قالت: عنها
شييد العشيير دخييل إذا وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي كيان 

أهله. وأيقظ ليله، وأحيا مئزره،



العتكاف.  - كتاب38
1     : والعتكاف -  الواخر، العشر في العتكاف باب

. كلها   المساجد في
تلييك المساجد في عاكفون وأنتم تباشروهن تعالى: {ول لقوله
لعلهييم للنيياس آييياته اللييه يييبين كييذلك تقربوهييا فل الله حدود

/.187يتقون}. /البقرة: 
وهييب، ابيين قييال: حييدثنا اللييه عبد بن إسماعيل  - حدثنا1921

اللييه رضي عمر بن الله عبد عن أخبره، نافعا يونس: أن عن
قال: عنهما

العشيير يعتكييف وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول كييان 
رمضان. من الواخر
عقيييل، عيين الليييث، يوسف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا1922

اللييه رضي عائشة عن الزبير، بن عروة عن شهاب، ابن عن
وسلم: عليه الله صلى النبي زوج عنها،

الواخيير العشر يعتكف كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 
بعده. من أزواجه اعتكف ثم الله، توفاه حتى رمضان من

عبييد بيين يزيد عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا1923
عيين التيمي، الحارث بن إبراهيم بن محمد عن الهاد، بن الله
رضييي الخييدري سييعيد أبييي عيين الرحمن، عبد بن سلمة أبي
عنه: الله
فييي يعتكييف كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن 

ليلة كان إذا حتى عاما، فاعتكف رمضان، من الوسط العشر
مين صيبيحتها مين يخيرج اليتي الليلية وهيي وعشيرين، إحدى

الواخر، العشر فليعتكف معي اعتكف كان قال: (من اعتكافه،
ميياء فييي أسجد رأيتني وقد أنسيتها، ثم الليلة هذه أريت وقد

والتمسوها الواخر، العشر في فالتمسوها صبيحتها، من وطين
على المسجد وكان الليلة، تلك السماء وتر). فمطرت كل في

صييلى اللييه رسييول عينيياي فبصييرت المسييجد، فوكف عريش،
صييبح ميين والطييين، الميياء أثيير جبهتييه علييى وسييلم عليه الله

وعشرين. إحدى
]638[



2.    : المعتكف -  ترجل الحائض باب
قييال: هشام عن يحيى، المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا1924
قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبي، أخبرني

وهييو رأسييه إلييي يصييغي وسييلم عليييه الله صلى النبي كان 
حائض. وأنا فأرجله المسجد، في مجاور

]291، 292[

3.      : لحاجة -  إل البيت يدخل ل باب
عييروة عيين شييهاب، ابيين عن ليث، قتبية: حدثنا  - حدثنا1925
زوج عنهييا، اللييه رضييي عائشيية الرحميين: أن عبد بنت وعمرة

قالت: وسلم عليه الله صلى النبي
علييي ليييدخل وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول كان وإن 

إل الييبيت يييدخل ل وكييان فييأرجله، المسييجد، في وهو رأسه،
معتكفا. كان إذا لحاجة

]292، 292[

4.   : المعتكف -  غسل باب
منصييور، عيين سييفيان، يوسييف: حييدثنا بن محمد  - حدثنا1926

قالت: عنها الله رضي عائشة عن السود، عن إبراهيم، عن
وكان حائض، وأنا يباشرني وسلم عليه الله صلى النبي كان 

حائض. وأنا فأغسله معتكف، وهو المسجد، من رأسه يخرج
]291، 292[

5.   : ليل -  العتكاف باب
الليه: عبييد عين سيعيد، بيين يحيى مسدد: حدثنا  - حدثنا1927
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، أخبرني

نذرت قال: كنت وسلم عليه الله صلى النبي سأل عمر أن 
الحييرام؟. قييال: المسييجد فييي ليليية أعتكييف أن الجاهلييية فييي

بنذرك). (فأوف
]1937، 1938، 2975، 4065، 6319[

6.   : النساء -  اعتكاف باب
يحيييى، زيييد: حييدثنا بيين حميياد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا1928

قالت: عنها الله رضي عائشة عن عمرة، عن
الواخر العشر في يعتكف وسلم عليه الله صلى النبي كان 

يدخله، ثم الصبح فيصلي خباء، له أضرب فكنت رمضان، من



فضييربت لها، فأذنت خباء تضرب أن عائشة حفصة فاستأذنت
فلمييا آخيير، خبيياء ضييربت جحييش بنييت زينييب رأته فلما خباء،
فقييال: (مييا الخبييية، رأى وسييلم عليييه اللييه صلى النبي أصبح

تييرون وسييلم: (آلييبر عليييه اللييه صلى النبي فقال هذا). فأخبر،
ميين عشييرا اعتكييف ثييم الشييهر، ذلييك العتكيياف بهن). فييترك

شوال.
]1929، 1936، 1940[

7.    : المسجد -  في الخبية باب
بن يحيى عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا1929
اللييه رضييي عائشيية عيين الرحمن، عبد بنت عمرة عن سعيد،
عنها:

فلمييا يعتكييف، أن أراد وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 
أخبييية: خبيياء إذا يعتكييف، أن أراد الييذي المكييان إلييى انصرف
بهيين). تقولون فقال: (آلبر زينب، وخباء حفصة، وخباء عائشة،

شوال. من عشرا اعتكف حتى يعتكف، فلم انصرف ثم
]1928[

8      : باب -  إلى لحوائجه المعتكف يخرج هل باب
المسجد.

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا1930
زوج صييفية عنهميا: أن الليه رضيي الحسيين بين علي أخبرني

أخبرته: وسلم عليه الله صلى النبي
فييي تييزوره وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول جاءت أنها 

رمضييان، ميين الواخيير العشيير فييي المسييجد، فييي اعتكييافه
الله صلى النبي فقام تنقلب، قامت ثم ساعة، عنده فتحدثت

عنييد المسييجد بيياب بلغييت إذا حييتى يقلبهييا، معها وسلم عليه
رسييول علييى فسييلما النصييار، ميين رجلن مر سلمة، أم باب
عليييه الله صلى النبي لهما فقال وسلم، عليه الله صلى الله

حيييي). فقييال: بنييت صييفية هييي إنمييا رسييلكما، وسييلم: (علييى
صييلى النييبي فقييال عليهمييا، وكبر الله، رسول يا الله سبحان

الييدم، مبليغ النسيان مين يبلغ الشيطان وسلم: (إن عليه الله
شيئا). قلوبكما في يقذف أن خشيت وإني

]1933، 1934، 2934، 3107، 5865، 6750[



9      : عليه -  الله صلى النبي وخروج العتكاف، باب
. عشرين   صبيحة وسلم

إسييماعيل: بيين هارون منير: سمع بن الله عبد  - حدثني1931
قييال: كييثير أبي بن يحيى قال: حدثني المبارك بن علي حدثنا

سييعيد أبييا قييال: سييألت الرحميين عبييد بيين سييلمة أبييا سمعت
قلت: عنه، الله رضي الخدري

ليليية يييذكر وسييلم عليييه الله صلى الله رسول سمعت هل 
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول مييع اعتكفنييا قال: نعم، القدر؟
صييبيحة قييال: فخرجنييا رمضييان، ميين الوسييط العشيير وسييلم

وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييال: فخطبنييا عشرين،
نسيييتها، وإنييي القييدر، ليليية أريييت فقال: (إني عشرين صبيحة

أسجد أني رأيت فإني وتر، في الواخر العشر في فالتمسوها
لى الليه رسول مع اعتكف كان ومن وطين، ماء في ه ص الل

في نرى وما المسجد، إلى الناس فليرجع). فرجع وسلم عليه
الصييلة، وأقيمت فمطرت، سحابة قال: فجاءت قزعة، السماء
والميياء، الطييين في وسلم عليه الله صلى الله رسول فسجد

وجبهته. أرنبته في الطين رأيت حتى
]638[

10.   : المستحاضة -  اعتكاف باب
عيين خالييد، عيين زريييع، بيين يزيييد قتيبيية: حييدثنا  - حييدثنا1932

قالت: عنها الله رضي عائشة عن عكرمة،
ميين امييرأة وسييلم عليه الله صلى الله رسول مع اعتكفت 

فربمييا والصييفرة، الحمييرة تييرى فكييانت مستحاضيية، أزواجييه
تصلي. وهي تحتها الطست وضعنا

]303[

11.      : اعتكافه -  في زوجها المرأة زيارة باب
قييال: حييدثني الليث قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا1933

الحسين بن علي عن شهاب، ابن عن خالد، بن الرحمن عبد
وسييلم عليه الله صلى النبي زوج صفية عنهما: أن الله رضي

هشييام: أخبرنييا محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبييد أخبرته. (ح) حييدثنا
الحسين: بن علي عن الزهري، عن معمر،

وعنييده المسييجد، فييي وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي كيان 
حييتى تعجلييي حيييي: (ل بنييت لصييفية فقييال فرحيين، أزواجييه،



صييلى النييبي فخرج أسامة، دار في بيتها معك). وكان أنصرف
إلييى فنظييرا النصييار، من رجلن فلقيه معها، وسلم عليه الله

صييلى النبي لهما وقال أجازا، ثم وسلم عليه الله صلى النبي
حيييي). قييال: سييبحان بنييت صييفية إنها وسلم: (تعاليا، عليه الله
النسيان ميين يجييري الشييطان قيال: (إن الليه، رسول يا الله

شيئا). أنفسكما في يلقي أن خشيت وإني الدم، مجرى
]1930[

12.      : نفسه -  عن المعتكف يدرأ هل باب
عيين أخييي، قال: أخييبرني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا1934

علي عن شهاب، ابن عن عتيق، أبي بن محمد عن سليمان،
علييي أخييبرته. وحييدثنا صفية عنهما: أن الله رضي الحسين بن
عيين يخييبر الزهييري قييال: سييمعت سييفيان الله: حييدثنا عبد بن

الحسين: بن علي
وسلم عليه الله صلى النبي أتت عنها الله رضي صفية أن 

ميين رجييل فأبصييره معهييا، مشييى رجعييت فلمييا معتكييف، وهو
صييفية). وربمييا هييي فقييال: (تعيال، دعيياه، أبصره فلما النصار،

آدم ابيين ميين يجييري الشيييطان فإن صفية، سفيان: (هذه قال
ليل. إل هو ليل؟. قال: وهل لسفيان: أتته الدم). قلت مجرى

]1930[

13.       : الصبح -  عند اعتكافه من خرج من باب
عيين جريج، ابن عن سفيان، الرحمن: حدثنا عبد  - حدثنا1935

عيين سييلمة، أبييي عيين نجيييح، أبييي ابن خال الحول، سليمان
سعيد. أبي
أبي عن سلمة، أبي عن عمرو، بن محمد سفيان: وحدثنا قال

سييلمة، أبييي عيين حييدثنا، لبيييد أبييي ابن أن سعيد. قال: وأظن
قال: عنه الله رضي سعيد أبي عن
العشيير وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول مييع اعتكفنييا 

رسول فأتانا متاعنا، نقلنا عشرين، صبيحة كان فلما الواسط،
إلى فليرجع اعتكف كان قال: (من وسلم عليه الله صلى الله

ميياء فييي أسييجد ورأيتنييي الليليية، هييذه رأيييت فييإني معتكفييه،
فمطرنييا، السييماء وهيياجت معتكفييه إلييى رجييع وطييين). فلمييا

اليييوم، ذلييك آخيير من السماء هاجت لقد بالحق، بعثه فوالذي
الماء أثر وأرنبته أنفه على رأيت فلقد عريشا، المسجد وكان



والطين.
]638[

14.    : شوال -  في العتكاف باب
عيين غييزوان، بن فضيل بن محمد محمد: أخبرنا  - حدثنا1936
عائشيية عيين الرحميين، عبييد بنييت عمييرة عن سعيد، بن يحيى
قالت: عنها الله رضي

كييل فييي يعتكييف وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول كان 
فيه. قييال: اعتكف الذي مكانه دخل الغداة صلى وإذا رمضان،

قبيية، فيييه فضييربت لهييا، فييأذن تعتكييف أن عائشيية فاسييتأذنته
فضييربت بها زينب وسمعت قبة، فضربت حفصة بها فسمعت

وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول انصرف فلما أخرى، قبة
خييبرهن، هييذا). فييأخبر فقييال: (مييا قبيياب، أربييع أبصر الغد من

أراها). فنزعت، فل انزعوها آلبر؟ هذا؟ على حملهن فقال: (ما
ميين العشيير آخيير فييي اعتكييف حييتى رمضان في يعتكف فلم

شوال.
]1928[

15.        : اعتكف -  إذا صوما عليه ير لم من باب
سييليمان، عن أخيه، عن الله، عبد بن إسماعيل  - حدثنا1937

عمر، بن الله عبد عن نافع، عن عمر، بن الله عبيد عن
رسييول قييال: يييا أنييه عنييه الله رضي الخطاب بن عمر عن 

المسييجد فييي ليليية أعتكييف أن الجاهلييية في نذرت إني الله،
نييذرك). وسييلم: (أوف عليه الله صلى النبي له الحرام؟. فقال

ليلة. فاعتكف
]1927[

16.         : أسلم -  ثم يعتكف أن الجاهلية في نذر إذا باب
عيين أسيامة، أبييو إسماعيل: حييدثنا بن الله عبيد  - حدثنا1938

عمر: ابن عن نافع، عن الله، عبيد
فييي يعتكييف أن الجاهلييية فييي نذر عنه الله رضي عمر أن 

اللييه رسييول لييه قييال قييال: ليليية، قييال: أراه الحرام، المسجد
بنذرك). وسلم: (أوف عليه الله صلى

]1927[



17     : من -  الوسط العشر في العتكاف باب
رمضان.

أبييي عن بكر، أبو شيبة: حدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا1939
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن حصين،

رمضييان كييل فييي يعتكييف وسلم عليه الله صلى النبي كان 
عشييرين اعتكييف فيه قبض الذي العام كان فلما أيام، عشرة
يوما.

]4712[

18.          : يخرج -  أن له بدا ثم يعتكف أن أراد من باب
اللييه: عبييد الحسن: أخبرنييا أبو مقاتل بن محمد  - حدثنا1940
قييال: حييدثتني سييعيد بيين يحيييى قييال: حييدثني الوزاعي أخبرنا
عنها: الله رضي عائشة عن الرحمن، عبد بنت عمرة

يعتكييف أن ذكيير وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 
لهييا، فييأذن عائشيية فاسييتأذنته رمضييان، ميين الواخيير العشيير
ذلك رأت فلما ففعلت، لها تستأذن أن عائشة حفصة وسألت

رسييول قييالت: وكييان لهييا، فبني ببناء أمرت جحش بنت زينب
فبصر بنائه، إلى انصرف صلى إذا وسلم عليه الله صلى الله

وزينييب، وحفصيية عائشيية هييذا). قييالوا: بنيياء فقال: (مييا بالبنية،
مييا بهذا؟ أردن وسلم: (آلبر عليه الله صلى الله رسول فقال

شوال. من عشرا اعتكف أفطر فلما بمعتكف). فرجع، أنا
]1928[

19.      : للغسل -  البيت رأسه يدخل المعتكف باب
معميير، هشييام: أخبرنييا محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا1941

عنها: الله رضي عائشة عن عروة، عن الزهري، عن
حييائض، وهييي وسلم عليه الله صلى النبي ترجل كانت أنها 

رأسه. يناولها حجرتها، في وهي المسجد، في معتكف وهو
 ]291، 292.[



البيوع.  - كتاب39
الربييا}. /البقييرة وحييرم الييبيع الله وجل: {وأحل عز الله وقول
275./
الرحيم. الرحمن الله بسم

بينكييم}. /البقييرة تييديرونها حاضييرة تجارة تكون أن وقوله: {إل
282./

1:       : تعالى -  الله قول في جاء ما باب
فضييل ميين وابتغييوا الرض فييي فانتشروا الصلة قضيت {فإذا

لهوا أو تجارة رأوا تفلحون. وإذا لعلكم كثيرا الله واذكروا الله
اللهييو ميين خييير اللييه عنييد ما قل قائما وتركوك إليها انفضوا

/.11 ،10الرازقين}. /الجمعة:  خير والله التجارة ومن
تجييارة تكييون أن إل بالباطييل بينكم أموالكم تأكلوا وقوله: {ل

/.29منكم}. /النساء:  تراض عن حاضرة
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: حييدثنا أبييو  - حدثنا1942
أبا الرحمن: أن عبد بن سلمة وأبو المسيب بن سعيد أخبرني
قال: عنه الله رضي هريرة

اللييه رسييول عيين الحييديث يكثر هريرة أبا تقولون: إن إنكم 
والنصييار المهيياجرين بييال وتقولون: ما وسلم، عليه الله صلى

بمثييل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عيين يحييدثون ل
يشييغلهم كييان المهيياجرين ميين إخوتي وإن هريرة، أبي حديث
ه رسيول أليزم وكنيت بالسيواق، صيفق علييه الليه صيلى الل
نسييوا، إذا وأحفييظ غييابوا، إذا فأشهد بطني، ملء على وسلم
اميرأ وكنييت أمييوالهم، عميل النصييار مين إخوتي يشغل وكان

قييال وقييد ينسييون، حييين أعييي الصييفة، مسيياكين من مسكينا
ليين يحدثه: (إنييه حديث في وسلم عليه الله صلى الله رسول
ثوبه، إليه يجمع ثم هذه، مقالتي أقضي حتى ثوبه أحد يبسط

قضييى إذا حييتى علييي، نمييرة أقييول). فبسييطت مييا وعييى إل
صدري، إلى جمعتها مقالته وسلم عليه الله صلى الله رسول

تلييك وسلم عليه الله صلى الله رسول مقالة من نسيت فما
شيء. من
 ]118[

بيين إبراهيييم اللييه: حييدثنا عبييد بيين العزيييز عبييد  - حدثنا1943
عييوف بيين الرحميين عبييد قال: قييال جده عن أبيه، عن سعد،



عنه: الله رضي
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول آخييى المدينة إلى قدمنا لما 

الربيييع: إنييي بن سعد فقال الربيع، بن سعد وبين بيني وسلم
زوجييتي أي وانظيير مالي، نصف لك فأقسم مال، النصار أكثر

عبييد قييال: فقييال تزوجتهييا، حلييت فييإذا عنها، لك نزلت هويت
تجييارة؟. فيييه سييوق ميين هييل ذلك، في لي حاجة الرحمن: ل
بييأقط فييأتى الرحميين، عبييد إليه قال: فغدا قينقاع، قال: سوق

الرحميين عبييد جيياء أن لبييث فمييا الغدو، تابع قال: ثم وسمن،
وسييلم: عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقال صفرة، أثر عليه

قال: النصار، من قال: (ومن). قال: امرأة (تزوجت). قال: نعم،
ذهييب، ميين نييواة أو ذهييب، ميين نييواة سقت). قييال: زنيية (كم

بشاة). ولو وسلم: (أولم عليه الله صلى النبي له فقال
]1944وانظر:  ،3569[

عيين حميييد، زهييير: حييدثنا يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا1944
قال: عنه الله رضي أنس

اللييه صلى النبي فآخى المدينة، عوف بن الرحمن عبد قدم 
ذا سييعد وكان النصاري، ربيع بن سعد وبين بينه وسلم عليه
وأزوجييك، نصييفين مييالي الرحميين: أقاسييمك لعبييد فقييال غنى،

فما السوق، على دلوني ومالك، أهلك في لك الله قال: بارك
فمكثنييا منزلييه أهل به فأتى وسمنا، أقطا استفضل حتى رجع

فقييال صييفرة، ميين وضر وعليه فجاء الله، شاء ما أو يسيرا،
اللييه رسييول وسلم: (مهيم). قييال: يييا عليه الله صلى النبي له

إليهييا). قييال: نييواة سقت قال: (وما النصار، من امرأة تزوجت
بشاة). ولو قال: (أولم ذهب، من نواة وزن أو ذهب، من

]2171، 3570، 3722، 4785، 4853، 4858، 4860،
4872، 5732، 6023[
عمييرو، عيين سييفيان، محمد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا1945

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن
فلمييا الجاهليية، فييي أسواقا المجاز وذو ومجنة عكاظ كانت 

جنيياح عليكييم فنزلييت: {ليييس فيه، تأثموا فكأنهم السلم كان
ابيين الحييج}. قرأهييا مواسييم فييي ربكييم ميين فضييل تبتغييوا أن

عباس.
 ]1681[



2.       : مشبهات -  وبينهما بين والحرام بين الحلل باب
عيين عييدي، أبييي ابيين المثنى: حييدثنا بن محمد  - حدثني1946

اللييه رضييي بشير بن النعمان الشعبي: سمعت عن عون، ابن
بن علي (ح). وحدثنا وسلم عليه الله صلى النبي عنه: سمعت

قييال: الشييعبي عن فروة، أبي عن عيينة، ابن الله: حدثنا عبد
(ح). وحدثنا وسلم عليه الله صلى النبي عن النعمان، سمعت

سييمعت فييروة، أبي عن عيينة، ابن محمد: حدثنا بن الله عبد
ه رضيي بشيير بين النعميان الشعبي: سيمعت عين عنهميا، الل

كييثير: بيين محمييد (ح). وحييدثنا وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي
بيين النعمييان عن الشعبي، عن فروة، أبي عن سفيان، أخبرنا
قال: عنه الله رضي بشير

بين، والحرام بين وسلم: (الحلل عليه الله صلى النبي قال 
كييان الثم من عليه شبه ما ترك فمن مشتبهة، أمور وبينهما

الثييم ميين فيييه يشييك مييا على اجترأ ومن أترك، استبان لما
يرتييع ميين اللييه، حمى والمعاصي استبان، ما يواقع أن أوشك
يواقعه). أن يوشك الحمى حول

 ]52[

3.   : المشبهات -  تفسير باب
الييورع، ميين أهييون شيئا رأيت سنان: ما أبي بن حسان وقال

يريبك. ل ما إلى يريبك ما دع
اللييه عبييد سفيان: أخبرنييا كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا1947

أبييي بيين اللييه عبييد حسييين: حييدثنا أبييي بيين الرحميين عبد بن
عنه: الله رضي الحارث بن عقبة عن مليكة،

للنبي فذكر أرضعتهما، أنها فزعمت جاءت، سوادء امرأة أن 
اللييه صييلى النبي وتبسم عنه، فأعرض وسلم عليه الله صلى
أبييي ابنيية تحتييه كييانت قيل). وقد وقد قال: (كيف وسلم عليه
التميمي. إهاب

 ]88[
شييهاب، ابيين عيين مالييك، قزعة: حدثنا بن يحيى  - حدثنا1948

قالت: عنها الله رضي عائشة عن الزبير، ابن عروة عن
أبييي بين سيعد أخييه إلييى عهيد وقياص، أبييي بن عتبة كان 

كييان قييالت: فلمييا فاقبضييه، منييي زمعيية وليدة ابن وقاص: أن
قييد أخييي، وقييال: ابيين وقيياص أبييي بيين سعد أخذه الفتح عام
وليييدة وابيين فقييال: أخييي زمعيية بيين عبد فقام فيه، إلي عهد



عليييه اللييه صييلى النييبي إلييى فتساوقا فراشه، على ولد أبي،
عهييد قييد كييان أخييي، ابيين اللييه، رسول سعد: يا فقال وسلم،

علييى ولد أبي، وليدة وابن زمعة: أخي بن عبد فيه. فقال إلي
الله صلى الله رسول فراشه. فقال

صييلى النييبي قييال زمعة). ثييم بن عبد يا لك وسلم: (هو عليه
قييال الحجيير). ثييم وللعيياهر للفييراش وسييلم: (الولييد عليييه الله

وسلم: (احتجبي عليه الله صلى النبي زوج زمعة، بنت لسودة
الله. لقي حتى رآها فما بعتبة، شبهه من رأى منه). لما

]2105، 2289، 2396، 2594، 4052، 6368، 6384،
6431، 6760[
اللييه عبييد قييال: أخييبرني شييعبة الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا1949

اللييه رضييي حيياتم بن عدي عن الشعبي، عن السفر، أبي بن
قال: عنه
فقييال: المعييراض، عيين وسييلم عليه الله صلى النبي سألت 

فييإنه تأكييل، فل بعرضييه أصيياب وإذا فكييل، بحييده أصيياب (إذا
معييه فأجييد وأسييمي، كلييبي أرسييل الله رسول وقيذ). قلت: يا

أخييذ؟. أيهمييا أدري ول عليييه، أسييم لييم آخيير كلبا الصيد على
الخر). على تسم ولم كلبك على سميت إنما تأكل، قال: (ل

 ]173[

4.     : الشبهات -  من يتنزه ما باب
طلحيية، عيين منصييور، عن سفيان، قبيضة: حدثنا  - حدثنا1950

قال: عنه الله رضي أنس عن
فقييال: مسييقوطة، بتمييرة وسييلم عليييه الله صلى النبي مر 

لكلتها). صدقة تكون أن (لول
صييلى النييبي عن عنه، الله رضي هريرة أبي همام: عن وقال
قال: وسلم عليه الله
فراشي). على ساقطة تمرة (أجد 
]2299، 2300[

5      : من -  ونحوها الوساوس ير لم من باب
المشبهات.

عيين الزهييري، عيين عيينيية، ابيين نعيم: حييدثنا أبو  - حدثنا1951
قال: عمه عن تميم، بن عباد
فييي يجييد الرجييل وسييلم عليييه اللييه صلى النبي إلى شكي 



أو صييوتا يسييمع حييتى الصييلة؟. قييال: (ل، أيقطع شيئا، الصلة
ريحا). يجد

وجييدت فيمييا إل وضوء الزهري: ل عن حفصة، أبي ابن وقال
الصوت. سمعت أو الريح

 ]137[
عبد بن محمد العجلي: حدثنا المقدام بن أحمد  - حدثني1952

عيين أبيييه، عيين عييروة، بيين هشييام الطفيياوي: حييدثنا الرحميين
عنها: الله رضي عائشة

ول بيياللحم، يأتوننييا قومييا إن الله، رسول قالوا: يا قوما أن 
صييلى اللييه رسييول ل؟. فقال أم عليه الله اسم أذكروا ندري
وكلوه). عليه الله وسلم: (سموا عليه الله

]5188، 6963[

 6    } :    : لهوا -  أو تجارة رأوا وإذا تعالى الله قول باب
 : / .{ الجمعة  إليها /.11انفضوا

عيين حصييين، عيين زائييدة، غنام: حييدثنا بن طلق  - حدثنا1953
قال: عنه الله رضي جابر قال: حدثني سالم

أقبلييت إذ وسلم عليه الله صلى النبي مع نصلي نحن بينما 
مييع بقي ما حتى إليها، فالتفتوا طعاما، تحمل عير الشأم من

فنزلييت: {وإذا رجل، عشر اثنا إل وسلم عليه الله صلى النبي
إليها}. انفضوا لهوا أو تجارة رأوا

 ]894[

 7.        : المال -  كسب حيث من يبال لم من باب
المقييبري، سييعيد ذئب: حدثنا أبي ابن آدم: حدثنا  - حدثنا1954

عنه، الله رضي هريرة أبي عن
النيياس علييى قييال: (يييأتي وسييلم عليه الله صلى النبي عن 

ميين أم الحلل أميين منييه، أخييذ مييا المييرء يبييالي ل زمييان،
الحرام).

]1977[

 8.    : البر -  في التجارة باب
ذكيير عيين بيييع ول تجييارة تلهيهييم ل وجييل: {رجييال عز وقوله

/.37الله} /النور: 
نييابهم إذا ولكنهييم ويتجييرون، يتبييايعون القوم قتادة: كان وقال
اللييه، ذكيير عيين بيييع ول تجارة تلههم لم الله حقوق من حق



الله. إلى يؤدوه حتى

عميرو قييال: أخييبرني جرييج ابن عن عاصم، أبو  - حدثنا1955
الصييرف، فييي أتجيير قييال: كنييت المنهييال أبييي عيين دينييار، بن

صييلى النييبي فقال: قييال عنه الله رضي أرقم بن زيد فسألت
وسلم. عليه الله

ابيين محمد: قييال بن الحجاج يعقوب: حدثنا بن الفضل وحدثني
سييمعا مصعب: أنهمييا بن وعامر دينار بن عمرو جريح: أخبرني

عيين أرقييم بن وزيد عازب بن البراء يقول: سألت المنهال أبا
فقال: الصرف،

وسييلم، عليييه اللييه صييلى الله رسول عهد على تاجرين كنا 
فقال: الصرف، عن وسلم عليه الله صلى الله رسول فسألنا

يصلح). فل نساء كان وإن بأس، فل بيد يدا كان (إن
]2070، 2365، 3724[

9.    : التجارة -  في الخروج باب
فضييل ميين وابتغييوا الرض فييي تعييالى: {فانتشييروا الله وقول

/.10الله} /الجمعة: 
يزيييد: أخبرنييا بيين مخلييد سلم: أخبرنييا بن محمد  - حدثنا1956

عمير: بن الله عبيد عن عطاء، قال: أخبرني جريج ابن
الخطيياب بيين عميير علييى الشييعري: اسييتأذن موسييى أبا أن 

أبييو فرجييع مشييغول، كان وكأنه له، يؤذن فلم عنه الله رضي
بيين الليه عبيد صيوت أسييمع فقييال: ألييم عمير ففييرغ موسى،

بييذلك. نييؤمر فقال: كنا فدعاه، رجع، له. قيل: قد ائذنوا قيس،
النصييار مجلييس إلييى فييانطلق بالبينيية، ذلك على فقال: تأتيني

سييعيد أبييو أصييغرنا إل هييذا علييى يشييهد فقييالوا: ل فسييألهم،
هييذا عميير: أخفييي فقييال الخييدري، سعيد بأبي فذهب الخدري،

ألهياني وسيلم؟ علييه الليه صيلى الليه رسيول أميير من علي
تجارة. إلى الخروج بالسواق. يعني الصفق

]5891، 6920[

10.    : البحر -  في التجارة باب
ثم بحق، إل القرآن في الله ذكره وما به، مطر: لبأس وقال

/.14فضله} /النحييل:  من ولبتغوا فيه مواخر الفلك تل: {وترى
سواء. والجمع الواحد والفلك: السفن،



السييفن من الريح تمخر ول الريح، السفن مجاهد: تمخر وقال
العظام. الفلك إل

الرحمن عبد عن ربيعة، بن جعفر الليث: حدثني  - وقال1957
اللييه رسييول عيين عنييه، الله رضي هريرة أبي عن هرمز، بن

وسلم: عليه الله صلى
فقضييى البحيير فييي خييرج إسييرائيل، بنييي من رجل ذكر أنه 

الحديث. وساق حاجته،
 ]1427[

 11.{       } : إليها -  انفضوا لهوا أو تجارة رأوا وإذا باب
ذكيير عيين بيييع ول تجييارة تلهيهييم ل ذكره: {رجييال جل وقوله

/.37الله} /النور: 
انوا ولكنهيم يتجيرون القوم قتادة: كان وقال حيق نيابهم إذا ك

حييتى اللييه، ذكر عن بيع ول تجارة تلههم لم الله، حقوق من
الله. إلى يؤدوه
عيين فضيييل، بيين محمييد قييال: حييدثني محمييد  - حييدثني1958
عنييه اللييه رضييي جييابر عن الجعد، أبي بن سالم عن حصين،

قال:
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي مع نصلي ونحن عير أقبلت 

الية: هذه فنزلت رجل، عشر اثني إل الناس فانفض الجمعة،
قائما}. وتركوك إليها انفضوا لهوا أو تجارة رأوا {وإذا

 ]894[

 12   } :    : ما -  طيبات من أنفقوا تعالى الله قول باب
 : البقرة} / /.267كسبتم

منصييور، عيين جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا1959
عنهييا اللييه رضييي عائشيية عيين مسييروق، عيين وائل، أبي عن

قالت:
ميين المييرأة أنفقييت وسييلم: (إذا عليييه الله صلى النبي قال 

ولزوجهييا أنفقييت، بما أجرها لها كان مفسدة، غير بيتها طعام
بعييض أجيير بعضييهم ينقييص ل ذلييك، مثل وللخازن كسب، بما

شيئا).
 ]1359[



معمر، عن الرزاق، عبد جعفر: حدثنا بن يحيى  - حدثني1960
النيبي عين عنيه، الله رضي هريرة أبا قال: سمعت همام عن

قال: وسلم عليه الله صلى
فلهيا أميره، غيير عين زوجها، كسب من المرأة أنفقت (إذا 

أجره). نصف
]5045[

13.      : الرزق -  في البسط أحب من باب
حسييان: الكرميياني: حييدثنا يعقوب أبي بن محمد  - حدثنا1961
عنييه الله رضي مالك بن أنس عن محمد، يونس: حدثنا حدثنا

يقول: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سمعت
أثييره، فييي لييه ينسأ أو رزقه، في له يبسط أن سره (من 

رحمه). فليصل
]5640[

14      : وسلم -  عليه الله صلى النبي شراء باب
بالنسيئة.

العمش الواحد: حدثنا عبد أسد: حدثنا بن معلى  - حدثنا1962
فقييال: حييدثني السييلم، فييي الرهيين إبراهيييم عنييد قييال: ذكرنييا

عنها: الله رضي عائشة عن السود،
يهييودي ميين طعامييا اشترى وسلم عليه الله صلى النبي أن 

حديد. من درعا ورهنه أجل، إلى
]1990، 2088، 2133، 2134، 2256، 2374، 2378،

2759، 4197[
(ح). أنس عن قتادة، هشام: حدثنا مسلم: حدثنا  - حدثنا1963

أبييو أسييباط حوشييب: حييدثنا بيين اللييه عبييد بن محمد وحدثني
أنييس عيين قتادة، عن الدستوائي، هشام البصري: حدثنا اليسع
عنه: الله رضي

شييعير، بخييبز وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي إلى مشى أنه 
درعييا وسييلم عليييه اللييه صلى النبي رهن ولقد سنخة، وإهالة

سييمعته ولقييد لهله، شعيرا منه وأخذ يهودي، عند بالمدينة له
صيياع وسييلم عليييه الله صلى محمد آل عند أمسى يقول: (ما

نسوة). لتسع عنده وإن حب، صاع ول بر،
]2373[



 15.     : بيده -  وعمله الرجل كسب باب
وهييب، ابيين قال: حييدثنب الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا1964

الزبير: بن عروة قال: حدثني شهاب ابن عن يونس، عن
بكيير أبيو اسيتخلف قيالت: لميا عنهيا الليه رضيي عائشة أن 

عيين تعجييز تكيين لم حرفتي أن قومي علم قال: لقد الصديق
بكيير أبييي آل فسيييأكل المسييلمين، بأمر وشغلت أهلي، مؤونة

فيه. للمسلمين ويحترف المال، هذا من
سييعيد يزيييد: حييدثنا بيين اللييه عبد محمد: حدثنا  - حدثني1965

رضييي عائشيية قييال: قييالت عروة عن السود، أبو قال: حدثني
عنها: الله
عمييال وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أصييحاب كييان 

اغتسلتم). لهم: (لو فقيل أرواح، لهم يكون وكان أنفسهم،
عائشة. عن أبيه، عن هشام، عن همام، رواه

 ]861[
عن ثور، عن عيسى، موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا1966

عنه، الله رضي المقدام عن معدان، بن خالد
أحييد أكييل قييال: (مييا وسلم عليه الله صلى الله رسول عن 

ه نيبي وإن ييده، عمل من يأكل أن من خيرا قط، طعاما الل
يده). عمل من يأكل كان السلم عليه داود

الييرزاق: أخبرنييا عبييد موسييى: حييدثنا بيين يحيييى  - حييدثنا1967
هريرة، أبو منبه: حدثنا بن همام عن معمر،

عليييه داود وسييلم: (أن عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عيين 
يده). عمل من إل يأكل ل كان السلم

]3235، 4436[
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا1968

عييوف: أنييه بن الرحمن عبد مولى عبيد، أبي عن شهاب، ابن
يقول: عنه الله رضي هريرة أبا سمع

أحدكم يحتطب وسلم: (لن عليه الله صلى الله رسول قال 
أو فيعطيييه أحييدا، يسييأل أن ميين خييير ظهييره، علييى حزميية
يمنعه).

 ]1401[

بيين هشييام وكيييع: حييدثنا موسى: حدثنا بن يحيى  - حدثنا1969



قال: عنه الله رضي العوام بن الزبير عن أبيه، عن عروة،
أحبلييه أحييدكم يأخييذ وسييلم: (لن عليه الله صلى النبي قال 

الناس). يسأل أن من له خير
 ]1402[

 16     : والبيع، -  الشراء في والسماحة السهولة باب
. عفاف      في فليطلبه حقا طلب ومن

بيين محمييد غسييان، أبييو عييياش: حييدثنا بن علي  - حدثنا1970
عبييد بيين جييابر عيين المنكييدر، بن محمد قال: حدثني مطرف،

عنهما: الله رضي الله
رجل، الله قال: (رحم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

اقتضى). وإذا اشترى، وإذا باع، إذا سمحا

17.    : موسرا -  أنظر من باب
منصييور: أن زهييير: حييدثنا يونس: حييدثنا بن أحمد  - حدثنا1971
قال: حدثه عنه الله رضي حذيفة حدثه: أن حراش بن ربعي

رجل روح الملئكة وسلم: (تلقت عليه الله صلى النبي قال 
شيييئا؟. قييال: كنييت الخييير ميين قالوا: أعملت قبلكم، كان ممن
قييال: الموسيير، عيين ويتجاوزوا المعسر ينظروا أن فتياني آمر

عنه). قال: فتجاوزوا
وأنظيير الموسيير، على أيسر ربعي: (كنت عن مالك، أبو وقال

المعسر).
عيين عوانة، أبو ربعي. قال عن الملك، عبد عن شعبة، وتابعه

المعسيير). عن وأتجاوز الموسر، ربعي: (أنظر عن الملك، عبد
الموسير، مين ربعيي: (فأقبيل عين هنيد، أبيي بين نعييم وقال

المعسر). عن وأتجاوز
]2261[

18   : معسرا -  أنظر من باب
حمييزة: حييدثنا بيين يحيييى عمار: حييدثنا بن هشام  - حدثنا1972

سييمع الليه: أنييه عبييد بن الله عبيد عن الزهري، عن الزبيدي،
عنه، الله رضي هريرة أبا
يييداين تيياجر قييال: (كييان وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 

اللييه لعييل عنييه، لفتيانه: تجاوزوا قال معسرا رأى فإذا الناس،
عنه). الله فتجاوز عنا، يتجاوز

]3293[



19.       : ونصحا -  يكتما ولم البيعان بين إذا باب
اللييه صييلى النييبي لييي قييال: كتييب خالد بن العداء عن ويذكر
اللييه صييلى اللييه رسييول محمييد اشييترى مييا وسلم: (هذا عليه
داء ل المسييلم، المسييلم بيع خالد، بن العداء من وسلم عليه

غائلة). ول خبثة ول
والباق. والسرقة الزنا قتادة: الغائلة وقال

خراسييان آري يسييمي النخاسييين بعييض لبراهيييم: إن وقيييل
ميين اليييوم جيياء خراسييان، ميين أمس فيقول: جاء وسجستان،
شديدة. كراهية فكرهه سجستان،

بهييا أن يعلييم سلعة، يبيع لمرئ يحل عامر: ل بن عقبة وقال
أخبره. إل داء،

عيين قتادة، عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا1973
حكيييم إلى الحارث: رفعه بن الله عبد عن الخليل، أبي صالح

قال: عنه الله رضي حزام بن
مييا بالخيييار وسلم: (البيعان عليه الله صلى الله رسول قال 

لهمييا بييورك وبينييا صدقا فإن يتفرقا، قال: حتى أو يتفرقا، لم
بيعهما). بركة محقت وكذبا كتما وإن بيعهما، في

]1976، 2002، 2004، 2008[

20.     : التمر -  من الخلط بيع باب
أبييي عيين يحيييى، عيين شيييبان، نعيييم: حييدثنا أبو  - حدثنا1974
قال: عنه الله رضي سعيد أبي عن سلمة،

نييبيع وكنييا التميير، ميين الخلييط وهييو الجمييع، تميير نرزق كنا 
صيياعين وسييلم: (ل عليييه الله صلى النبي بصاع. فقال صاعين
بدرهم). درهمين ول بصاع،

21.      : والجزار -  اللحام في قيل ما باب
قيال: العميش أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا1975
قال: مسعود أبي عن شقيق، حدثني

لييه لغلم فقييال شييعيب، أبييا يكنييى النصييار، ميين رجل جاء 
أدعييو أن أريييد فييإني خمسيية، يكفييي طعاما لي قصاب: اجعل

عرفييت قييد فإني خمسة، خامس وسلم عليه الله صلى النبي
النييبي فقييال رجييل، معهييم فجيياء فييدعاهم، الجييوع، وجهه في

تييأذن أن شئت فإن تبعنا، قد هذا وسلم: (إن عليه الله صلى
قييد بييل رجييع). فقييال: ل، يرجييع أن شييئت وإن لييه، فييأذن له



له. أذنت
]2324، 5118، 5145[

22.       : البيع -  في والكتمان الكذب يمحق ما باب
قييال: قتييادة عيين شييعبة، المحبر: حدثنا بن بدل  - حدثنا1976

عيين الحييارث، بين الليه عبييد عيين يحييدث، الخلييل أبا سمعت
عنه، الله رضي حزام بن حكيم

لم ما بالخيار قال: (البيعان وسلم عليه الله صلى النبي عن 
فييي لهمييا بورك وبينا صدقا فإن يتفرقا، قال: حتى أو يتفرقا،
بيعهما). بركة محقت وكذبا كتما وإن بيعهما،

 ]1973[

23    } :    : ل -  آمنوا الذين أيها يا تعالى الله قول باب
لعلكم       الله واتقوا مضاعفة أضعافا الربا تأكلوا

 : عمران} /  آل /.130تفلحون
المقييبري، سييعيد ذئب: حدثنا أبي ابن آدم: حدثنا  - حدثنا1977

هريرة، أبي عن
النيياس علييى قال: (ليييأتين وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ميين أم حلل أميين المييال، أخييذ بمييا المييرء يبييالي ل زمييان،
حرام).

 ]1954[

24.     : وكاتبه -  وشاهده الربا آكل باب
يقييوم كمييا إل يقومييون ل الربييا يييأكلون تعالى: {الييذين وقوله
الييبيع إنمييا قالوا بأنهم ذلك المس من الشيطان يتخبطه الذي
من موعظة جاءه فمن الربا وحرم البيع الله وأحل الربا مثل
فأولئييك عيياد وميين اللييه إلى وأمره سلف ما فله فانتهى ربه

/.275خالدون}. /البقرة:  فيها هم النار أصحاب
عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا1978

رضييي عائشيية عيين مسييروق، عيين الضييحى، أبي عن منصور،
قالت: عنها الله
وسييلم عليييه الله صلى النبي قرأهن البقرة، آخر نزلت لما 

الخمر. في التجارة حرم ثم المسجد، في عليهم
 ]447[

حييازم: بيين جرييير إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حدثنا1979



قال: عنه الله رضي جندب بن سمرة عن رجاء، أبو حدثنا
أتياني، رجلين الليلة وسلم: (رأيت عليه الله صلى النبي قال 

نهيير علييى أتينييا حييتى فانطلقنييا مقدسة، أرض إلى فأخرجاني
يييديه بييين رجييل، النهيير وسط وعلى قائم، رجل فيه دم، من

أن الرجييل أراد فييإذا النهيير، فييي الييذي الرجل فأقبل حجارة،
فجعييل كييان، حيييث فييرده فيييه، في بحجر الرجل رمى يخرج
كييان، كمييا فيرجييع بحجيير، فيييه فييي رمييى ليخييرج جيياء كلمييا

الربا). آكل النهر في رأيته هذا؟. فقال: الذي فقلت: ما
 ]809[

25.   : الربا -  موكل باب
بقييي مييا وذروا اللييه اتقييوا آمنييوا الييذين أيها تعالى: {يا لقوله

ميين بحييرب فييأذنوا تفعلوا لم مؤمنين. فإن كنتم إن الربا من
ول تظلمييون ل أمييوالكم رؤوس فلكييم تبتم وإن ورسوله الله

تصدقوا وأن ميسرة إلى فنظرة عسرة ذو كان تظلمون. وإن
اللييه إلييى فيه ترجعون يوما تعلمون. واتقوا كنتم إن لكم خير
يظلمييون}. /البقييرة: ل وهييم كسييبت مييا نفييس كييل توفى ثم

278 - 281./
اللييه صييلى النييبي علييى نزلييت آييية آخر عباس: هذه ابن قال
وسلم. عليه

 ]4270[
أبييي بيين عييون عيين شييعبة، الوليييد: حييدثنا أبييو  - حييدثنا1980
قال: جحيفة

فكسييرت، بمحيياجمه فييأمر حجامييا عبييدا اشييترى أبييي رأيت 
ثميين عيين وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي فقال: نهى فسألته،
وآكييل والموشييومة، الواشييمة عيين ونهييى الييدم، وثمن الكلب،

المصور. ولعن وموكله، الربا
]2123، 5032، 5601، 5617[

26      } : ل -  والله الصدقات ويربي الربا الله يمحق باب
 : / { البقرة    أثيم كفار كل /.276يحب

عيين يييونس، عيين الليييث، بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا1981
عنييه اللييه رضييي هريييرة أبا المسيب: إن ابن شهاب: قال ابن

قال:
يقييول: (الحلييف وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول سمعت 



للبركة). ممحقة للسلعة، منفقة

27.       : البيع -  في الحلف من يكره ما باب
العييوام، هشيييم: أخبرنييا محمييد: حييدثنا بيين عمرو  - حدثنا1982

أبييي بيين الله عبد عن الرحمن، عبد بن إبراهيم عن أبيه عن
عنه: الله رضي أوفى

لعة، أقام رجل أن  لقيد بيالله فحليف السيوق، فيي وهيو س
المسييلمين، ميين رجل فيهييا ليوقييع يعييط، لييم مييا بهييا أعطييى

قليل}. ثمنا وأيمانهم الله بعهد يشترون الذين فنزلت: {إن
]2530، 4276[

28.     : الصواغ -  في قيل ما باب
النييبي عنهمييا: قييال اللييه رضييي عباس ابن عن طاوس، وقال
خلها). يختلى وسلم: (ل عليه الله صلى

فقييال: (إل وبيييوتهم، لقينهييم فييإنه الذخيير، العبيياس: إل وقييال
الذخر).

 ]1284[
ابيين عيين يييونس، الله: أخبرنا عبد عبدان: أخبرنا  - حدثنا1983
علييي بيين حسييين حسييين: أن بيين علييي قييال: أخييبرني شهاب
أخبره: عنهما الله رضي

مين نصيبي من شارف لي قال: كانت السلم عليه عليا أن 
من شارفا أعطاني وسلم عليه الله صلى النبي وكان المغنم،

بنييت السييلم، عليهييا بفاطميية أبتنييي أن أردت فلمييا الخمييس،
مين صييواغا رجل واعيدت وسيلم، عليه الله صلى الله رسول

ميين أبيعه أن أردت بإذخر فنأتي معي، يرتحل أن قينقاع بني
عرسي. وليمة في به وأستعين الصواغين،

]2246، 2925، 3781، 5457[

عيين خالد، عن الله، عبد بن خالد إسحق: حدثنا  - حدثنا1984
عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة،

حييرم اللييه قييال: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
لييي حلييت وإنمييا بعييدي، لحييد ول قبلييي لحد تحل ولم مكة،

ينفيير ول شييجرها، ويعضييد خلهييا، يختلييى ل نهييار، ميين ساعة
عبييد بيين عبيياس لمعرف). وقييال إل لقطتها يلتقط ول صيدها،

الذخيير). بيوتنا. فقال: (إل ولسقف لصاغتنا الذخر، المطلب: إل



ميين تنحيييه أن صيييدها؟. هييو ينفيير ما تدري عكرمة: هل فقال
مكانه. وتنزل الظل

وقبورنا. خالد: لصاغتنا عن الوهاب، عبد قال
 ]1284[

29.    : والحداد -  القين ذكر باب
عيين عييدي، أبييي ابيين بشييار: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا1985
عيين مسييروق، عيين الضييحى، أبييي عيين سييليمان، عيين شعبة،
قال: خباب

وائييل ابيين العيياص علييى لييي وكييان الجاهلية، في قينا كنت 
صييلى بمحمييد تكفر حتى أعطيك قال: ل أتقاضاه، فأتيته دين،
تبعييث. ثييم اللييه يميتييك حييتى أكفر وسلم. فقلت: ل عليه الله

فأقضيييك. وولييدا مييال فسأوتى وأبعث، أموت حتى قال: دعني
وولييدا. مييال لوتييين وقييال بآياتنييا كفيير الييذي فنزلت: {أفرأيت

عهدا}. الرحمن عند اتخذ أم الغيب أطلع
]2155، 2293، 4455، 4458[

30.   : الخياط -  ذكر باب
إسييحاق عيين مالييك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا1986

رضييي مالييك بيين أنس سمع طلحة: أنه أبي ابن الله عبد بن
يقول: عنه الله
لطعييام وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول دعا خياطا إن 

الله صلى الله رسول مع مالك: فذهبت ابن أنس قال صنعه،
صييلى اللييه رسييول إلييى فقرب الطعام، ذلك إلى وسلم عليه
النييبي فرأيييت وقديييد، دبيياء فيه ومرقا، خبزا وسلم عليه الله

قييال: القصييعة، حييوالي من الدباء يتتبع وسلم عليه الله صلى
يومئذ. من الدباء أحب أزل فلم

]5064، 5104، 5117، 5119، 5121، 5123[

31.   : النساج -  ذكر باب
الرحميين، عبييد بيين يعقوب بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا1987

عنييه اللييه رضييي سييعد بيين سهل قال: سمعت حازم أبي عن
قال:

لييه: نعييم، البردة؟. فقيل ما قال: أتدرون ببردة، امرأة جاءت 
إنييي اللييه، رسييول حاشيتها. قالت: يا في منسوج الشملة، هي

عليييه اللييه صييلى النييبي فأخييذها أكسييوكها، بيدي هذه نسجت



ميين رجييل فقييال إزاره، وإنهييا إلينا فخرج إليها، محتاجا وسلم
صلى النبي اكسنيها. فقال: (نعم). فجلس الله، رسول القوم: يا

بها أرسل ثم فطواها، رجع ثم المجلس، في وسلم عليه الله
أنييه علمت لقد إياه، سألتها أحسنت، القوم: ما له فقال إليه،

كفنييي لتكييون إل سييألته مييا الرجييل: واللييه سائل. فقال يرد ل
كفنه. سهل: فكانت أموت. قال يوم

 ]1218[

32.  : النجار -  باب
أبييي عيين العزيييز، عبييد سييعيد: حييدثنا بيين قتيبة  - حدثنا1988
قال: حازم

فقييال: المنييبر، عيين يسألونه سعد بن سهل إلى رجال أتى 
قييد امييرأة فلنة، إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث

أعييوادا، لييي يعمييل النجييار، غلمييك مييري سييهل: (أن سييماها
طرفياء مين يعملهييا النيياس). فييأمرته كلميت إذا عليهن أجلس
عليييه الله صلى الله رسول إلى فأرسلت بها، جاء ثم الغابة،
عليه. فجلس فوضعت، بها فأمر بها، وسلم

 ]370[
عيين أيمن، بن الواحد عبد يحيى: حدثنا بن خلد  - حدثنا1989

عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر عن أبيه،
عليييه اللييه صييلى الليه لرسول قالت النصار، من امرأة أن 

لييي فإن عليه، تقعد شيئا لك أجعل أل الله، رسول وسلم: يا
كان فلما المنبر، له شئت). قال: فعملت نجارا. قال: (إن غلما
المنييبر علييى وسييلم عليييه اللييه صلى النبي قعد الجمعة، يوم

حييتى عنييدها، يخطييب كييان الييتي النخليية فصيياحت صنع، الذي
أخييذها حييتى وسييلم عليه الله صلى النبي فنزل تنشق، كادت

حييتى يسييكت، الييذي الصييبي أنييين تئيين فجعلييت إلييه، فضمها
الذكر). من تسمع كانت ما على قال: (بكت استقرت،

 ]438[

33.    : بنفسه -  الحوائج شراء باب
اللييه صييلى النييبي عنهمييا: اشييترى اللييه رضييي عمر ابن وقال
عمر. من جمل وسلم عليه

 ]2009[
مشييرك عنهما: جاء الله رضي بكر أبي بن الرحمن عبد وقال



شاة. منه وسلم عليه الله صلى النبي فاشترى بغنم،
 ]2103[

بعيرا. جابر من واشترى
 ]1991[

معاوييية: حييدثنا أبييو عيسييى: حييدثنا بيين يوسييف  - حييدثنا1990
اللييه رضييي عائشيية عيين السييود، عيين إبراهيم، عن العمش،

قالت: عنها
طعاما يهودي من وسلم عليه الله صلى الله رسول اشترى 

درعه. ورهنه بنسيئة،
 ]1962[

34      : دابة -  اشترى وإذا والحمير، الدواب شراء باب
أن          قبل قبضا ذلك يكون هل عليه، وهو جمل أو

ينزل.
عليييه اللييه صييلى النبي عنهما: قال الله رضي عمر ابن وقال

صعبا. جمل لعمر: (بعينه). يعني وسلم
 ]2009[

عبيييد الوهيياب: حييدثنا عبد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا1991
اللييه رضي الله عبد بن جابر عن كيسان، بن وهب عن الله،

قال: عنهما
بييي فأبطييأ غزاة، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنت 

فقييال: وسييلم، عليه الله صلى النبي علي فأتى أعيى، جملي
جملييي علييي شييأنك). قلييت: أبطييأ قال: (ما (جابر). فقلت: نعم،

قييال: (اركييب). ثييم بمحجنييه، يحجنييه فنييزل فتخلفييت، أعيييى
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عيين أكفييه رأيته فلقد فركبت،
ثيبا). قلت: بل أم قال: (بكرا قال: (تزوجت). قلت: نعم، وسلم،

أخييوات، لييي وتلعبييك). قلييت: إن تلعبها جارية قال: (أفل ثيبا،
عليهيين، وتقييوم وتمشيطهن، تجمعهين امرأة أتزوج أن فأحببت

قييال: الكيييس). ثييم فييالكيس قييدمت فإذا قادم، إنك قال: (أما
رسول قدم ثم بأوقية، مني فاشتراه جملك). قلت: نعم، (أتبيع
إلييى فجئنييا بالغداة، وقدمت قبلي، وسلم عليه الله صلى الله

قدمت). قلييت: قال: (آلن المسجد، باب على فوجدته المسجد
ركعييتين). فييدخلت فصييل فادخييل، جملييك، قييال: فييدع نعييم،

فأرجييح بلل لي فوزن أوقية، لي يزن أن بلل فأمر فصليت،
جييابرا). لييي فقييال: (ادع وليييت، حييتى فييانطلقت الميزان، في



منييه، إلييي أبغض شيء يكن ولم الجمل، علي يرد قلت: الن
ثمنه). ولك جملك قال: (خذ

 ]432[

فتبايع -       35 الجاهلية، في كانت التي السواق باب
. السلم    في الناس بها

عمييرو، عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا1992
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن
فلمييا الجاهليية، فييي أسواقا المجاز وذو ومجنة عكاظ كانت 

اللييه: {ليييس فييأنزل فيهييا، التجييارة ميين تييأثموا السييلم كييان
كذا. عباس ابن الحج. قرأ مواسم جناح...} في عليكم

 ]1681[

36.      : الجرب -  أو الهيم، البل شراء باب
شيء. كل في للقصد الهائم: المخالف

عمرو: قال: قال سفيان علي: حدثنا  - حدثنا1993
هيييم، إبييل عنييده وكيانت نيواس، اسيمه رجيل هنييا هيا كان 

ه رضيي عمر ابن فذهب مين البيل تليك فاشيترى عنهميا الل
البييل. فقييال: تلييك فقييال: بعنييا شييريكه، إليييه فجاء له، شريك

واللييه ذاك فقال: ويحك، وكذا، كذا شيخ بعتها؟. قال: من ممن
ولييم هيمييا إبل باعييك شييريكي فقييال: إن فجيياءه عميير، ابيين

فقييال: دعهييا، يسييتاقها، ذهييب قال: فلما يعرفك. قال: فاستقها،
رسول بقضاء رضينا

عدوى). وسلم: (ل عليه الله صلى الله
عمرا. سفيان سمع

]2703، 4805، 4806، 5421، 5438[

37.      : وغيرها -  الفتنة في السلح بيع باب
الفتنة. في بيعه حصين بن عمران وكره

بين يحييى عين مالك عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا1994
عيين قتييادة، أبييي مولى محمد، أبي عن أفلح، ابن عن سعيد،

قال: عنه الله رضي قتادة أبي
حنييين، عييام وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول مع خرجنا 

فييي مخرفييا بييه فييابتعت الييدرع، - فبعت درعا - يعني فأعطاه
السلم. في تأثلته مال لول فإنه سلمة، بني

]2973، 4066، 4067، 6749[



38.     : المسك -  وبيع العطار في باب
الواحييد: حييدثنا عبييد إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثني1995

عيين موسى، أبي بن بردة أبا قال: سمعت الله عبد بردة أبو
قال: عنه الله رضي أبيه
الجليييس وسييلم: (مثييل عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييال 

الحييداد، وكييير المسييك صاحب كمثل السوء، والجليس الصالح
وكير ريحه، تجد أو تشتريه المسك: إما صاحب من يعدمك ل

خبيثة). ريحا منه تجد أو ثوبك، أو بدنك الحداد: يحرق
]5214[

39.   : الحجام -  ذكر باب
حميييد، عيين مالييك، يوسف: أخبرنييا بن الله عبد  - حدثنا1996

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن
لييه فأمر وسلم، عليه الله صلى الله رسول طيبة أبو حجم 

خراجه. من يخففوا أن أهله وأمر تمر، من بصاع
]2096، 2157، 2161، 5371[

اللييه: حييدثنا عبييد ابيين هييو خالييد، مسييدد: حييدثنا  - حدثنا1997
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن خالد،

حجمييه، الييذي وأعطييى وسييلم عليه الله صلى النبي احتجم 
يعطه. لم حراما كان ولو

]2158، 2159، 5367[

40.       : والنساء -  للرجال لبسه يكره فيما التجارة باب
عيين حفييص، بن بكر أبو شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا1988
قال: أبيه عن عمر، بن الله عبد بن سالم

عنه الله رضي عمر إلى وسلم عليه الله صلى النبي أرسل 
بهييا أرسييل لم فقال: (إني عليه، فرآها سيراء، أو حرير، بحلة
إليييك بعثييت إنمييا لييه، خلق ل ميين يلبسها إنما لتلبسها، إليك

تبيعها. بها). يعني لتستمتع
 ]846[

نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا1999
اللييه رضييي المييؤمنين أم عائشيية عن محمد، بن القاسم عن
أخبرته: أنها عنها
صلى الله رسول رآها فلما تصاوير، فيها نمرقة اشترت أنها 

فييي فعرفييت يييدخله، فلييم البيياب علييى قييام وسلم عليه الله



وإلييى اللييه إلييى أتييوب اللييه، رسول فقلت: يا الكراهية، وجهه
اللييه رسول أذنبت؟. فقال ماذا وسلم، عليه الله صلى رسوله

النمرقيية). قلييت: اشييتريتها هذه بال وسلم: (ما عليه الله صلى
عليييه اللييه صييلى الله رسول فقال وتوسدها، عليها لتقعد لك

فيقييال يعييذبون، القياميية يييوم الصييور هذه أصحاب وسلم: (إن
ل الصييور فيييه الييذي الييبيت خلقتييم). وقييال: (إن ما لهم: أحيو

الملئكة). تدخله
]3052، 4886، 5612، 5616، 7118[

41.     : بالسوم -  أحق السلعة صاحب باب
عيين الييوارث، عبييد إسييماعيل: حييدثنا بن موسى  - حدثنا2000

قال: عنه الله رضي أنس عن التياح، أبي
ثييامنوني النجييار، بنييي وسلم: (يييا عليه الله صلى النبي قال 

ونخل. خرب بحائطكم). وفيه
 ]418[

 42.    : الخيار -  يجوز كم باب
يحيييى قييال: سييمعت الوهيياب عبد صدقة: أخبرنا  - حدثنا2001

عنهما، الله رضي عمر ابن عن نافعا، قال: سمعت
بالخيار المتبايعين قال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي عن 

نيافع: خييارا). قييال اليبيع يكيون أو يتفرقييا، ليم ما بيعهما في
صاحبه. فارق يعجبه شيئا اشترى إذا عمر ابن وكان

]2003، 2005 - 2007، 2010[
عيين قتييادة، عيين همييام، عمر: حييدثنا بن حفص  - حدثنا2002

حييزام بيين حكيييم عيين الحارث، بن الله عبد عن الخليل، أبي
عنه، الله رضي

لم ما بالخيار قال: (البيعان وسلم عليه الله صلى النبي عن 
يفترقا).

التياح لبي ذلك همام: فذكرت قال: قال بهز أحمد: حدثنا وزاد
الحييارث بيين اللييه عبييد حييدثه لمييا الخليل أبي مع فقال: كنت

الحديث. بهذا
 ]1973[

43.         : البيع -  يجوز هل الخيار، في يوقت لم إذا باب
أيييوب، زيييد: حييدثنا بيين حميياد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا2003

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن



ليم مييا بالخيييار وسييلم: (البيعييان عليييه الله صلى النبي قال 
يكييون قييال: (أو اختر). وربمييا لصاحبه أحدهما يقول أو يتفرقا،

خيار). بيع
 ]2001[

 44.      : يتفرقا -  لم ما بالخيار البيعان باب
وابيين وعطاء، وطاوس، والشعبي، وشريح، عمر، ابن قال وبه
مليكة. أبي

قتييادة: شييعبة: قييال حبان: حدثنا إسحاق: أخبرنا  - حدثني2004
قال: الحارث بن الله عبد عن الخليل، أبي صالح عن أخبرني
عنه، الله رضي حزام بن حكيم سمعت

لم ما بالخيار قال: (البيعان وسلم عليه الله صلى النبي عن 
كييذبا وإن بيعهمييا، فييي لهمييا بييورك وبينييا صييدقا فييإن يتفرقا،
بيعهما). بركة محقت وكتما

 ]1973[
نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا2005

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
كييل قال: (المتبايعييان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الخيار). بيع إل يتفرقا، لم ما صاحبه على بالخيار منهما واحد
 ]2001[

 45       : فقد -  البيع بعد صاحبه أحدهما خير إذا باب
. البيع  وجب

عميير ابيين عيين نييافع، عيين الليييث، قتيبة: حييدثنا  - حدثنا2006
أنييه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن عنهما، الله رضي

لييم مييا بالخيييار منهمييا واحييد فكييل الييرجلن، تبييايع قييال: (إذا
ذلييك، على فتبايعا الخر، أحدهما يخير أو جميعا، وكانا يتفرقا،

واحييد يييترك ولييم يتبايعييا أن بعييد تفرقا وإن البيع، وجب فقد
البيع). وجب فقد البيع، منهما

 ]2001[

46.        : البيع -  يجوز هل بالخيار البائع كان إذا باب
اللييه عبييد عيين سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا2007

عنهما، الله رضي عمر ابن عن دينار، بن
بيييع ل بيعييين قييال: (كييل وسييلم عليييه الله صلى النبي عن 

الخيار). بيع إل يتفرقا، حتى بينهما



 ]2001[
قتييادة، همييام: حييدثنا حبان: حدثنا إسحاق: حدثنا  - حدثني2008

بيين حكيييم عيين الحييارث، بيين اللييه عبد عن الخليل، أبي عن
عنه: الله رضي حزام

لم ما بالخيار قال: (البيعان وسلم عليه الله صلى النبي أن 
يتفرقا).

صييدقا - فإن مرار - ثلث كتابي: (يختار في همام: وجدت قال
يربحا أن فعسى وكتما، كذبا وإن بيعهما، في لهما بورك وبينا

بيعهما). بركة ويمحقا ربحا،
ه أبيو همام: حيدثنا قال: وحدثنا ه عبيد سيمع التيياح: أن بين الل

النييبي عيين حزام، بن حكيم عن الحديث، بهذا يحدث الحارث
وسلم. عليه الله صلى

 ]1973[

47       : قبل -  ساعته من فوهب شيئا، اشترى إذا باب
أو        المشتري، على البائع ينكر ولم يتفرقا، أن

. فأعتقه   عبدا اشترى
باعهيا: ثيم الرضيا، عليى السيلعة يشيتري طاوس: فيمن وقال

له. والربح له وجبت
ابيين عيين عمييرو، سييفيان: حييدثنا الحميدي: حدثنا  - وقال2009

قال: عنهما، الله رضي عمر
علييى فكنت سفر، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا 

فيزجييره القييوم، أمييام فيتقييدم يغلبني فكان لعمر، صعب بكر
صلى النبي فقال ويرده، عمر فيزجره يتقدم، ثم ويرده، عمر
اللييه، رسييول يييا لييك لعمر: (بعينه). قييال: هييو وسلم عليه الله

وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسول من قال: (بعينه). فباعه
بيين اللييه عبييد يييا لك وسلم: (هو عليه الله صلى النبي فقال
شئت). ما به تصنع عمر،

]2468، 2469[
الرحميين عبييد الليييث: حييدثني الله: وقييال عبد أبو  - قال2010

عبييد عيين اللييه، عبد بن سالم عن شهاب، ابن عن خالد، بن
عنهما: الله رضي عمر بن الله
لييه بمييال بييالوادي مال عثمان المؤمنين أمير من بعت قال 

بيتييه، من خرجت حتى عقبي على رجعت تبايعنا، فلما بخيبر،
بالخييار المتبيايعين السيينة: أن وكييانت اليبيع، يرادني أن خشية



أنييي رأيييت وبيعه، بيعي وجب الله: فلما عبد يتفرقا. قال حتى
وسيياقني ليييال، بثلث ثمييود أرض إلييى سييقته بأني غبنته، قد

ليال. بثلث المدينة إلى
 ]1002[

 48.       : البيع -  في الخداع من يكره ما باب
الله عبد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا2011

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن دينار، بن
فييي يخييدع أنييه وسييلم عليييه الله صلى للنبي ذكر رجل أن 

خلبة). ل فقل بايعت فقال: (إذا البيوع،
]2276، 2283، 6563[

49.     : السواق -  في ذكر ما باب
قلت: هل المدينة، إلى قدمنا عوف: لما بن الرحمن عبد وقال
]. وقييال1943قينقيياع. [  تجييارة؟. قييال: سييوق فيييه سييوق ميين

]. وقييال1944السييوق. [  علييى الرحمن: دلييوني عبد أنس: قال
].1956بالسواق. [  الصفق عمر: ألهاني

زكرييياء، بيين إسييماعيل الصباح: حييدثنا بن محمد  - حدثنا2012
قييال: مطعييم بيين جييبير بيين نييافع عيين سوقة، بن محمد عن

قالت: عنها الله رضي عائشة حدثتني
الكعبة، جيش وسلم: (يغزو عليه الله صلى الله رسول قال 

وآخرهييم). قييالت: بييأولهم يخسييف الرض من ببيداء كانوا فإذا
وفيهييم وآخرهييم، بييأولهم يخسييف كيييف اللييه، رسييول قلت: يا

ثييم وآخرهم بأولهم منهم؟. قال: (يخسف ليس ومن أسواقهم،
نياتهم). على يبعثون
أبييي عيين العمييش، عيين جرييير، قتيبيية: حييدثنا  - حييدثنا2013
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح،

فييي أحييدكم وسلم: (صييلة عليه الله صلى الله رسول قال 
وعشييرين بضييعا وبيتييه سييوقه فييي صييلته علييى تزيد جماعة،
ل المسييجد أتييى ثييم الوضوء، فأحسن توضأ بأنه وذلك درجة،

رفييع إل خطييوة يخط لم الصلة، إل ينهزه ل الصلة، إل يريد
علييى تصييلي والملئكيية خطيئيية، بهييا عنه حطت أو درجة، بها

م يصلي الذي مصله في دام ما أحدكم علييه، صيل فيه: الله
وقال: أحدكم فيه، يؤذ لم ما فيه، يحدث لم ما ارحمه، اللهم

تحبسه). الصلة كانت ما صلة في



 ]465[
عيين شييعبة، إييياس: حييدثنا أبييي بيين آدم  - حييدثنا2014/2015

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن الطويل، حميد
رجل: يا فقال السوق، في وسلم عليه الله صلى النبي كان 
فقييال: وسييلم، عليه الله صلى النبي إليه فالتفت القاسم، أبا

وسييلم: (سييموا عليييه اللييه صييلى النبي فقال هذا، دعوت إنما
بكنيتي). تكنوا ول باسمي،

حميييد، عيين زهير، إسماعيل: حدثنا بن مالك ) - حدثنا2015( 
عنه: الله رضي أنس عن
صييلى النييبي إليييه فييالتفت القاسييم، أبا بالبقيع: يا رجل دعا 

ول باسييمي قييال: (سييموا أعنييك، فقييال: لييم وسيلم عليييه الله
بكنيتي). تكنوا

]5843وانظر:  ،3344[
اللييه عبيد عن سفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2016

هريييرة أبييي عيين مطعم، بن جبير بن نافع عن يزيد، أبي بن
قال: عنه الله رضي الدوسي

ل النهييار، طائفيية فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي خرج 
بفنيياء فجلييس قينقاع، بني سوق أتى حتى أكلمه، ول يكلمني

فظننت شيئا، لكع). فحسبته أثم لكع، فقال: (أثم فاطمة، بيت
وقبلييه، عييانقه حييتى يشييتد فجاء تغسله، أو سخابا تلبسه أنها

يحبه). من وأحب أحبه وقال: (اللهم
جييبير بيين نييافع رأى اللييه: أخييبرني: أنييه عبيد سفيان: قال قال
بركعة. أوتر

]5545[
ضييمرة: حييدثنا أبييو المنييذر: حييدثنا بيين إبراهيييم  - حييدثنا2017

عمر: ابن نافع: حدثنا عن موسى،
النييبي عهييد علييى الركبييان ميين الطعييام يشترون كانوا أنهم 

يييبيعوه أن يمنعهييم ميين عليهم فيبعث وسلم، عليه الله صلى
الطعام. يباع حيث ينقلوه حتى اشتروه، حيث

صييلى النييبي قال: نهى عنهما الله رضي عمر ابن قال: وحدثنا
يستوفيه. حتى اشتراه حيث الطعام يباع أن وسلم عليه الله

]2019، 2024، 2026، 2029، 2030، 2058، 2059،
6460[



50.     : السوق -  في السخب كراهية باب
عيين هلل، فليييح: حييدثنا سنان: حييدثنا بن محمد  - حدثنا2018
قال: يسار بن عطاء

عنهما: قلت: الله رضي العاص بن عمرو بن الله عبد لقيت 
فييي وسيلم عليييه الليه صيلى الليه رسييول صييفة عن أخبرني
ببعييض التييوراة فييي لموصييوف إنييه واللييه قال: أجييل، التوراة،

ومبشييرا شيياهدا أرسلناك إنا النبي أيها القرآن: {يا في صفته
المتوكل، سميتك ورسولي، عبدي أنت للميين، ونذيرا}. وحزرا

يييدفع ول السييواق، فييي سييخاب ول غليييظ، ول بفييظ ليييس
يقيم حتى الله يقبضه ولن ويغفر، يعفو ولكن السيئة، بالسيئة

أعينييا بهييا ويفتييح الله، إل إله يقولوا: ل بأن العوجاء، الملة به
غلفا. وقلوبا صما، وآذانا عميا،
عيين سييعيد، هلل. وقييال عن سلمة، أبي بن العزيز عبد تابعه
غلف، فييي شيييء سلم: غلف: كل ابن عن عطاء، عن هلل،
مختونا. يكن لم أغلف: إذا ورجل غلفاء، وقوس أغلف، سيف

]4558[

51.     : والمعطي -  البائع على الكيل باب
يخسيييرون} وزنيييوهم أو كيييالوهم تعيييالى: {وإذا الليييه لقيييول

كقييوله: لهييم، ووزنييوا لهييم كييالوا إذا /: يعنييي3/المطففييين: 
لكم. /: يسمعون73{يسمعونكم} /الشعراء: 

تسيتوفوا). حييتى وسيلم: (اكتيالوا علييه الليه صلى النبي وقال
عليييه اللييه صييلى النييبي عنه: أن الله رضي عثمان عن ويذكر
فاكتل). ابتعت وإذا فكل، بعت له: (إذا قال وسلم
عن نافع، عن مالك يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا2019

عنهما: الله رضي عمر ابن الله عبد
ابتيياع قييال: (ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 

يستوفيه). حتى يبعه فل طعاما،
 ]2017[

الشييعبي، عيين مغيييرة، عن جرير، عبدان: أخبرنا  - حدثنا2020
قال: عنه الله رضي جابر عن
فاسييتعنت دي، وعليييه حييرام بيين عمييرو بن الله عبد توفي 

دينه، من يضعوا أن غرمائه على وسلم عليه الله صلى النبي
فقييال يفعلييوا، فلييم إليهم وسلم عليه الله صلى النبي فطلب

أصنافا، تمرك فصنف وسلم: (اذهب عليه الله صلى النبي لي



لييي). أرسييل ثييم حييدة، علييى زيييد وعييذق حدة، على العجوة
فجلييس وسلم، عليه الله صلى النبي إلى أرسلت ثم ففعلت،

حييتى للقوم). فكلتهم قال: (كل ثم وسطه، في أو أعله على
شيء. منه ينقص لم كأنه تمري وبقي لهم الذي أوفيتهم

اللييه صييلى النبي عن جابر، الشعبي: حدثني فراس: عن وقال
عيين هشييام، أداه. وقييال حتى لهم يكيل زال وسلم: فما عليه

لييه، وسييلم: (جييذ عليييه الله صلى النبي جابر: قال عن وهب،
له). فأوف

]2265، 2266، 2275، 2461، 2562، 2629، 3387،
3827[

 52.     : الكيل -  من يستحب ما باب
عيين ثييور، عن الوليد، موسى: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا2021

عنه، الله رضي يكرب معد بن المقدام عن معدان، بن خالد
يبارك طعامكم قال: (كيلوا وسلم عليه الله صلى النبي عن 

لكم).

53       : وسلم -  عليه الله صلى النبي صاع بركة باب
ومدهم.

وسلم. عليه الله صلى النبي عن عنها، الله رضي عائشة فيه
 ]1790[

عن يحيى، بن عمرو وهيب: حدثنا موسى: حدثنا  - حدثنا2022
اللييه رضييي زيييد، بيين اللييه عبييد عن النصاري، تميم بن عباد
عنه،
مكيية حيرم إبراهييم وسيلم: (أن عليييه الليه صلى النبي عن 

لها ودعوت مكة، إبراهيم حرم كما المدينة وحرمت لها، ودعا
لمكة). السلم عليه إبراهيم دعا ما مثل وصاعها مدها في
 ]3187[

إسييحاق عيين ماليك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثني2023
الله عبد بن
عنه: الله رضي مالك بن أنس عن طلحة، أبي ابن
لهم بارك قال: (اللهم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

أهييل ومييدهم). يعنييي صيياعهم فييي لهييم وبييارك مكيييالهم، في
المدينة.

]2732وانظر:  ،6900 ،6336[



 54.       : والحكرة -  الطعام بيع في يذكر ما باب

مسييلم، بيين الوليييد إبراهيييم: أخبرنييا بيين إسحاق  - حدثنا2024
اللييه رضييي أبيييه عيين سالم، عن الزهري، عن الوزاعي، عن
قال: عنه
عهييد علييى يضييربون مجازفيية، الطعييام يشترون الذين رأيت 

إلييى يؤووه حتى يبيعوه أن وسلم عليه الله صلى الله رسول
رحالهم.

 ]2017[
ابيين عيين وهيييب، إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حدثنا2025

عنهما: الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن طاوس،
الرجييل يييبيع أن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ذاك؟. قييال: ذاك عبيياس: كيييف لبن يستوفيه. قلت حتى طعاما
مرجأ. والطعام بدراهم، دراهم

]2028[
بيين اللييه عبييد شييعبة: حييدثنا الوليييد: حييدثنا أبو  - حدثني2026

يقول: عنهما الله رضي عمر ابن قال: سمعت دينار
يبعه فل طعاما ابتاع وسلم: (من عليه الله صلى النبي قال 

يقبضه). حتى
 ]2017[

يحييدثه، دينييار بن عمرو سفيان: كان علي: حدثنا  - حدثنا2027
صييرف؟ عنده قال: من أنه أوس ابن مالك عن الزهري، عن

سفيان: هو الغابة. قال من خازننا يجيء حتى طلحة: أنا، فقال
فقييال: أخييبرني زيييادة، فيييه ليييس الزهييري ميين حفظناه الذي
أوس: بن مالك
اللييه رسول عن عنه: يخبر الله رضي الخطاب بن عمر سمع
وهيياء، هاء إل ربا بالذهب قال: (الذهب وسلم عليه الله صلى
وهيياء، هيياء إل ربييا بالتمر والتمر وهاء، هاء إل ربا بالبر والبر

وهاء). هاء إل ربا بالشعير والشعير
]2062، 2065[

55        : ليس -  ما وبيع يقبض، أن قبل الطعام بيع باب
عندك.
قييال: الييذي سييفيان اللييه: حييدثنا عبييد بيين علييي  - حدثنا2028



ابيين يقييول: سييمعت طاوسا دينار: سمع بن عمرو من حفظناه
يقول: عنهما الله رضي عباس

الطعام فهو وسلم عليه الله صلى النبي عنه نهى الذي أما 
إل شيء كل أحسب عباس: ول ابن يقبض. قال حتى يباع أن

مثله.
 ]2025[

نييافع، عيين مالييك، مسييلمة: حييدثنا بيين الله عبد  - حدثنا2029
عنهما: الله رضي عمر ابن عن
فل طعامييا ابتيياع قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي أن 

يبعييه فل طعامييا ابتاع إسماعيل: (من يستوفيه). زاد حتى يبعه
يقبضه). حتى

 ]2017[

 56      :   : ل -  أن جزافا، طعاما اشترى إذا رأى من باب
. ذلك        في والدب رحله، إلى يؤويه حتى يبيعه

عيين يييونس، عيين الليييث، بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2030
عميير ابيين اللييه: أن عبييد بيين سييالم قال: أخييبرني شهاب ابن

قال: عنهما الله رضي
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عهييد فييي النيياس رأيت لقد 

فييي يييبيعوه أن يضييربون الطعام، يعني جزافا، يبتاعون وسلم
رحالهم. إلى يؤووه حتى مكانهم،

 ]2017[

 57       : عند -  فوضعه دابة أو متاعا اشترى إذا باب
. يقبض      أن قبل مات أو البائع

حييا الصيفقة أدركيت عنهمييا: مييا الليه رضييي عمير ابيين وقال
المبتاع. من فهو مجموعا
مسييهر، بيين علييي المغراء: أخبرنا أبي بن فروة  - حدثنا2031

قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام، عن
إل وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي على يأتي كان يوم لقل 

فييي لييه أذن فلمييا النهار، طرفي أحد بكر أبي بيت فيه يأتي
بييه فخييبر ظهييرا، أتانييا وقد إل يرعنا لم المدينة، إلى الخروج

هذه في وسلم عليه الله صلى النبي جاءنا فقال: ما بكر، أبو
بكر: (أخييرج لبي قال عليه دخل فلما حدث، لمر إل الساعة



عائشيية يعنييي ابنتاي، هما إنما الله رسول عندك). قال: يا من
الخييروج). قييال: فييي لييي أذن قييد أنييه قال: (أشعرت وأسماء،
إن الله، رسول قال: (الصحبة). قال: يا الله، رسول يا الصحبة

أخذتها قال: (قد إحداهما، فخذ للخروج، أعددتهما ناقتين عندي
بالثمن).

 ]464[

58        : على -  يسوم ول أخيه، بيع على يبيع ل باب
. يترك       أو له يأذن حتى أخيه، سوم

عبد عن نافع، عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا2032
عنهما: الله رضي عمر بن الله
أحييدكم يييبيع قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

أخيه). بيع على
]2057، 4848[

الزهييري، سفيان: حدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2033
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن المسيب، بن سعيد عن
لبيياد، حاضر يبيع أن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى 

علييى يخطييب ول أخيه، بيع على الرجل يبيع ول تناجشوا، ول
إنائها). في ما لتكفأ أختها طلق المرأة وتسأل أخيه، خطبة

]2041، 2043، 2044، 2052، 2054، 2574، 2577[

59.   : المزايدة -  بيع باب
فيميين المغييانم بييبيع بأسييا يرون ل الناس عطاء: أدركت وقال
يزيد.

الحسييين الله: أخبرنا عبد محمد: أخبرنا بن بشر  - حدثنا2034
اللييه عبييد بيين جييابر عيين ربيياح، أبييي بيين عطاء عن المكتب،

عنهما: الله رضي
صلى النبي فأخذه فاحتاج، دبر، عن له غلما أعتق رجل أن 

بيين نعيييم مني). فاشييتراه يشتريه فقال: (من وسلم عليه الله
إليه. فدفعه وكذا، بكذا الله عبد

]2117، 2273، 2284، 2397، 6338، 6548، 6763[

60.     :    : البيع -  ذلك يجوز ل قال ومن النجش، باب
]2530خائن. [  ربا آكل أوفى: الناجش أبي ابن وقال
وسييلم: عليييه اللييه صلى النبي قال يحل، ل باطل خداع وهو



فهييو أمرنييا عليييه ليييس عمل عمييل النار). (ومن في (الخديعة
رد).

 ]2550[
نييافع، عيين مالييك، مسييلمة: حييدثنا بيين الله عبد  - حدثنا2035

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
النجش). عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
]6562[

61.     : الحبلة -  وحبل الغرر بيع باب
نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا2036

عنهما: الله رضي عمر ابن الله عبد عن
حبييل بيييع عيين نهييى وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 

يبتيياع الرجييل وكييان الجاهلييية، أهييل يتبييايعه بيعا وكان الحبلة،
بطنها. في التي تنتج ثم الناقة، تنتج أن إلى الجزور

]2137، 3630[

62.   : الملمسة -  بيع باب
]2093وسلم. [  عليه الله صلى النبي عنه أنس: نهى وقال

قييال: حييدثني الليث قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا2037
أبييا سييعد: أن بيين عييامر قييال: أخييبرني شهاب ابن عن عقيل،
أخبره: عنه الله رضي سعيد

- المنابييذة عيين نهييى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
أو يقلبييه أن قبييل رجييل إلييى بييالبيع ثييوبه الرجييل طرح وهي
الثييوب لمييس الملمسة. والملمسيية بيع عن - ونهى إليه ينظر

إليه. ينظر ل
 ]360[

عيين أيييوب، الوهيياب: حييدثنا عبييد قتيبيية: حييدثنا  - حييدثنا2038
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن محمد،

ثييم الواحييد، الثييوب فييي الرجل يحتبي لبستين: أن عن نهي 
والنباذ. بيعتين: اللماس وعن منكبه، على يرفعه

 ]361[

 63.   : المنابذة -  بيع باب
]2093وسلم. [  عليه الله صلى النبي عنه أنس: نهى وقال

بيين محمييد عيين مالييك، قييال: حييدثني إسييماعيل  - حدثنا2039
هريرة أبي عن العرج، عن الزناد، أبي وعن حبان، بن يحيى



عنه: الله رضي
الملمسيية عيين نهييى وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 

والمنابذة.
 ]361[

معمر، العلى: حدثنا عبد الوليد: حدثنا بن عياش  - حدثنا2040
اللييه رضييي سييعيد أبي عن يزيد، بن عطاء عن الزهري، عن
قال: عنه
بيعييتين: وعن لبستين عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 

والمنابذة. الملمسة
 ]360[

 64       : والبقر -  البل يحفل ل أن للبائع النهي باب
. محفلة   وكل والغنم

يحلييب فلييم وجمييع، فيييه وحقيين لبنهييا صييري والمصراة: الييتي
إذا الميياء منه: صريت يقال الماء، حبس التصرية وأصل أياما،

حبسته.
ربيعيية، بيين جعفيير عيين الليييث، بكير: حييدثنا ابن  - حدثنا2041

عنه، الله رضي هريرة أبو العرج: قال عن
والغنييم، البييل تصييروا وسييلم: (ل عليه الله صلى النبي عن 

شيياء يحتلبهييا: إن أن بعد النظرين بخير فإنه بعد ابتاعها فمن
تمر). وصاع ردها شاء وإن أمسك،
بين وموسيى ربياح بين والولييد ومجاهد صالح أبي عن ويذكر
وسلم: (صاع عليه الله صلى النبي عن هريرة أبي عن يسار،

اعا ابن بعضهم: عن تمر). وقال وهيو طعيام، مين سييرين: (ص
تميير). من سيرين: (صاعا ابن عن بعضهم، ثلثا). وقال بالخيار

أكثر. ثلثا. والتمر يذكر ولم
 ]2033[

يقييول: أبييي قييال: سييمعت معتميير مسدد: حييدثنا  - حدثنا2042
عنييه اللييه رضييي مسييعود بيين الله عبد عن عثمان، أبو حدثنا
قال:

ونهييى تمر، من صاعا معها فليرد فردها محفلة اشترى من 
صلى النبي
البيوع. تلقى أن وسلم عليه الله

]2056[
أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا2043



عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،
تلقييوا قييال: (ل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 

يبييع ول تناجشوا، ول بعض، بيع على بعضكم يبع ول الركبان،
النظرييين بخييير فهو ابتاعها ومن الغنم، تصروا ول لباد، حاضر

وصيياعا ردهييا سخطها وإن أمسكها، رضيها يحتلبها: إن أن بعد
تمر). من
 ]2033[

65        : من -  صاع حلبتها وفي المصراة رد شاء إن باب
تمر.

جريييج ابن المكي: أخبرنا عمرو: حدثنا بن محمد  - حدثنا2044
أخييبره: زيييد بن الرحمن عبد مولى ثابتا زياد: أن قال: أخبرني

يقول: عنه الله رضي هريرة أبا سمع أنه
غنمييا اشييترى وسييلم: (ميين عليه الله صلى الله رسول قال 

ففييي سييخطها وإن أمسييكها، رضيييها فييإن فاحتلبهييا، مصييراة
تمر). من صاع حلبتها

 ]2033[

66.    : الزاني -  العبد بيع باب
الزنا. من رد شاء شريح: إن وقال

قييال: حييدثني الليييث يوسف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2045
أنييه عنييه الله رضي هريرة أبي عن أبيه، عن المقبري، سعيد
يقول: سمعه

فتييبين الميية زنييت وسييلم: (إذا عليييه اللييه صييلى النبي قال 
ثييم يثرب، ول فليجلدها زنت إن ثم يثرب، ول فليجلدها زناها

شعر). من بحبل ولو فليبعها الثالثة زنت إن
]2046وانظر:  ،6448 ،2119[

شييهاب، ابيين عيين مالييك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا2046
خالييد بيين وزيييد هريييرة أبي عن الله، عبد ابن الله عبيد عن

عنهما: الله رضي
إذا الميية عيين سييئل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

زنييت إن ثييم فاجلييدوها، زنييت إن تحصيين؟. قييال ولييم زنييت
شهاب: ل ابن بضفير). قال ولو فبيعوها زنت إن ثم فاجلدوها،

الرابعة أو الثالثة بعد أدري،



]2045وانظر:  ،6447 ،2417 ،2118[

67.     : النساء -  مع والشراء البيع باب
الزهييري: قييال عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبييو  - حدثنا2047
عنها: الله رضي عائشة الزبير: قالت بن عروة

ليه، فييذكرت وسيلم عليييه الله صلى الله رسول علي دخل 
وأعتقييي، وسييلم: (اشييتري عليييه اللييه صييلى الله رسول فقال
وسييلم عليييه اللييه صلى النبي قام أعتق). ثم لمن الولء فإن
بييال قييال: (مييا ثم أهله، هو بما الله على فأثنى العشي، من

اشييترط ميين اللييه، كتيياب فييي ليس شروطا يشترطون أناس
مائيية اشييترط وإن باطييل، فهييو اللييه كتيياب فييي ليس شرطا
وأوثق). أحق الله شرط شرط،

 ]444[
قييال: سييمعت همييام عباد: حييدثنا أبي بن حسان  - حدثنا2048

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن يحدث، نافعا
إلييى فخييرج بريييرة، سيياومت عنهييا اللييه رضييي عائشيية أن 

يشييترطوا أن إل يبيعوها أن أبوا قالت: إنهم جاء فلما الصلة،
لميين الييولء وسييلم: (إنمييا عليييه الله صلى النبي فقال الولء،

يدريني. عبدا؟. فقال: ما أو زوجها كان لنافع: حرا أعتق). قلت
]2061، 2423، 6371، 6376، 6378[

68        : يعينه -  وهل أجر بغير لباد حاضر يبيع هل باب
. ينصحه  أو

أخيياه أحييدكم استنصح وسلم: (إذا عليه الله صلى النبي وقال
عطاء. فيه له). ورخص فلينصح

إسييماعيل، عن سفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2049
عنه: الله رضي جريرا قيس: سمعت عن
ل أن شهادة على وسلم عليه الله صلى الله رسول بايعت 

ه، رسيول محميدا وأن الليه، إل إله وإيتياء الصيلة، وإقيام الل
مسلم. لكل والنصح والطاعة، والسمع الزكاة،

 ]57[
الواحييد: حييدثنا عبييد محمييد: حييدثنا بيين الصييلت  - حييدثنا2050
عبيياس ابيين عيين أبيييه، عيين طاوس، بن الله عبد عن معمر،
قال: عنهما الله رضي



الركبييان، تلقييوا وسييلم: (ل عليييه الله صلى الله رسول قال 
يييبيع قوله: (ل عباس: ما لبن لباد). قال: فقلت حاضر يبيع ول

سمسارا. له يكون لباد). قال: ل حاضر
]2051وانظر:  ،2154 ،2055[

69.        : بأجر -  لباد حاضر يبيع أن كره من باب
الحنفييي، علييي أبييو صييباح: حييدثنا بن الله عبد  - حدثني2051

عيين أبي، قال: حدثني دينار بن الله عبد بن الرحمن عبد عن
قال: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد
لبيياد. حاضر يبيع أن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى 

عباس. ابن قال وبه
 ]2050[

 70.      : بالسمسرة -  لباد حاضر يبيع ل باب
إبراهيييم: والمشييتري. وقييال للبائع وإبراهيم سيرين ابن وكرهه

الشراء. تعني وهي ثوبا، لي تقول: بع العرب إن
عيين جريج، ابن قال: أخبرني إبراهيم بن المكي  - حدثنا2052

رضي هريرة أبا سمع المسيب: أنه بن سعيد عن شهاب، ابن
يقول: عنه الله
على المرء يبتاع وسلم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال 

لباد). حاضر يبيع ول تناجشوا، ول أخيه، بيع
 ]2033.[

عييون، ابيين معاذ: حييدثنا المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا2053
عنه: الله رضي مالك بن أنس محمد: قال عن
لباد. حاضر يبيع أن نهينا 

71.     : الركبان -  تلقي عن النهي باب
عبيييد الوهيياب: حييدثنا عبد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2054

اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين سيعيد، أبي بن سعيد عن الله،
قال:

يييبيع وأن التلقييي، عيين وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي نهى 
لباد. حاضر

 ]2033[
العلييى: حييدثنا عبييد الوليييد: حييدثنا بيين عييياش  - حييدثني2055
قال: أبيه عن طاوس، ابن عن معمر،

يبيعن قوله: (ل معنى عنهما: ما الله رضي عباس ابن سألت 



سمسارا. له يكن لباد). فقال: ل حاضر
 ]2050[

الييتيمي، قال: حدثني زريع بن يزيد مسدد: حدثنا  - حدثنا2056
قال: عنه الله رضي الله عبد عن عثمان، أبي عن
صلى النبي قال: ونهى صاعا، معها فليرد محفلة اشترى من 

البيوع. تلقي عن وسلم عليه الله
 ]2042[

نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا2057
عنهما: الله رضي عمر ابن الله عبد عن
بعضييكم يبيع قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

السوق). إلى بها يهبط حتى السلع تلقوا ول بعض، بيع على
 ]2032[

72.   : التلقي -  منتهى باب
عيين جويرييية، إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا2058/2059

قال: عنه الله رضي الله عبد عن نافع،
صلى النبي فنهانا الطعام، منهم فنشتري الركبان، نتلقى كنا 

الطعام. سوق به يبلغ حتى نبيعه أن وسلم عليه الله
عبيييد حييديث يييبينه السييوق، أعلييى في الله: هذا عبد أبو قال
الله.

قال: حدثني الله عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا ) - حدثنا2059(
قال: عنه الله رضي الله عبد عن نافع،

فييي فيييبيعونه السييوق، أعلييى فييي الطعييام يبتيياعون كييانوا 
يييبيعوه أن وسلم عليه الله صلى الله رسول فنهاهم مكانهم،

ينقلوه. حتى مكانه في
 ]2017.[

 73.        : تحل -  ل البيع في شروطا اشترط إذا باب
هشييام عيين مالييك، يوسف: أخبرنييا بن الله عبد  - حدثنا2060

قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن عروة، بن
كييل في أواق، تسع على أهلي فقالت: كاتبت بريرة جاءتني 

لهيم، أعييدها أن أهليك أحييب فقليت: إن فأعينيني، أوقية، عام
لهييم فقالت أهلها، إلى بريرة فعلت. فذهبت لي ولؤك ويكون

عليييه اللييه صلى الله ورسول عندهم من فجاءت عليها، فأبوا
إل فييأبوا عليهييم ذلييك عرضييت قييد فقالت: إني جالس، وسلم



وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي فسييمع لهم، الولء يكون أن
فقييال: (خييذيها وسييلم، عليييه اللييه صلى النبي عائشة فأخبرت

عائشة، أعتق). ففعلت لمن الولء فإنما الولء، لهم واشترطي
فحميد النيياس، في وسلم عليه الله صلى الله رسول قام ثم

يشييترطون رجييال بييال ما بعد، قال: (أما ثم عليه، وأثنى الله
فييي ليييس شييرط ميين كييان ما بالله، كتا في ليست شروطا

أحييق، الله قضاء شرط، مائة كان وإن باطل، فهو الله كتاب
أعتق). لمن الولء وإنما أوثق، الله وشرط

 ]444[
نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا2061

عنهما: الله رضي عمر ابن الله عبد عن
فتعتقهييا، جارييية تشييتري أن المييؤمنين: أرادت أم عائشة أن 

لرسييول ذلييك فذكرت لنا، ولءها أن على أهلها: بنيعكها فقال
فإنمييا ذليك، يمنعييك فقييال: (ل وسيلم، علييه الليه صيلى الليه

أعتق). لمن الولء
 ]2048[

 74.    : بالتمر -  التمر بيع باب
عيين شييهاب، ابيين عيين الليييث، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا2062
عنهما، الله رضي عمر أوس: سمع بن مالك

هاء إل ربا بالبر قال: (البر وسلم عليه الله صلى النبي عن 
إل ربا بالتمر والتمر وهاء، هاء إل ربا بالشعير والشعير وهاء،

وهاء). هاء
 ]2027[

 75.      : بالطعام -  والطعام بالزبيب الزبيب بيع باب
عبد عن نافع، عن مالك، إسماعيل: حدثنا  - حدثنا2063/2064

عنهما: الله رضي عمر بن الله
المزابنة. عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

كيل. بالكرم الزبيب وبيع كيل، بالتمر الثمر والمزابنة: بيع
أييوب، عن زيد، بن حماد النعمان: حدثنا أبو ) - حدثنا2064( 

عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن
المزابنة. عن نهى وسلم عليه الله صلى النبي أن 

نقييص وإن فلييي زاد بكيييل: إن الثميير يييبيع قال: والمزابنيية: أن
فعلي.



وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي ثابت: أن بن زيد قال: وحدثني
بخرصها. العرايا في رخص

وانظيير: ،2251 ،2091 ،2080 ،2076 ،2073 ،2072[
1415[

76.    : بالشعير -  الشعير بيع باب
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا2065
أخبره: أوس بن مالك عن شهاب،

اللييه، عبيد بن طلحة فدعاني دينار، بمائة صرفا التمس أنه 
ثم يده في يقلبها الذهب فأخذ مني، اصطرف حتى فتراوضنا

فقييال: ذلييك، يسييمع وعميير الغابة، من خازني يأتي قال: حتى
اللييه صييلى اللييه رسييول قييال منه، تأخذ حتى تفارقه ل والله
ربييا بييالبر والبر وهاء، هاء إل ربا بالذهب وسلم: (الذهب عليه

وهاء). هاء إل ربا بالتمر والتمر وهاء، هاء إل
 ]2027[

 77.    : بالذهب -  الذهب بيع باب
علييية بيين إسييماعيل الفضييل: أخبرنييا بيين صدقة  - حدثنا2066

أبيي بن الرحمن عبد إسحاق: حدثنا أبي بن يحيى قال: حدثني
عنه: الله رضي بكرة أبو قال: قال بكرة

الييذهب تييبيعوا وسييلم: (ل عليييه اللييه صلى الله رسول قال 
بسييواء، سييواء إل بالفضيية والفضيية بسييواء، سييواء إل بالذهب
شئتم). كيف بالذهب، والفضة بالفضة، الذهب وبيعوا

]2071[

78.    : بالفضة -  الفضة بيع باب
عمييي: حييدثنا سييعد: حييدثنا بيين اللييه عبيد  - حدثنا2067/2068

اللييه، عبييد بن سالم قال: حدثني عمه عن الزهري، أخي ابن
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
صييلى اللييه رسييول عيين حديثا ذلك مثل حدثه سعيد أبا أن 

سعيد، أبا فقال: يا عمر، بن الله عبد فلقيه وسلم، عليه الله
وسييلم؟ عليييه الله صلى الله رسول عن تحدث الذي هذا ما

اللييه صييلى الله رسول سمعت الصرف؟ سعيد: في أبو فقال
بييالورق والييورق بمثل، مثل بالذهب يقول: (الذهب وسلم عليه
بمثل). مثل
نافع، عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد ) - حدثنا2068( 



عنه: الله رضي الخدري سعيد أبي عن
الذهب تبيعوا قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

تييبيعوا ول بعض، على بعضها تشفوا ول بمثل مثل إل بالذهب
عليى بعضييها تشييفوا ول بمثيل، مثل إل بييالورق الييورق الورق
بناجز). غائبا منها تبيعوا ول بعض،

]2069[

 79.     : نساء -  بالدينار الدينار بيع باب
مخلييد: بيين الضييحاك اللييه: حييدثنا عبييد بن علي  - حدثنا2069
صييالح أبييا دينييار: أن بيين عمييرو قال: أخييبرني جريج ابن حدثنا

عنييه اللييه رضييي الخييدري سييعيد أبييا سييمع أخبره: أنه الزيات
يقول:

عبيياس ابن له: فإن فقلت بالدرهم، والدرهم بالدينار، الدينار 
النييبي ميين فقلييت: سييمعته سييعيد: سييألته، أبو فقال يقوله، ل

اللييه؟. قييال: كييل كتيياب فييي وجدته أو وسلم، عليه الله صلى
وسييلم عليه الله صلى الله برسول أعلم وأنتم أقول، ل ذلك

وسييلم عليييه الله صلى النبي أسامة: أن أخبرني ولكنني مني،
النسيئة). في إل ربا قال: (ل

 ]2067[

80.     : نسيئة -  بالذهب الورق بيع باب
حييبيب قال: أخبرني شعبة عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا2070

بيين الييبراء قال: سييألت المنهال أبا قال: سمعت ثابت أبي بن
فكييل الصييرف، عيين عنهييم، اللييه رضييي أرقم بن وزيد عازب
يقول: فكلهما مني، خير يقول: هذا منهما واحد

الييذهب بيييع عيين وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول نهى 
دينا. بالورق

 ]1955[

81.      : بيد -  يدا بالورق الذهب بيع باب
العوام: أخبرنا بن عباد ميسرة: حدثنا بن عمران  - حدثنا2071
عيين بكييرة، أبي بن الرحمن عبد إسحاق: حدثنا أبي بن يحيى

قال: عنه الله رضي أبيه
بالفضيية، الفضيية عيين وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي نهييى 

الييذهب نبتيياع أن بسييواء. وأمرنييا سييواء إل بالييذهب، والييذهب
شئنا. كيف بالذهب والفضة شئنا، كيف بالفضة



 ]2066[

 82      : بالتمر، -  الثمر بيع وهي المزابنة، بيع باب
. العرايا     وبيع بالكرم، الزبيب وبيع

المزابنية عين وسيلم علييه الليه صيلى النييبي أنس: نهيى قال
]2093والمحاقلة. [ 
عقييل، عين الليييث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا2072/2073

بيين الله عبد عن الله، عبد بن سالم شهاب: أخبرني ابن عن
عنهما: الله رضي عمر
الثميير تييبيعوا قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

بالتمر). الثمر تبيعوا ول صلحه، يبدو حتى
رسييول ثييابت: أن بيين زيييد عن الله، عبد سالم: وأخبرني قال
العرييية بيييع فييي ذلييك بعييد رخص وسلم عليه الله صلى الله

يرخص ولم بالتمر، أو بالرطب
غيره. في
نافع، عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد ) - حدثنا2073( 

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
المزابنة. عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

كيل. [ بالزبيب الكرم وبيع كيل، بالتمر الثمر والمزابنة: اشتراء
1415، 2063[
بيين داود عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا2074

أبييي عيين أحمييد، أبييي ابيين مييولى سييفيان، أبي عن الحصين،
عنه: الله رضي الخدري سعيد

المزابنيية عيين نهييى وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 
النخل. رؤوس في بالتمر الثمر والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء

عيين الشيييباني، عيين معاوييية، أبييو مسدد: حييدثنا  - حدثنا2075
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة،

والمزابنة. المحاقلة عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
نييافع، عيين مالييك، مسييلمة: حييدثنا بيين الله عبد  - حدثنا2076

عنهم: الله رضي ثابت بن زيد عن عمر، ابن عن
العرية لصاحب أرخص وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

بخرصها. يبيعها أن
 ]2063[



 83      : بالذهب -  النخل رؤوس على الثمر بيع باب
والفضة.

ابيين وهب: أخبرنييا ابن حدثنا سليمان، بن يحيى  - حدثنا2077
قال: عنه الله رضي جابر عن الزبير، وأبي عطاء، عن جريج،

يطيب، حتى الثمر بيع عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
العرايا. إل والدرهم، بالدينار إل منه يباع ول
 ]1416[

مالكييا، قييال: سييمعت الوهيياب عبد بن الله عبد  - حدثنا2078
عن سفيان، أبي عن داود، الربيع: أحدثك بن الله عبيد وسأله

عنه: الله رضي هريرة أبي
فييي العرايييا بيع في رخص وسلم عليه الله صلى النبي أن 

أوسق؟. قال: نعم. خمسة دون أو أوسق، خمسة
]2253[

يحيى قال: قال سفيان الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2079
حثمة: أبي بن سهل قال: سمعت بشيرا سعيد: سمعت بن
الثميير بيييع عيين نهييى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

رطبا. أهلها يأكلها بخرصها، تباع أن العرية في ورخص بالتمر،
أهلها يبيعها العرية في رخص أنه أخرى: إل مرة سفيان وقال

سييفيان: فقلييت قييال سييواء، قييال: هييو رطبييا، يأكلونها بخرصها
اللييه صييلى النييبي يقولييون: إن مكيية أهل غلم: إن وأنا ليحيى
أهييل يييدري فقييال: ومييا العرايييا، بيييع فييي رخيص وسيلم عليه

سييفيان: إنمييا فسكت. قييال جابر، عن يروونه مكة؟. قلت: إنهم
فيييه: لسييفيان: وليييس المدينيية. قيييل أهييل من جابرا أن أردت
صلحه؟. قال: ل. يبدو حتى الثمر بيع عن نهى

]1416وانظر:  ،2254[

84.   : العرايا -  تفسير باب
يتييأذى ثييم النخليية، الرجل الرجل يعري أن مالك: العرية وقال

بتمر. منه يشتريها أن له فرخص عليه، بدخوله
يييدا التميير ميين بالكيييل إل تكييون ل إدريس: العرييية ابن وقال
حثميية: أبييي بن سهل قول يقويه بالجزاف. ومما يكون ل بيد،

الموسقة. بالوسق
رضييي عميير ابيين عيين نافع، عن حديثه في إسحاق ابن وقال
النخليية ميياله فييي الرجييل يعييري أن العرايييا عنهما: كييانت الله



والنخلتين.
تييوهب كييانت نخييل حسييين: العرايييا بن سفيان عن يزيد وقال

أن لهييم رخييص بهييا، ينتظييروا أن يسييتطيعون فل للمسيياكين،
التمر. من شاؤوا بما يبيعوها
عقبيية، بن موسى الله: أخبرنا عبد محمد: أخبرنا  - حدثنا2080

عنهم: الله رضي ثابت بن زيد عن عمر، ابن عن نافع، عن
أن العرايا في رخص وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

كيل. بخرصها تباع
تأتيهيييا معلوميييات نخلت عقبييية: والعراييييا بييين موسيييى قيييال

فتشتريها.
 ]2063[

 85.       : صلحها -  يبدو أن قبل الثمار بيع باب
الزبييير بيين عييروة الزنيياد: كييان أبييي عن الليث،  - وقال2081
حارثة: أنييه بني من النصاري، حثمة أبي بن سهل عن يحدث
قال: عنه الله رضي ثابت بن زيد عن حدثه

وسيلم عليييه الليه صيلى الليه رسييول عهيد في الناس كان 
المبتيياع: قال تقاضيهم، وحضر الناس جد فإذا الثمار، يتبايعون

عاهييات قشييام، أصابه مراض، أصابه الدمان، الثمر أصاب إنه
لمييا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقال بها، يحتجون

حييتى تتبييايعوا فل ل، ذلييك: (فإمييا فييي الخصييومة عنده كثرت
خصومتهم. لكثرة بها يشير الثمر). كالمشورة صلح يبدو

يكيين لييم ثييابت بيين زيد ثابت: أن بن زيد بن خارجة وأخبرني
ثمار يبيع

الحمر. من الصفر فيتبين الثريا، تطلع حتى أرضه
حكيام: حيدثنا بحير: حيدثنا بين عليي الليه: رواه عبيد أبيو قيال

سييهل، عيين عييروة، عيين الزناد، أبي عن زكرياء، عن عنبسة،
زيد. عن

نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا2082
عنهما: الله رضي عمر ابن الله عبد عن
الثمييار بيييع عيين نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

والمبتاع. البائع نهى صلحها، يبدو حتى
 ]1415[

حميييد اللييه: أخبرنييا عبييد مقاتييل: أخبرنييا ابيين  - حييدثنا2083
عنه: الله رضي أنس عن الطويل،



ثمييرة تبيياع أن نهييى وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 
تحمر. حتى الله: يعني عبد أبو تزهو. قال حتى النخل

 ]1417[
بيين سييليم عيين سييعيد، بيين يحيييى مسدد: حدثنا  - حدثنا2084

اللييه عبييد بيين جييابر قال: سييمعت ميناء بن سعيد حيان: حدثنا
قال: عنهما الله رضي

حييتى الثمييرة تبيياع أن وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي نهى 
منها. ويؤكل وتصفار تحمار تشقح؟. قال تشقح. فقيل: ما

 ]1416[

 86.       : صلحها -  يبدو أن قبل النخل بيع باب
هشيييم: معلييى: حييدثنا الهيثييم: حييدثنا بيين علييي  - حدثني2085
عنه، الله رضي مالك بن أنس حميد: حدثنا أخبرنا

الثمييرة بيييع عيين نهييى وسلم: أنه عليه الله صلى النبي عن 
يزهييو؟. يزهييو. قيييل: ومييا حتى النخل وعن صلحها، يبدو حتى

يصفار. أو قال: يحمار
 ]1417[

 87        : ثم -  صلحها يبدو أن قبل الثمار باع إذا باب
. البائع     من فهو عاهة أصابته

حميييد، عيين مالييك، يوسف: أخبرنييا بن الله عبد  - حدثنا2086
عنه: الله رضي مالك بن أنس عن
الثمييار بيييع عيين نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ه: وميا تزهيي. فقييل حيتى تحمير. فقيال تزهيي؟. قيال: حيتى ل
اللييه منييع إذا وسييلم: (أرأيييت عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول
أخيه). مال أحدكم يأخذ بم الثمرة،

 ]1417[
أن قال: لو شهاب ابن عن يونس، الليث: حدثني  - قال2087

كييان عاهيية، أصييابته ثييم صلحه، يبدو أن قبل ثمرا ابتاع رجل
عمر ابن عن الله، عبد بن سالم أخبرني ربه، على أصابه ما

عنهما: الله رضي
الثمر تتبايعوا قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

بالتمر). الثمر تبيعوا ول صلحها، يبدو حتى
 ]1415[



88.     : أجل -  إلى الطعام شراء باب
أبييي: حييدثنا غييياث: حييدثنا بيين حفييص بيين عميير  - حدثنا2088

فقييال: لبييأس السلف، في الرهن إبراهيم قال: ذكرنا العمش
عنها: الله رضي عائشة عن السود، عن حدثنا به. ثم

يهييودي ميين طعامييا اشترى وسلم عليه الله صلى النبي أن 
درعه. فرهنه أجل، إلى

 ]1962[

 89.        : منه -  خير بتمر تمر بيع أراد إذا باب
بن سهيل بن المجيد عبد عن مالك، عن قتيبة،  - حدثنا2089

الخييدري سعيد أبي عن المسيب، بن سعيد عن الرحمن، عبد
عنهما: الله رضي هريرة أبي وعن

علييى رجل اسييتعم وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقال جنيب، بتمر فجاءه خيبر

إنييا الله، رسول يا والله هكذا). قال: ل خيبر تمر وسلم: (أكل
بالثلثيية. فقييال والصيياعين بالصيياعين، هييذا ميين الصيياع لنأخييذ

الجمييع بييع تفعييل، وسييلم: (ل عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول
جنيبا). بالدراهم ابتع ثم بالدراهم،

]2180، 4001، 6918[

90        : مزروعة، -  أرضا أو أبرت، قد نخل باع من باب
. بإجارة  أو

ابيين هشام: أخبرنييا إبراهيم: أخبرنا لي الله: وقال عبد أبو قال
ابيين مييولى نافع، عن يخبر مليكة أبي ابن قال: سمعت جريج

م أبيرت قيد بيعيت، نخيل قيال: أيميا عمر: أنه الثمير، ييذكر ل
والحرث، العبد وكذلك أبرها، للذي فالثمر
الثلث. هؤلء نافع له سمى
نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا2090

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
قد نخل باع قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

المبتاع). يشترط أن إل للبائع، فثمرتها أبرت
]2092، 2250، 2567[

91.     : كيل -  بالطعام الزرع بيع باب
عميير ابيين عيين نييافع، عيين الليييث، قتيبة: حييدثنا  - حدثنا2091



قال: عنهما الله رضي
يبيع المزابنة: أن عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى 

يييبيعه أن كرمييا كييان وإن كيل، بتمر نخل كان إن حائطه ثمر
عين ونهيى طعيام، بكييل ييبيعه أن زرعا، كان أو كيل، بزبيب

كله. ذلك
 ]2063[

 92.    : بأصله -  النخل بيع باب
ابن عن نافع، عن الليث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2092

عنهما: الله رضي عمر
نخل أبيير امييرئ قال: (أيمييا وسلم عليه الله صلى النبي أن 

يشييترطه أن إل النخييل، ثميير أبيير فللييذي أصييلها، بيياع ثييم
المبتاع].

 ]2090[

 93.   : المخاضرة -  بيع باب
قيال: ييونس بيين عمير وهب: حييدثنا بن إسحاق  - حدثنا2093
عيين النصاري، طلحة أبي بن إسحاق قال: حدثني أبي حدثني

قال: أنه عنه الله رضي مالك بن أنس
المحاقليية، عيين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول نهييى 

والمزابنة. والمنابذة، والملمسة، والمخاضرة،
عن حميد، عن جعفر، بن إسماعيل قتيبة: حدثنا  - حدثنا2094

عنه: الله رضي أنس
التميير ثميير بيييع عيين نهييى وسييلم عليه الله صلى النبي أن 

أرأيييت وتصييفر، زهوها؟. قال: تحميير لنس: ما يزهو. فقلنا حتى
أخيك. مال تستحل بم الثمرة الله منع إن
 ]1417[

 94.    : وأكله -  الجمار بيع باب
أبييو الملييك: حييدثنا عبييد بيين هشييام الوليييد أبييو  - حييدثنا2095
اللييه رضييي عميير ابيين عن مجاهد، عن بشر، أبي عن عوانة،
قال: عنهما

جمييارا، يأكييل وهييو وسيلم عليييه الليه صلى النبي عند كنت 
أقييول: أن المؤمن). فأردت كالرجل شجرة الشجر فقال: (من

النخلة). قال: (هي أحدثهم، أنا فإذا النخلة، هي
 ]61[



 95       : يتعارفون -  ما على المصار أمر أجرى من باب
والوزن،:      والمكيال والجارة البيوع في بينهم

. المشهورة     ومذاهبهم نياتهم على وسنتهم
الوهياب، عبييد وقييال ربحا، بينكم للغزالين: سنتكم شريح وقال
ويأخييذ عشييرة، بأحييد العشييرة بأس، محمد: ل عن أيوب، عن

ربحا. للنفقة
يكفيييك مييا لهنييد: (خييذي وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي وقال

].2097بالمعروف) [  وولدك
/.6بالمعروف}. /النساء:  فليأكل فقيرا كان تعالى: {ومن وقال

فقال: بكييم؟. حمارا، مرداس بن الله عبد من الحسن واكترى
الحمار، فقال: الحمار أخرى، مرة جاء ثم فركبه قال: بدانقين،

درهم. بنصف إليه فبعث يشارطه، ولم فركبه
حميييد عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بن الله عبد  - حدثنا2096

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن الطويل،
لييه فأمر طيبة، أبو وسلم عليه الله صلى الله رسول حجم 

أهلييه وأميير تمر، من بصاع وسلم عليه الله صلى الله رسول
خراجه. من عنه يخففوا أن
 ]1996[

عييروة، عيين هشام، عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا2097
عنها: الله رضي عائشة عن
وسلم: إن عليه الله صلى الله لرسول معاوية أم هند قالت 
سييرا؟. ميياله آخذ أن جناح علي فهل شحيح، رجل سفيان أبا

بالمعروف). يكفيك ما وبنوك أنت قال: (خذي
]2328، 3613، 5044، 5049، 5055، 6265، 6742،

6758[
هشييام. وحييدثني نمير: أخبرنا ابن إسحاق: حدثنا  - حدثني2098
بيين هشييام قييال: سييمعت فرقد بن عثمان قال: سمعت محمد
أبيه: عن يحدث، عروة

غنيييا كيان تقييول: {وميين عنهييا اللييه رضييي عائشة سمع أنه 
فيي بييالمعروف}. أنزلييت فليأكييل فقيييرا كيان ومن فليستعفف

فقيييرا كييان إن ماله، في ويصلح عليه يقيم الذي اليتيم والي
بالمعروف. منه أكل

]2614، 4299[



96.     : شريكه -  من الشريك بيع باب
عيين معميير، الييرزاق: أخبرنييا عبد محمود: حدثنا  - حدثني2099

عنه: الله رضي جابر عن سلمة، أبي عن الزهري،
كييل فييي الشييفعة وسييلم عليييه الله صلى الله رسول جعل 

م ميال ت فيإذا يقسيم، ل فل الطيرق، وصيرفت الحيدود، وقع
شفعة.

]2100، 2101، 2138، 2363، 2364، 6575[

97      : غير -  مشاعا والعروض والدور الرض بيع باب
مقسوم.

الواحييد: عبييد محبييوب: حييدثنا بين محمييد  - حيدثنا2100/2101
الرحميين، عبييد بيين سييلمة أبي عن الزهري، عن معمر، حدثنا

قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن
لم مال كل في بالشفعة وسلم عليه الله صلى النبي قضى 

شفعة. فل الطرق، وصرفت الحدود، وقعت فإذا يقسم،
كييل وقال: فييي الواحد: بهذا، عبد مسدد: حدثنا ) - حدثنا2101(

يقسم. لم ما
مييال. رواه كييل الرزاق: في عبد قال معمر، عن هشام، تابعه
الزهري. عن إسحاق، بن الرحمن عبد

 ]2099[

 98.        : فرضي -  إذنه بغير لغيره شيئا اشترى إذا باب
ابيين عاصم: أخبرنا أبو إبراهيم: حدثنا بن يعقوب  - حدثنا2102
عميير ابن عن نافع، عن عقبة، بن موسى قال: أخبرني جريج
عنهما، الله رضي

يمشييون ثلثيية قال: (خييرج وسلم عليه الله صلى النبي عن 
عليهييم فييانحطت جبييل، فييي غار في فدخلوا المطر، فأصابهم
عمييل بأفضييل اللييه لبعييض: ادعييوا بعضييهم قال: فقييال صخرة،

عملتموه.
فكنييت كبيران، شيخان أبوان لي كان إني أحدهم: اللهم فقال
أبييواي فييآتي بالحلب، فأجيء فأحلب أجيء ثم فأرعى، أخرج

ليليية، فاحتبسييت وامرأتييي، وأهلي الصبية أسقي ثم فيشربان،
والصييبية أوقظهمييا، أن قييال: فكرهييت نائمان، هما فإذا فجئت

طلييع حييتى ودأبهما، دأبي ذلك يزل فلم رجلي، عند يتضاغون
وجهييك، ابتغياء ذليك فعلييت أنييي تعليم كنيت إن اللهم الفجر،



عنهم. قال: ففرج السماء، منها نرى فرجة عنا فافرج
بنييات ميين امييرأة أحييب أنييي تعلم كنت إن الخر: اللهم وقال
منهييا ذلك تنال فقالت: ل النساء، الرجل يحب ما كأشد عمي
قعييدت فلمييا جمعتهييا، حييتى فسييعيت دينار، مائة تعطيها حتى
فقمييت بحقييه، إل الخاتم تفض ول الله قالت: اتق رجليها بين

فييافرج وجهييك، ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت فإن وتركتها،
الثلثين. عنهم قال: ففرج فرجة، عنا

بفييرق أجيييرا اسييتأجرت أنييي تعلم كنت إن الخر: اللهم وقال
ذلييك إلييى فعمييدت يأخييذ، أن ذلييك وأبييى فييأعطيته، ذرة ميين

جيياء ثييم وراعيهييا، بقييرا منييه اشييتريت حييتى فزرعتييه، الفييرق
البقر تلك إلى فقلت: انطلق حقي، أعطيني الله عبد فقال: يا
قييال: فقلييت: مييا بييي؟ فقييال: أتسييتهزئ لييك، فإنهييا وراعيهييا
ذلييك فعلييت أني تعلم كنت إن اللهم لك، ولكنها بك أستهزئ

عنهم). فكشف عنا، فافرج وجهك ابتغاء
]2152، 2208، 3278، 5629[

99     : وأهل -  المشركين مع والبيع الشراء باب
الحرب.

أبيه، عن سليمان، بن معتمر النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا2103
اللييه رضييي بكيير أبييي بيين الرحميين عبد عن عثمان، أبي عن

قال: عنهما
مشييرك رجييل جاء ثم وسلم، عليه الله صلى النبي مع كنا 

عليييه الليه صيلى النييبي فقييال يسييوقها، بغنييم طويل، مشعان
فاشترى بيع، بل قال: هبة). قال: ل، أو عطية؟ أم وسلم: (بيعا

شاة. منه
]2475، 5067[

100     : وهبته -  الحربي من المملوك شراء باب
وعتقه.

لى النيبي وقال ه ص اتب). وكيان وسيلم علييه الل لمان: (ك لس
وبلل. وصهيب عمار وسبي وباعوه، فظلموه حرا،
الييرزق فييي بعض على بعضكم فضل تعالى: {والله الله وقال
فهييم أيمييانهم ملكييت ما على رزقهم برادي فضلوا الذين فما

/.71يجحدون}. /النحل:  الله أفبنعمة سواء
عيين الزنيياد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا2104



قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج،
عليييه إبراهيييم وسييلم: (هيياجر عليييه اللييه صييلى النييبي قييال 

أو الملييوك، ميين ملييك فيهييا قرييية بهييا فييدخل بسارة، السلم
أحسيين من هي بامرأة إبراهيم فقيل: دخل الجبابرة، من جبار

معك؟. قال: التي هذه من إبراهيم يا إليه: أن فأرسل النساء،
أخييبرتهم فييإني حييديثي، تكييذبي فقييال: ل إليها رجع ثم أختي،
وغيييرك، غيييري مييؤمن الرض علييى إن واللييه أخييتي، أنييك

فقييالت: وتصييلي، توضييأ فقييامت إليهييا، فقييام إليه بها فأرسل
علييى إل فرجييي وأحصيينت وبرسولك بك آمنت كنت إن اللهم

برجله). ركض حتى فغط الكافر، علي تسلط فل زوجي
قييال: أبيياهريرة اللييه: إن عبييد بيين سلمة أبو العرج: قال قال

إليهييا قييام ثم فأرسل، قتلته، هي يقال يمت إن (قالت: اللهم
بييك آمنييت كنييت إن وتقييول: اللهييم تصييلي توضييأ فقييامت

علييي تسييلط فل زوجييي، علييى إل فرجييي وأحصنت وبرسولك
برجله). ركض حتى فغط الكافر، هذا
هريييرة: (فقييالت: أبييو سييلمة: قييال أبييو الرحمن: قال عبد قال

أو الثانييية، في فأرسل قتلته، هي فيقال قتلته يمت إن اللهم
ارجعوهييا شيييطانا، إل إلييي أرسلتم ما فقال: والله الثالثة، في

عليييه إبراهيييم إلييى فرجعييت آجيير، وأعطوهييا إبراهيييم، إلييى
وليدة). وأخدم الكافر كبت الله أن فقالت: أشعرت السلم،

]2492، 3179، 4796، 6550[
عييروة، عن شهاب، ابن عن الليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا2105

قالت: أنها عنها الله رضي عائشة عن
فقال غلم، في زمعة بن وعبد وقاص أبي بن سعد اختصم 

عهييد وقيياص، أبي بن عتبة أخي ابن الله رسول يا سعد: هذا
أخييي زمعة: هييذا بن عبد شبهه. وقال إلى انظر ابنه، أنه إلي

رسول فنظر وليدته، من أبي فراش على ولد الله، رسول يا
بعتبيية، بينا شبها فرأى شبهه، إلى وسلم عليه الله صلى الله

واحتجبي الحجر، وللعاهر للفراش الولد عبد، يا لك فقال: (هو
قط. سودة ترد زمعة). فلم بنت سودة يا منه

 ]1948[
عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2106
أبيه: عن سعد،

الله لصهيب: اتق عنه الله رضي عوف بن الرحمن عبد قال 



كييذا لييي أن يسييرني صهيب: مييا أبيك. فقال غير إلى تدع ول
صبي. وأنا سرقت ولكني ذلك، قلت وأني وكذا،

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2107
قال: أنه أخبره حزام بن حكيم الزبير: أن بن عروة أخبرني

في بها، أتحنث أو أتحنث، كنت أمورا أرأيت الله، رسول يا 
أجيير؟. قييال: فيهييا لي هل وصدقة، وعتاقة صلة من الجاهلية،

وسلم: عليه الله صلى الله رسول عنه: قال الله رضي حكيم
خير). من لك سلف ما على (أسلمت

 ]1369[

101.      : تدبغ -  أن قبل الميتة جلود باب
إبراهيم: حييدثنا بن يعقوب حرب: حدثنا بن زهير  - حدثنا2108

عبييد بن الله عبيد شهاب: أن ابن قال: حدثني صالح عن أبي،
أخبره: عنهما الله رضي عباس بن الله عبد أخبره: أن الله
فقال: ميتة، بشاة مر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

أكلها). حرم ميتة. قال: (إنما بإهابها). قالوا: إنها استمتعتم (هل
 ]1421[

 102.   : الخنزير -  قتل باب
[ الخنزييير بيييع وسيلم عليييه الله صلى النبي جابر: حرم وقال

2121.[
شييهاب، ابيين عيين الليث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2109

يقول: عنه الله رضي هريرة أبا سمع المسيب: أنه ابن عن
بيييده، نفسييي وسلم: (والييذي عليه الله صلى الله رسول قال

فيكسيير مقسييطا، حكمييا مريييم ابيين فيكييم ينييزل أن ليوشكن
ل حييتى المييال ويفيض الجزية، ويضع الخنزير، ويقتل الصليب،

أحد). يقبله
]2344، 3264[

103.        : ودكه -  يباع ول الميتة شحم يذاب ل باب
وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن عنه، الله رضي جابر رواه

 ]2121.[
دينييار بيين عمييرو سييفيان: حييدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا2110

عنهمييا اللييه رضييي عبيياس ابن سمع طاوس: أنه قال: أخبرني
يقول:

يعلم ألم فلنا، الله فقال: قاتل خمرا، باع فلنا أن عمر بلغ 



اليهييود اللييه قال: (قاتل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
فباعوها). فجملوها الشحوم، عليهم حرمت

]3273[
ابيين عيين يييونس، الله: أخبرنا عبد عبدان: أخبرنا  - حدثنا2111

الله رضي هريرة أبي عن المسيب، بن سعيد شهاب: سمعت
عنه:
يهود، الله قال: (قاتل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

أثمانها). وأكلوا فباعوها الشحوم، عليهم حرمت
/. لعنهييم. {قتييل}:30اللييه} /التوبيية:  الله: {قاتلهم عبد أبو قال

/: الكذابون.10لعن. {الخراصون}. /الذاريات: 

104       : وما -  روح، فيها ليس التي التصاوير بيع باب
. ذلك   من يكره

زريييع: بيين يزيد الوهاب: حدثنا عبد بن الله عبد  - حدثنا2112
قال: الحسن أبي بن سعيد عن عوف، أخبرنا

فقال: يا رجل أتاه عنهما: إذ الله رضي عباس ابن عند كنت 
وإنييي يييدي، صيينعة ميين معيشييتي إنما إنسان، إني عباس، أبا

سييمعت ما إل أحدثك عباس: ل ابن التصاوير. فقال هذه أصنع
يقييول: (ميين يقييول: سييمعته وسلم عليه الله صلى الله رسول

وليييس الييروح، فيهييا ينفييخ حييتى معييذبه الله فإن صورة صور
وجهييه، واصييفر شييديدة ربييوة الرجييل أبييدا). فربييا فيهييا بنافييخ

كييل الشييجر، بهييذا فعليك تصنع، أن إل أبيت إن فقال: ويحك،
روح. فيه ليس شيء
بيين النضيير ميين عروبة أبي بن سعيد الله: سمع عبد أبو قال

الواحد. هذا أنس
]5618[

105.     : الخمر -  في التجارة تحريم باب
وسييلم عليه الله صلى النبي عنه: حرم الله رضي جابر وقال

الخمر بيع
 ]2121.[

أبييي عيين العمييش، عيين شييعبة، مسييلم: حييدثنا  - حدثنا2113
عنها: الله رضي عائشة عن مسروق، عن الضحى،

صييلى النييبي خرج آخرها، عن البقرة سورة آيات نزلت لما 
عليه الله



الخمر). في التجارة فقال: (حرمت وسلم
 ]447[

 106.     : حرا -  باع من إثم باب
عيين سييليم، بيين يحيييى مرحوم: حدثنا بن بشر  - حدثني2114

هريييرة أبي عن سعيد، أبي بن سعيد عن أمية، بن إسماعيل
عنه، الله رضي

أنييا اللييه: ثلثيية قال: (قييال وسلم عليه الله صلى النبي عن 
حرا باع ورجل غدر، ثم بي أعطى القيامة: رجل يوم خصمهم

يعطييه ولييم منييه فاسييتوفى أجيييرا اسييتأجر ورجل ثمنه، فأكل
أجره).

]2150[

107.      : نسيئة -  بالحيوان والحيوان العبيد بيع باب
يوفيهييا عليييه، مضييمونة أبعييرة بأربعة راحلة عمر ابن واشترى
بالربذة. صاحبها

البعيرين. من خيرا البعير يكون عباس: قد ابن وقال
وقييال: أحدهما، فأعطاه ببعيرين بعيرا خديج بن رافع واشترى

الله. شاء إن رهوا غدا بالخر آتيك
والشاة بالبعيرين الحيوان: البعير في ربا المسيب: ل ابن وقال

أجل. إلى بالشاتين
نسيئة. ببعيرين بعير بأس سيرين: ل ابن وقال

عيين زيييد، بيين حميياد حييرب: حييدثنا ن سييليمان  - حييدثنا2115
قال: عنه الله رضي أنس عن ثابت،

ثييم الكلييبي، دحييية إلييى فصييارت صييفية، السييبي فييي كييان 
وسلم. عليه الله صلى النبي إلى صارت

 ]364[

 108.   : الرقيق -  بيع باب
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2116
عنييه اللييه رضييي الخييدري سييعيد أبييا محيريييز: أن ابن أخبرني
أخبره:

قال: يا وسلم عليه الله صلى النبي عند جالس هو بينما أنه 
فييي تييرى فكيييف الثمان، فنحب سبيا، نصيب إنا الله، رسول
تفعلييوا ل أن عليكييم ل ذلييك؟ تفعلون إنكم فقال: (أو العزل؟
خارجة). هي إل تخرج أن الله كتب نسمة ليست فإنها ذلكم،



]2404، 3907، 4912، 6229، 6974[

109.   : المدبر -  بيع باب
عيين إسييماعيل، وكيييع: حييدثنا نمييير: حييدثنا ابيين  - حييدثنا2117
قال: عنه الله رضي جابر عن عطاء، عن كهيل، بن سلمة

المدبر. وسلم عليه الله صلى النبي باع 
اللييه عبد بن جابر عمرو: سمع عن سفيان، قتيبة: حدثنا حدثنا
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول يقييول: بيياعه عنهمييا الله رضي

وسلم.
 ]2034[

عيين أبييي، يعقوب: حييدثنا حرب: حدثنا بن زهير  - حدثني2118
بيين زيد أخبره: أن الله عبيد شهاب: أن ابن قال: حدث صالح،

أخبراه: عنهما الله رضي هريرة وأبا خالد
عيين يسييأل وسييلم عليييه الله صلى الله رسول سمعا أنهما 

فاجلدوها، زنت إن ثم قال: (اجلدوها، تحصن، ولم تزني المة
الرابعة. أو الثالثة بيعوها). بعد ثم
 ]2046[

الليييث، قييال: أخييبرني اللييه عبييد بن العزيز عبد  - حدثنا2119
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن أبيه، عن سعيد، عن
أميية زنييت يقييول: (إذا وسييلم عليه الله صلى النبي سمعت 

إن ثييم عليهييا، يييثرب ول الحييد، فليجلييدها زناهييا فتبين أحدكم
فتييبين الثالثيية زنييت إن ثييم يييثرب، ول الحييد فليجلييدها زنييت
شعر). من بحبل ولو فليبعها زناها،

 ]2045[

 110.       : يستبرئها -  أن قبل بالجارية يسافر هل باب
يباشرها. أو يقبلها أن بأسا الحسن ير ولم

ه رضيي عمير ابين وقيال اليتي الولييدة وهبيت عنهميا: إذا الل
تسييتبرأ ول بحيضة، رحمها فليستبرأ عتقت أو بيعت، أو توطأ،

العذراء.
دون مييا الحامييل جيياريته ميين يصيييب أن بأس عطاء: ل وقال

ملكييت مييا أو أزواجهييم علييى تعييالى: {إل اللييه وقييال الفييرج،
/.6أيمانهم}. /: المؤمنون: 

عبييد بيين يعقييوب داود: حييدثنا بيين الغفييار عبييد  - حييدثنا2120
رضييي مالك بن أنس عن عمرو، أبي بن عمرو عن الرحمن،



قال: عنه الله
عليه الله فتح فلما خيبر، وسلم عليه الله صلى النبي قدم 

قتييل وقد أخطب، بن حيي بنت صفية جمال له ذكر الحصن،
عليييه اللييه صييلى الله رسول فاصطفاها عروسا وكانت زوجها
فبنييى حلييت، الروحاء سد بلغنا حتى بها فخرج لنفسه، وسلم

صلى الله رسول قال ثم صغير، نطع في حيسا صنع ثم بها،
رسييول وليميية تلييك حولك). فكانت من وسلم: (آذن عليه الله

إلييى خرجنييا صييفية. ثييم علييى وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه
يحييوي وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: فرأيت المدينة،

فتضييع ركبتييه، فيضييع بعيييره عنييد يجلس ثم بعباءة، وراءه لها
تركب. حتى ركبته على رجلها صفية

 ]364[

111.    : والصنام -  الميتة بيع باب
عن حبيب، أبي بن يزيد الليث: عن قتيبة: حدثنا  - حدثنا2121
عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر عن رباح، أبي بن عطاء

عييام يقييول وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول سمع أنه 
والميتيية الخميير بيييع حييرم ورسوله الله بمكة: (إن وهو الفتح،

شييحوم أرأيييت اللييه، رسييول والصيينام). فقيييل: يييا والخنزييير،
ويستصييبح الجلييود، بهييا ويدهن السفن، بها يطلى فإنها الميتة،

صييلى اللييه رسييول قييال حرام). ثم هو فقال: (ل، الناس؟ بها
حرم لما الله إن اليهود الله ذلك: (قاتل عند وسلم عليه الله

ثمنه). فأكلوا باعوه، ثم جملوه، شحومها
عطاء: إلي يزيد: كتب الحميد: حدثنا عبد عاصم: حدثنا أبو قال

عليييه اللييه صييلى النييبي عيين عنييه، اللييه رضييي جابرا سمعت
وسلم.

]4045، 4357[

112.   : الكلب -  ثمن باب
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا2122
مسييعود أبييي عيين الرحميين، عبييد بيين بكيير أبييي عيين شهاب،

عنه: الله رضي النصاري
الكلب، ثمن عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الكاهن. وحلوان البغي، ومهر
]2162، 5031، 5428[



عييون قال: أخبرني شعبة منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا2123
بمحيياجمه فييأمر حجاما اشترى أبي قال: رأيت جحيفة أبي بن

الليه صيلى الليه رسيول قييال: إن ذلك، عن فسألته فكسرت،
الميية، وكسييب الكلييب، وثمن الدم ثمن عن نهى وسلم عليه

ولعيين ومييوكله، الربييا وآكييل والمستوشييمة، الواشييمة ولعيين
المصور.

 ]1980[



السلم.  - كتاب40
 1.     : معلوم -  كيل في السلم باب

علييية: بيين إسييماعيل زرارة: أخبرنييا بيين عمييرو  - حييدثنا2124
أبييي عيين كييثير، بيين اللييه عبييد عيين نجيييح، أبييي ابيين أخبرنييا

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن المنهال،
والنيياس المدينيية، وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول قدم 

ثلثيية، أو قييال: عييامين أو والعييامين، العام الثمر في يسلفون
كيييل في فليسلف تمر، في سلف فقال: (من إسماعيل، شك

معلوم). ووزن معلوم،
بهييذا: (فييي نجيييح أبييي ابن عن إسماعيل، محمد: أخبرنا حدثنا
معلوم). ووزن معلوم، كيل

]2125، 2126، 2135[

 2.     : معلوم -  وزن في السلم باب
أبييي ابيين عيينة: أخبرنييا ابن صدقة: أخبرنا  - حدثنا2125/2126

ابين عين المنهيال، أبيي عين كيثير، بين الليه عبيد عن نجيح،
قال: عنهما الله رضي عباس

يسييلفون وهييم المدينيية وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي قدم 
لف فقيال: (مين والثلث، السنتين بالتمر ففيي شييء فيي أس

معلوم). أجل إلى معلوم، كيل
وقييال: نجيييح، أبييي ابيين قال: حدثني سفيان علي: حدثنا حدثنا

معلوم). أجل إلى معلوم، كيل في (فليسلف
عيين نجيييح، أبييي ابن عن سفيان، قتيبة: حدثنا ) - حدثنا2126(

عبيياس ابيين قال: سمعت المنهال، أبي عن كثير، بن الله عبد
يقول: عنهما الله رضي

معلييوم، كيييل وقال: (في وسلم، عليه الله صلى النبي قدم 
معلوم). أجل إلى معلوم، ووزن

 ]2124[
المجالييد. أبييي ابيين عيين شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا2127
أبييي بين محمييد عيين شيعبة، عيين وكيييع، يحييى: حيدثنا وحدثنا

قييال: أخييبرني شييعبة عميير: حييدثنا ابيين حفييص المجالد. وحييدثنا
قال: المجالد، أبي بن الله عبد أو محمد،



السييلف، فييي بردة وأبو الهاد بن شداد بن الله عبد اختلف 
فقال: إنا فسألته، عنه الله رضي أوفى أبي ابن إلى فبعثوني

وأبييي وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على نسلف كنا
ابين والتمير. وسيألت والزبيب والشعير الحنطة وعمر: في بكر

ذلك. مثل فقال أبزى،
]2128، 2129، 2136[

3.       : أصل -  عنده ليس من إلى السلم باب
الواحييد: عبييد إسماعيل: حييدثنا بن موسى  - حدثنا2128/2129

قال: المجالد أبي بن محمد الشيباني: حدثنا حدثنا
أبييي بيين اللييه عبد إلى بردة وأبو شداد بن الله عبد بعثني 

النييبي أصييحاب كييان هييل فقال: سله، عنهما، الله رضي أوفى
وسييلم عليييه الله صلى النبي عهد في وسلم عليه الله صلى

أهييل نييبيط نسييلف اللييه: كنييا عبييد قال الحنطة؟ في يسلفون
إلييى معلييوم، كيييل فييي والزيييت، والشييعير الحنطة في الشأم

كنييا قييال: مييا عنييده؟ أصييله كييان ميين معلوم. قلت: إلييى أجل
ذلك. ثم عن نسألهم
أصحاب فقال: كان فسألته أبزى، بن الرحمن عبد إلى بعثاني
صييلى النييبي عهييد على يسلفون وسلم عليه الله صلى النبي
نسألهم: ولم وسلم، عليه الله
ل. أم حرث ألهم
عيين اللييه، عبييد بيين خالييد إسييحاق: حييدثنا ) - حييدثنا2129( 

فييي فنسلفهم وقال مجالد: بهذا، أبي بن محمد عن الشيباني،
سفيان: حييدثنا عن الوليد، بن الله عبد والشعير. وقال الحنطة

الشيباني عن جرير، قتيبة: حدثنا حدثنا وقال: والزيت، الشيباني
والزبيب. والشعير الحنطة وقال: في

 ]2127[
أبييا قييال: سييمعت عمرو شعبة: أخبرنا آدم: حدثنا  - حدثنا2130

قال: الطائي البختري
النخييل؟ في السلم عن عنهما الله رضي عباس ابن سألت 

حييتى النخييل بيييع عيين وسييلم عليه الله صلى النبي قال: نهى
قييال يييوزن، شيييء الرجييل: وأي يوزن. فقال وحتى منه، يؤكل
يحرز. حتى جانبه إلى رجل
البخييتري: سييمعت أبو عمرو: قال عن شعبة، معاذ: حدثنا وقال

عليييه اللييه صييلى النييبي عنهمييا: نهييى اللييه رضييي عبيياس ابن



مثله.. وسلم،
]1415وانظر:  ،2132 ،2131[

4.    : النخل -  في السلم باب
عيين عمييرو، عيين شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا2131/2132

قال: البختري أبي
النخييل، فييي السييلم عن عنهما، الله رضي عمر ابن سألت 

نسيياء الييورق بيييع وعن يصلح، حتى النخل بيع عن فقال: نهي
بناجز.

النييبي فقييال: نهييى النخييل، في السلم عن عباس ابن وسألت
أو منييه، يؤكييل حييتى النخييل بيييع عيين وسييلم عليه الله صلى
يوزن. وحتى منه، يأكل

شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشييار: حييدثنا بن محمد ) - حدثنا2132( 
البختري: أبي عن عمرو، عن
النخييل، فييي السييلم عيين عنهما الله رضي عمر ابن سألت 

حييتى الثميير بيييع عيين وسلم عليه الله صلى النبي فقال: نهى
ابيين بنيياجز. وسييألت نسيياء بالييذهب الييورق عيين ونهييى يصلح،
النخييل بيع عن وسلم عليه الله صلى النبي فقال: نهى عباس

رجييل قال يوزن؟ يوزن. قلت: وما وحتى يؤكل، أو يأكل، حتى
يحرز. عنده: حتى

 ]2130[

 5.    : السلم -  في الكفيل باب
إبراهيييم، عن العمش، يعلى: حدثنا محمد: حدثنا  - حدثنا2133

قالت: عنها الله رضي عائشة عن السود، عن
يهودي من طعاما وسلم عليه الله صلى الله رسول اشترى 

حديد. من له درعا ورهنه بنسيئة،
 ]1962[

 6.    : السلم -  في الرهن باب
الواحييد: حييدثنا عبييد محبييوب: حييدثنا بيين محمييد  - حدثني2134

فقييال: السييلف، فييي الرهن إبرهيم عند قال: تذاكرنا العمش
عنها: الله رضي عائشة عن السود، حدثني

طعامييا يهييودي ميين اشترى وسلم عليه الله صلى النبي أن 
حديد. من درعا منه وارتهن معلوم، أجل إلى

 ]1962[



 7.     : معلوم -  أجل إلى السلم باب
والحسن. والسود سعيد وأبو عباس ابن قال وبه

معلييوم بسييعر الموصوف، الطعام في بأس عمر: ل ابن وقال
صلحه. يبد لم زرع في ذلك يك لم ما معلوم، أجل إلى

عبد عن نجيح، ابن عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا2135
اللييه رضييي عبيياس ابيين عيين المنهال، أبي عن كثير، بن الله

قال: عنهما
في يسلفون وهم المدينة وسلم عليه الله صلى النبي قدم 

كيييل فييي الثمييار فييي فقال: (أسييلفوا والثلث، السنتين الثمار
ه عبيد معليوم). وقيال أجيل إلى معلوم، الولييد: حيدثنا بين الل

ووزن معلييوم، كيييل وقييال: (فييي نجيح، أبي ابن سفيان: حدثنا
معلوم).

 ]2124[
سفيان، الله: أخبرنا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا2136

قال: مجالد أبي بن محمد عن الشيباني، سليمان عن
بيين الرحمن عبد إلى شداد بن الله وعبد بردة أبو أرسلني 

فقييال: السييلف، عن فسألتهما أوفى، أبي ابن الله وعبد أبزى
وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول مع المغانم نصيب كنا

الحنطية فييي فنسييلفهم الشييأم، أنبيياط ميين أنبيياط يأتينا فكان
زرع، لهم قال: قلت: أكان مسمى، أجل إلى والزبيب والشعير

ذلك. عن نسألهم كنا قال: ما زرع؟ لهم يكن لم أو
 ]2127[

 8.      : الناقة -  تنتج أن إلى السلم باب
نييافع، عيين جويرية، إسماعيل: أخبرنا بن موسى  - حدثنا2137

قال: عنه الله رضي الله عبد عن
صييلى النييبي فنهييى الحبليية، حبل إلى الجزور يتبايعون كانوا 

فييي مييا الناقيية تنتييج نييافع: أن عنييه. فسييره وسييلم عليييه الله
بطنها.

 ]2036[



الشفعة.  - كتاب41
 1       : وقعت -  فإذا يقسم، لم ما في الشفعة باب

. شفعة   فل الحدود
عيين معميير، الواحييد: حييدثنا عبييد مسييدد: حييدثنا  - حييدثنا2138

عبييد بيين جييابر عن الرحمن، عبد بن سلمة أبي عن الزهري،
قال: عنهما الله رضي الله
كيل فيي بالشيفعة وسلم عليه الله صلى الله رسول قضى 

فل الطييرق، وصييرفت الحييدود، وقعييت فييإذا يقسييم، لييم مييا
شفعة.

 ]2099[

 2.       : البيع -  قبل صاحبها على الشفعة عرض باب
له. شفعة فل البيع قبل له أذن الحكم: إذا وقال
اهد وهيو شيفعته، بيعيت الشعبي: مين وقال فل يغيرهيا، ل ش

له. شفعة
جريييج: أخييبرني ابيين إبراهيييم: أخبرنييا بيين المكي  - حدثنا2139

قال: الشريد بن عمرو عن ميسرة، بن إبراهيم
مخرمة، بن المسور فجاء وقاص، أبي بن سعد على وقفت 

النييبي مييولى رافييع أبو جاء إذ منكبي، إحدى على يده فوضع
فييي بيييتي منييي ابتييع سييعد فقييال: يييا وسييلم عليه الله صلى

المسييور: واللييه فقييال أبتاعهمييا، مييا سييعد: واللييه فقييال دارك،
آلف أربعيية علييى أزيييدك ل سييعد: واللييه فقييال لتبتاعنهمييا،

خمسييمائة بهييا أعطيييت رافع: لقد أبو قال مقطعة، أو منجمة،
يقييول: وسييلم عليييه الله صلى النبي سمعت أني ولول دينار،
بهييا أعطييى وأنييا آلف أربعة أعطيتكها بسقبه). ما أحق (الجار

إياه. فأعطاها دينار، خمسمائة
]6576، 6577، 6579، 6580[

3.    : أقرب -  الجوار أي باب
عبييد بيين علييي (ح). وحييدثني شعبة حجاج: حدثنا  - حدثنا2140

قييال: سييمعت عمييران أبو شعبة: حدثنا شبابة: حدثنا الله: حدثنا
عنها: الله رضي عائشة عن الله، عبد بن طلحة

قال: أهدي؟ أيهما فإلى جارين، لي إن الله، رسول قلت: يا
بابا). منك أقربهما (إلى



]2455، 5674[



الجارة.  - كتاب42
 1.    : الصالح -  الرجل استئجار باب

المييين} القييوي اسييتأجرت ميين خييير تعييالى: {إن اللييه وقول
أراده. من يستعمل لم ومن المين، /. والخازن26/القصص: 

بييردة أبييي عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا2141
الشييعري موسييى أبييي أبيييه عن بردة، أبو جدي قال: أخبرني

قال: عنه الله رضي
الييذي المييين، وسييلم: (الخييازن عليييه اللييه صييلى النبي قال 

المتصدقين). أحد نفسه، طيبة به أمر ما يؤدي
 ]1371[

قييال: خالييد بيين قييرة عيين يحيييى، مسدد: حدثنا  - حدثنا2142
رضييي موسى أبي عن بردة، أبو هلل: حدثنا بن حميد حدثني

قال: عنه الله
ميين رجلن ومعييي وسييلم عليه الله صلى النبي إلى أقبلت 

- فقال: (لن العمل، يطلبان أنهما علمت فقلت: ما الشعريين،
أراده). من عملنا على - نستعمل أو: ل

]6525، 6730، 6737، 6738[

2.     : قراريط -  على الغنم رعي باب
عيين يحيييى، بيين عمييرو المكييي: حييدثنا محمييد بيين أحمد حدثنا
عنه، الله رضي هريرة أبي عن جده،

إل نبيييا الله بعث قال: (ما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
أرعاهييا كنييت فقييال: (نعييم، أصحابه: وأنييت؟ الغنم). فقال رعى
مكة). لهل قراريط على

3 :      : إذا -  أو الضرورة، عند المشركين استئجار باب
. السلم    أهل يوجد لم

]2165خيبر. [  يهود وسلم عليه الله صلى النبي وعامل
معمير، عين هشيام، موسيى: أخبرنيا بن إبراهيم  - حدثنا2144

اللييه رضييي عائشيية عيين الزبييير، ابن عروة عن الزهري، عن
عنها:

ميين رجل بكيير وأبييو وسييلم عليييه الله صلى النبي واستأجر 
- الخريييت: خريتا هاديا عدي، بن عبد بني من ثم الديل، بني

بيين العيياص آل فييي حلييف يمييين غمييس - قد بالهداية الماهر



إليييه فييدفعا فأمنيياه قريييش، كفييار دييين علييى وهييو وائييل،
براحلتيهمييا فأتاهمييا ليال، ثلث بعد ثور غار ووعداه راحلتيهما،

فهيييرة، بيين عييامر معهمييا وانطلق فارتحل، ثلث، ليال صبيحة
فأخذ الديلي، والدليل

الساحل. طريق وهو مكة، أسفل بهم
 ]464[

4        : أيام، -  ثلثة بعد له ليعمل أجيرا استأجر إذا باب
شرطهما          على وهما جاز، سنة بعد أو شهر، بعد أو

. الجل     جاء إذا اشترطاه الذي
قييال عقيييل، عيين الليييث، بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2145

اللييه رضييي عائشيية الزبييير: أن بن عروة شهاب: فأخبرني ابن
قالت: وسلم، عليه الله صلى النبي زوج عنها،

رجل بكيير وأبييو وسييلم عليه الله صلى الله رسول واستأجر 
قريييش، كفييار دييين علييى وهييو خريتييا، هاديييا الييديل، بني من

فأتاهما ليال، ثلث بعد ثور غار وواعداه راحلتيهما، إليه فدفعا
ثلث. صبح براحلتيهما

 ]464[

 5.    : الغزو -  في الجير باب
عليية: بين إسيماعيل إبراهييم: حيدثنا بن يعقوب  - حدثنا2146
يعلييى، بيين صييفوان عن عطاء، قال: أخبرني جريج ابن أخبرنا

قال: عنه الله رضي أمية بن يعلى عن
فكان العسرة، جيش وسلم عليه الله صلى النبي مع غزوت 

إنسييانا، فقاتييل أجييير، لي فكان نفسي، في أعمالي أوثق من
ثنيتييه فأنييدر إصييبعه فييانتزع صيياحبه، إصييبع أحييدهما فعييض

فأهييدر وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي إلى فانطلق فسقطت،
- قيال: أحسيبه تقضيمها فييك فيي إصيبعه وقال: (أفييدع ثنيته،
الفحل). يقضم - كما قال
جييده، عيين مليكيية، أبييي بيين الله عبد جريج: وحدثني ابن قال

فأهدرها ثنيته، فأنذر رجل يد عض رجل الصفة: أن هذه بمثل
عنه. الله رضي بكر أبو

]2814، 4155، 6498[



6        : يبين -  ولم الجل له فبين أجيرا استأجر من باب
العمل.

- قييوله - إلييى هاتين ابنتي إحدى أنكحك أن أريد لقوله: {إني
/.28 - 27وكيل} /القصص:  نقول ما على
الله. أجرك التعزية، في ومنه أجرا، فلنا: يعطيه يأجر

7        : يريد -  حائطا يقيم أن على أجيرا استأجر إذا باب
. جاز   ينقض أن

يوسف: أن بن هشام موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا2147
بيين وعمييرو مسييلم، بن يعلى قال: أخبرني أخبرهم جريج ابن

وغيرهما صاحبه، على أحدهما يزيد جبير، بن سعيد عن دينار،
عبيياس ابيين لييي قييال: قييال سعيد عن يحدثه سمعته قال: قد

قال: كعب بن أبي عنهما: حدثني الله رضي
فوجييدا وسيلم: (فانطلقييا، علييه الليه صيلى الله رسول قال 

- يييديه ورفييع هكييذا بيييده سييعيد - قييال ينقض أن يريد جدارا
بيييده قييال: (فمسييحه سييعيدا أن يعلى: حسييبت فاستقام). قال

سعيد: (أجييرا أجرا). قال عليه لتخذت شئت قال: لو فاستقام،
نأكله).

 ]74[

8.     : النهار -  نصف إلى الجارة باب
عيين أيييوب، عن حماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا2148
عنهما، الله رضي عمر ابن عن نافع،

أهييل ومثييل قييال: (مثلكييم وسييلم عليه الله صلى النبي عن 
ميين لييي يعمل فقال: من أجراء، استأجر رجل كمثل الكتابين،

قييال: ثم اليهود، فعملت قيراط؟ على النهار نصف إلى غدوة
علييى العصيير صييلة إلييى النهييار نصييف ميين لييي يعمييل ميين

العصيير ميين لييي يعمل قال: من ثم النصارى، فعملت قيراط؟
فغضييبت هييم، فييأنتم قيراطييين؟ علييى الشمس تغيب أن إلى

قييال: عطيياء؟ وأقييل عمل أكثر فقالوا: مالنا، والنصارى، اليهود
أوتيييه فضييلي قييال: فييذلك قييالوا: ل، حقكييم؟ من نقصتكم هل
أشاء). من
 ]532[



9.     : العصر -  صلة إلى الجارة باب
عن مالك، قال: حدثني أويس أبي بن إسماعيل  - حدثنا2149

بن الله عبد عن عمر، بن الله عبد مولى دينار، بن الله عبد
عنهما: الله رضي الخطاب بن عمر
مثلكييم قييال: (إنمييا وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 

لييي يعمل فقال: من عمال، استعمل كرجل والنصارى، واليهود
علييى اليهييود فعملييت قيييراط، قيييراط علييى النهييار نصف إلى

ثييم قيييراط، قيييراط علييى النصييارى عملت ثم قيراط، قيراط
الشييمس مغييارب إلييى العصيير صييلة ميين تعملييون الذين أنتم
وقييالوا: والنصييارى، اليهييود فغضييبت قيراطييين، قيراطييين على
حقكييم ميين ظلمتكييم قييال: هييل عطيياء؟ وأقل عمل أكثر نحن

أشاء). من أوتيه فضلي فقال: فذلك قالوا: ل، شيئا؟
 ]532[

 10.      : الجير -  أجر منع من إثم باب
سييليم، بيين يحيى قال: حدثني محمد بن يوسف  - حدثنا2150

أبييي عيين سييعيد، أبييي بيين سعيد عن أمية، بن إسماعيل عن
عنه، الله رضي هريرة

تعالى: ثلثة الله قال: (قال وسلم عليه الله صلى النبي عن 
بيياع ورجييل غدر، ثم بي أعطى القيامة: رجل يوم خصمهم أنا

م منيه فاسيتوفى أجييرا اسيتأجر ورجيل ثمنيه، فأكيل حيرا ول
أجره). يعطه

 ]2114[

 11.      : الليل -  إلى العصر من الجارة باب
بريييد، عيين أسييامة، أبييو العلء: حييدثنا بن محمد  - حدثنا2151

عنه، الله رضي موسى أبي عن بردة، أبي عن
المسييلمين قييال: (مثييل وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عن 

عمل لييه يعملون قوما، استأجر رجل كمثل والنصارى، واليهود
نصييف إلييى لييه فعملييوا معلييوم، أجيير علييى الليييل، إلييى يوما

ومييا لنييا، شييرطت الذي أجرك إلى لنا حاجة فقالوا: ل النهار،
وخييذوا عملكم، بقية أكملوا تفعلوا، لهم: ل فقال باطل، عملنا

فقييال بعييدهم، أجيرييين واسييتأجر وتركييوا، فييأبوا كامل، أجركم
ميين لهييم شييرطت الييذي ولكمييا هذا، يومكما بقية لهما: أكمل

مييا قييال: لييك العصيير صييلة حين كان إذا حتى فعملوا، الجر،



لهمييا: أكمل فيه. فقال لنا جعلت الذي الجر ولك باطل، عملنا
واسييتأجر فأبيييا، يسير، شيء النهار من بقي ما عملكما، بقية
حييتى يييومهم بقييية فعملييوا يييومهم، بقييية لييه يعملوا أن قوما
مثلهييم فذلك كليهما، الفريقين أجر واستكملوا الشمس، غابت
النور). هذا من قبلوا ما ومثل

 ]533[

12       : فيه -  فعمل أجره، فترك أجيرا استأجر من باب
غيره        مال في عمل من أو فزاد، المستأجر

فاستفضل.
الزهييري: حييدثني عيين شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا2152
عنهمييا اللييه رضييي عميير بيين الله عبد الله: أن عبد بن سالم
قال:

يقييول: (انطلييق وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول سمعت 
غييار إلييى المييبيت أووا حييتى قبلكييم، كييان مميين رهييط ثلثيية

الغييار، عليهييم فسيدت الجبييل ميين صييخرة فانحيدرت فدخلوه،
اللييه تييدعو أن إل الصييخرة هييذه ميين ينجيكييم ل فقييالوا: إنييه

أبييوان لييي كييان منهييم: اللهييم رجييل فقييال أعمييالكم، بصييالح
بييي فنيياء مييال، ول أهل قبلهما أغبق ل وكنت كبيران، شيخان

فحلبييت نامييا، حييتى عليهمييا أرح فلييم يومييا، شيييء طلب في
أهل قبلهمييا أغبييق أن وكرهت نائمين، فوجدتهما غبوقهما لهما

برق حتى استيقاظهما أنتظر يدي على والقدح فلبثت مال، أو
ذلييك فعلييت كنت إن اللهم غبوقهما، فشربا فاستيقظا الفجر،
الصييخرة، هييذه ميين فيييه نحيين مييا عنييا ففييرج وجهييك ابتغيياء

اللييه صييلى النييبي قييال الخروج، يستطيعون ل شيئا فانفرجت
أحييب كييانت عم بنت لي كانت الخر: اللهم وسلم: وقال عليه

بهييا ألمت حتى مني، فامتنعت نفسها عن فأدرتها إلي، الناس
على دينار ومائة عشرين فأعطيتها فجاءتني السنين، من سنة

عليهييا قييدرت إذا حييتى ففعلييت نفسييها، وبييين بيني تخلي أن
ض أن ليك أحل قالت: ل مين فتحرجيت بحقيه، إل الخياتم تف
وتركييت إلييي النيياس أحب وهي عنها فانصرفت عليها، الوقوع
وجهييك ابتغيياء فعلييت كنييت إن اللهييم أعطيتهييا، الييذي الييذهب
ل أنهييم غييير الصييخرة فييانفرجت فيييه، نحيين مييا عنييا فييافرج

وسييلم: عليييه اللييه صييلى النبي قال منها، الخروج يستطيعون
غير أجرهم فأعطيتهم أجراء استأجرت إني الثالث: اللهم وقال



كييثرت حييتى أجييره فثمييرت وذهييب، له الذي ترك واحد رجل
إلييي أد اللييه عبييد فقييال: يييا حييين، بعييد فجاءني الموال، منه

والبقيير البييل ميين أجييرك، ميين تييرى ما له: كل فقلت أجري،
فقلت: إني بي، تستهزئ ل الله عبد فقال: يا والرقيق، والغنم

شيييئا، منييه يييترك فلييم فاسييتاقه كلييه فأخييذه بك، أستهزئ ل
نحيين مييا عنا فافرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت كنت فإن اللهم
يمشون). فخرجوا الصخرة فانفرجت فيه،

 ]2102[

13       : ثم -  ظهره، على ليحمل نفسه آجر من باب
. الحمال    وأجرة به، تصدق

أبييي: حييدثنا سييعيد: حييدثنا بيين يحيييى بيين سييعيد  - حدثنا2153
اللييه رضييي النصيياري مسييعود أبي عن شقيق، عن العمش،

قال: عنه
بالصييدقة، أميير إذا وسييلم عليييه الله صلى الله رسول كان 

لبعضييهم وإن المييد، فيصيب فيحامل السوق إلى أحدنا انطلق
نفسه. إل يعني تراه ألف. قال: ما لمائة

 ]1350[

 14.   : السمسرة -  أجر باب
السمسييار بييأجر والحسن وإبراهيم وعطاء سيرين ابن ير ولم

بأسا.
زاد فمييا الثييوب، هييذا يقييول: بييع أن بأس عباس: ل ابن وقال
لك. فهو وكذا كذا على
فهييو ربييح ميين كييان فما بكذا، قال: بعه سيرين: إذا ابن وقال
به. بأس فل وبينك، بيني أو لك،

عنيييد وسيييلم: (المسيييلمون علييييه الليييه صيييلى النيييبي وقيييال
شروطهم).

ابيين عيين معمر، الواحد: حدثنا عبد مسدد: حدثنا  - حدثنا2154
عنهما: الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن طاوس،

الركبييان، يتلقييى أن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى 
لباد. حاضر يبيع ول

لباد). قييال: يكييون حاضر يبيع قوله: (ل ما عباس، ابن قلت: يا
سمسارا. له
 ]2050[



 15       : في -  مشرك من نفسه الرجل يؤاجر هل باب
. الحرب  أرض

عيين العمييش، أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا2155
قال: خباب مسروق: حدثنا عن مسلم،

عنييده، لي فاجتمع وائل، بن للعاص فعملت قينا، رجل كنت 
بمحمييد. تكفيير حييتى أقضيييك ل والله فقال: ل أتقاضاه، فأتيته

ثم لميت فل. قال: وإني تبعث ثم تموت حتى والله فقلت: أما
وولييد، مييال ثييم لييي سيييكون قييال: فييإنه قلت: نعييم، مبعوث؟

وقييال بآياتنييا كفيير الييذي تعالى: {أفرأيييت الله فأقضيك. فأنزل
وولدا}. مال لوتين

 ]1985[

 16       : العرب -  أحياء على الرقية في يعطى ما باب
. الكتاب  بفاتحة

مييا وسلم: (أحييق عليه الله صلى النبي عن عباس، ابن وقال
]5405الله). [  كتاب أجرا عليه أخذتم
فليقبلييه. شيييئا يعطى أن إل المعلم، يشترط الشعبي: ل وقال
الحسيين المعلم. وأعطى أجر كره أحدا أسمع الحكم: لم وقال

بأسييا. وقييال: القسييام بييأجر سيرين ابن ير عشرة. ولم دراهم
علييى يعطييون وكييانوا الحكييم، في يقال: السحت: الرشوة كان

الخرص.
بشيير، أبييي عيين عوانيية، أبييو النعمان: حييدثنا أبو  - حدثنا2156

قال: عنه الله رضي سعيد أبي عن المتوكل، أبي عن
فييي وسييلم عليييه اللييه صلى النبي أصحاب من نفر انطلق 

العيرب، أحيياء مين حيي علييى نزلييوا حييتى سيافروها، سيفرة
الحييي ذلييك سيييد فلييدغ يضيييفوهم، أن فييأبوا فاستضييافوهم

أتيتييم بعضييهم: لييو فقال شيء، ينفعه ل شيء بكل له فسعوا
شييء، بعضيهم عنيد يكون أن لعله نزلوا، الذين الرهط هؤلء

بكييل له وسعينا لدغ، سيدنا إن الرهط، أيها فقالوا: يا فأتوهم
فقييال شيييء؟ ميين منكييم أحييد عنييد فهييل ينفعييه، ل شيييء

استضيفناكم لقيد والليه ولكين لرقيي، إني والله بعضهم: نعم،
جعل، لنييا تجعلييوا حييتى لكييم بييراق أنييا فمييا تضيييفونا، فلييم

ويقييرأ: عليييه يتفييل فانطلق الغنم، من قطيع على فصالحوهم
فييانطلق عقييال، ميين نشط العالمين}. فكأنما رب لله {الحمد



صييالحوهم الييذي جعلهييم قلبيية. قييال: فييأوفوهم بييه وما يمشي
حييتى تفعلييوا رقي: ل الذي فقال بعضهم: اقسموا، فقال عليه،
فننظر كان، الذي له فنذكر وسلم عليه الله صلى النبي نأتي

فقييال: (ومييا لييه، فييذكروا اللييه رسول على فقدموا يأمرنا، ما
لييي واضييربوا اقسييموا، أصبتم، قال: (قد رقية). ثم أنها يدريك
وسلم. عليه الله صلى الله رسول سهما). فضحك معكم
المتوكل: بهذا. أبا بشر: سمعت أبو شعبة: حدثنا وقال

]4721، 5404، 5417[

17.      : الماء -  ضرائب وتعاهد العبد، ضريبة باب
حميييد عيين سييفيان، يوسييف: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا2157

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن الطويل،
بصاع، له فأمر وسلم، عليه الله صلى النبي طيبة أبو حجم 
أو غلتييه عيين فخفييف مييواليه، وكلييم طعييام، ميين صيياعين أو

ضريبته.
 ]1996[

18.   : الحجام -  خراج باب
وهيييب: حييدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا2158/2159

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن طاوس، ابن
الحجام. وأعطى وسلم عليه الله صلى النبي احتجم 
عيين خالييد، عن زريع، بن يزيد مسدد: حدثنا ) - حدثنا2159( 

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة،
أجييره، الحجييام وأعطيى وسلم عليه الله صلى النبي احتجم 

يعطه. لم كراهية علم ولو
 ]1997[

عييامر بيين عمييرو عيين مسييعر، نعيييم: حييدثنا أبو  - حدثنا2160
يقول: عنه الله رضي أنسا قال: سمعت

يظلييم يكيين ولييم يحتجييم، وسلم عليه الله صلى النبي كان 
أجره. أحدا

19        : من -  عنه يخففوا أن العبد موالي كلم من باب
خراجه.

أنييس عيين الطويل، حميد عن شعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا2161
قال: عنه الله رضي مالك بن
وأمر فحجمه، حجاما غلما وسلم عليه الله صلى النبي دعا 



ميين فخفييف فيه، وكلم مدين، أو مد أو صاعين، أو بصاع له
ضريبته.

 ]1996[

 20.    : والماء -  البغي كسب باب
والمغنية. النائحة أجر إبراهيم وكره
أردن إن البغيياء علييى فتييياتكم تكرهييوا تعالى: {ول الله وقول
ميين اللييه فإن يكرههن ومن الدنيا الحياة عرض لتبتغوا تحصنا

/. فتياتكم: إماؤكم.33رحيم} /النور:  غفور إكراههن بعد
عيد، بن قتيبة  - حدثنا2162 شيهاب، ابين عين ماليك، عين س

عيين هشييام، بيين الحييارث بيين الرحمن عبد ابن بكر أبي عن
عنه: الله رضي النصاري مسعود أبي
الكلب، ثمن عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الكاهن. وحلوان البغي، ومهر
 ]2122[

بيين محمييد عن شعبة، إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا2163
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن حازم، أبي عن جحادة،

الماء. كسب عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
]5033[

21.   : الفحل -  عسب باب
بيين وإسييماعيل الييوارث عبييد مسييدد: حييدثنا  - حييدثنا2164

رضييي عمر ابن عن نافع، عن الحكم، ابن علي عن إبراهيم،
قال: عنهما الله
الفحل. عسب عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 

22.      : أحدهما -  فمات أرضا استأجر إذا باب
الجل. تمام إلى يخرجوه أن لهله سيرين: ليس ابن وقال
إلييى الجييارة معاوية: تمضييى بن وإياس والحسن الحكم وقال
أجلها.
خيييبر وسيلم عليييه اللييه صييلى النييبي عميير: أعطييى ابن وقال

وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي عهد على ذلك فكان بالشطر،
بكيير أبييا أن يييذكر ولييم عميير، خلفيية ميين وصييدرا بكر، وأبي

عليييه اللييه صييلى النييبي قبييض مييا بعييد الجييارة جييددا وعميير
وسلم.
أسييماء، بين جويريية إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا2165



قال: عنه الله رضي الله عبد عن نافع، عن
لم علييه الله صلى الله رسول أعطى  لليهيود: أن خييبر وس

حدثه: عمر منها. وأن يخرج ما شطر ولهم ويزرعوها، يعملوها
أحفظييه. ل نييافع سييماه شيييء، على تكرى كانت المزارع أن

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي حدث: أن خديج بن رافع وأن
ابيين عيين نييافع، عيين اللييه، عبيد المزارع. وقال كراء عن نهى

عمر. أجلهم عمر: حتى
]2203، 2204، 2206، 2366، 2571، 4002[



الحوالت  - كتاب43
 1.       : الحوالة -  في يرجع وهل الحوالة، في باب

جيياز. وقييال مليا عليه أحال يوم كان وقتادة: إذا الحسن وقال
عينييا هييذا فيأخييذ الميراث، وأهل الشريكان عباس: يتخارج ابن

صاحبه. على يرجع لم لحدهما توي فإن دينا، وهذا

أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا2166
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

الغنييي قييال: (مطييل وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 
فليتبع). ملي على أحدكم أتبع فإذا ظلم،

]2167، 2270[

2.        : رد -  له فليس ملي على أحال إذا باب
ابيين عيين سييفيان، يوسييف: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا2167
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن ذكوان،

ظلييم، الغنييي قال: (مطييل وسلم عليه الله صلى النبي عن 
فليتبع). ملي على أتبع ومن

 ]2166[

 3       : جاز -  رجل على الميت دين أحال إن باب
عبيييد، أبييي بيين يزيييد إبراهيم: حييدثنا بن المكي  - حدثنا2168

قال: عنه الله رضي الكوع بن سلمة عن
بجنازة، أتي إذ وسلم عليه الله صلى النبي عند جلوسا كنا 

قال: (فهييل دين). قالوا: ل، عليه فقال: (هل عليها، فقالوا: صل
أخييرى، بجنييازة أتييي عليييه. ثييم فصييلى شيييئا). قييالوا: ل، تييرك

دييين). قيييل: عليه قال: (هل عليها، صل الله، رسول فقالوا: يا
عليهييا. فصييلى دنييانير، شيئا). قالوا: ثلثيية ترك قال: (فهل نعم،

ة، أتي ثم شييئا). تيرك قيال: (هيل عليهيا، فقيالوا: صيل بالثالث
قييال: (صييلو دنانير، دين). قالوا: ثلثة عليه قال: (فهل قالوا: ل،

وعلييي الله رسول يا عليه قتادة: صل أبو صاحبكم). قال على
عليه. فصلى دينه،

]2173[



الكفالة  - كتاب44
 1     : بالبدان -  والديون القرض في الكفالة باب

وغيرها.
السييلمي، عمييرو بيين حمييزة بيين محمييد عن الزناد، أبو وقال
أبيه: عن
علييى رجييل فوقييع مصييدقا، بعثييه عنييه اللييه رضييي عمر أن 

علييى قييدم حييتى كفيل الرجييل من حمزة فأخذ امرأته، جارية
وعييذره فصييدقهم جلييدة، مائيية جلييده قييد عميير وكييان عميير،

بالجهالة.
المرتييدين: فييي مسييعود بيين الليه والشييعث: لعبييد جرير وقال

حميياد: إذا وقييال عشييائرهم، وكفلهييم فتييابوا، وكفلهم، استتبهم
الحكم: يضمن. وقال عليه، شيء فل فمات بنفس تكفل

بيين جعفيير الليييث: حييدثني اللييه: وقييال عبييد أبييو  - قييال2169
الله رضي هريرة أبي عن هرمز، بن الرحمن عبد عن ربيعة،

عنه،
ميين رجل ذكيير وسلم: (أنييه عليه الله صلى الله رسول عن 

ألييف يسييلفه أن إسييرائيل بنييي بعضييهم سييأل إسييرائيل، بنييي
شهيدا، بالله فقال: كفى أشهدهم، بالشهداء فقال: ائتني دينار،
قييال: صييدقت، كفيل، بييالله قييال: كفييى بالكفيييل، فييأئتني قييال

فقضييى البحيير فييي فخييرج مسييمى، أجييل إلييى إليييه فييدفعها
حاجته،

فلييم أجلييه، الييذي للجييل عليييه يقدم يركبها مركبا التمس ثم
دينييار ألييف فيهييا فأدخييل فنقرهييا، خشييبة فأخييذ مركبييا، يجييد

إلييى بهييا أتى ثم موضعها، زجج ثم صاحبه، إلى منه وصحيفة
ألييف فلنييا تسييلفت كنييت أنييي تعلييم إنييك فقال: اللهييم البحر

بييك، فرضييي كفيل، بييالله فقلييت: كفييى كفيل فسييألني دينييار،
وأنييي بييك، فرضييي شييهيدا، بييالله فقلت: كفييى شهيدا وسألني
وإنييي أقييدر، فلييم لييه الييذي إليييه أبعث مركبا أجد أن جهدت

ثييم فيييه، ولجييت حييتى البحيير فييي بهييا فرمييى أسييتودعكها،
فخييرج بلييده، إلى يخرج مركبا يلتمس ذلك في وهو انصرف،

فييإذا بميياله، جيياء قييد مركبييا لعييل ينظيير أسلفه، الذي الرجل
نشييرها فلمييا حطبييا، لهلييه فأخييذها المال، فيها التي بالخشبة

باللف فأتى أسلفه، كان الذي قدم ثم والصحيفة، المال وجد



لتيييك مركييب طلييب فييي جاهييدا زلييت مييا فقال: واللييه دينار،
كنييت قال: هل فيه، أتيت الذي قبل مركبا وجدت فما بمالك،
الييذي قبييل مركبا أجد لم أني قال: أخبرك بشيء؟ إلي بعثت
فييي بعثييت الييذي عنييك أدى قييد اللييه قييال: فييإن فيييه، جئييت

راشدا). دينار باللف فانصرف الخشبة،
 ]1427[

2  } :    : أيمانكم -  عاقدت والذين تعالى الله قول باب
.{ نصيبهم  فآتوهم

عيين أسييامة، أبييو محمييد: حييدثنا بيين الصييلت  - حييدثنا2170
ابيين عن جبير، بن سعيد عن مصرف، بن طلحة عن إدريس،

عنهما: الله رضي عباس
أيمييانكم}. عاقدت موالي}. قال: ورثة: {والذين جعلنا {ولكل 

المهيياجر يييرث المدينيية، إلييى قييدموا لما المهاجرون قال: كان
اللييه صلى النبي آخى التي للخوة رحمه، ذوي دون النصاري

مييوالي} نسييخت، جعلنييا نزلت: {ولكل فلما بينهم، وسلم عليه
والرفيييادة النصييير أيمييانكم} إل عاقييدت قيييال: {واليييذين ثييم

له. ويوصي الميراث، ذهب وقد والنصيحة،
]4304، 6366[

عن حميد، عن جعفر، بن إسماعيل قتيبة: حدثنا  - حدثنا2171
قال: عنه الله رضي أنس

صييلى اللييه رسول فآخى عوف، بن الرحمن عبد علينا قدم 
الربيع. بن سعد وبين بينه وسلم عليه الله

 ]1944[
زكرييياء: بيين إسييماعيل الصباح: حييدثنا بن محمد  - حدثنا2172
قال: عاصم حدثنا

عليييه الله صلى النبي أن عنه: أبلغك الله رضي لنس قلت 
النييبي حييالف السييلم). فقييال: قييد فييي حلييف قييال: (ل وسلم
داري. في والنصار قريش بين وسلم عليه الله صلى

]5733، 6909[

 3        : أن -  له فليس دينا، ميت عن تكفل من باب
يرجع.

الحسن. قال وبه



لمة عين عبييد، أبي بن يزيد عن عاصم، أبو  - حدثنا2173 س
عنه: الله رضي الكوع بن
عليهييا، ليصييلي بجنييازة أتي وسلم عليه الله صلى النبي أن 

أتييي ثييم عليييه، فصييلى دييين). قييالوا: ل، ميين عليه فقال: (هل
قييال: دييين). قييالوا: نعييم، ميين عليييه فقال: (هل أخرى، بجنازة
ال على (صلوا رسيول ييا دينيه قتيادة: عليي أبيو صياحبكم). ق
عليه. فصلى الله،

 ]2168[
عمييرو: سييفيان: حييدثنا الله: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا2174
اللييه رضييي اللييه عبييد بيين جييابر عيين علييي، ابن محمد سمع
قال: عنهما

البحرييين مال جاء قد وسلم: (لو عليه الله صلى النبي قال 
حتى البحرين مال يجيء وهكذا). فلم وهكذا هكذا أعطيتك قد

البحرييين مييال جيياء فلمييا وسييلم، عليه الله صلى النبي قبض
عليييه اللييه صييلى النييبي عنييد له كان فنادى: من بكر أبو أمر

اللييه صلى النبي فقلت: إن فأتيته فليأتنا، دين أو عدة، وسلم
فييإذا فعددتها، حثية، لي فحثى وكذا، كذا لي قال وسلم عليه
مثليها. وقال: خذ خمسمائة، هي

]2458، 2537، 2968، 2993، 4122[

4        : الله -  صلى النبي عهد في بكر أبي جوار باب
. وعقده   وسلم عليه

قييال عقيييل، عيين الليييث، بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2175
الزبير: بن عروة شهاب: فأخبرني ابن
علييه الليه صيلى النييبي زوج عنهييا، الليه رضييي عائشية أن 

الدين. يدينان وهما إل أبوي أعقل قالت: لم وسلم،
الزهييري عيين يييونس، عيين اللييه، عبييد صالح: حدثني أبو وقال

عنهييا اللييه رضييي عائشيية الزبييير: أن بيين عييروة قال: أخييبرني
يميير ولييم الييدين، يييدينان وهمييا إل قييد أبييوي أعقل قالت: لم

وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فيه يأتينا إل يوم علينا
أبييو خييرج المسلمون، ابتلي فلما وعشية، بكرة النهار، طرفي

ابيين لقيييه الغميياد برك بلغ إذا حتى الحبشة، قبل مهاجرا بكر
فقييال بكيير؟ أبييا يييا تريييد فقال: أين القارة، سيد وهو الدغنة،

أريد فأنا قومي، بكر: أخرجني أبو



ل مثلييك الدغنة: إن ابن ربي. قال فأعبد الرض في أسيح أن
وتحمل الرحم، وتصل المعدوم، تكسب فإنك يخرج، ول يخرج
جييار، لك وأنا الحق، نوائب على وتعين الضيف، وتقري الكل،
أبييي مييع فرجع الدغنة، ابن فارتحل ببلدك، ربك فاعبد فارجع

بكيير أبييا لهم: إن فقال قريش، كفار أشراف في فطاف بكر،
المعييدوم، يكسييب رجل أتخرجييون يخييرج، ول مثلييه يخييرج ل

نوائب على ويعين الضيف، ويقري الكل، ويحمل الرحم ويصل
وقييالوا بكر، أبا وآمنوا الدغنة، ابن جوار قريش الحق. فأنفذت

وليقييرأ فليصييل، داره، في ربه فليعبد بكر أبا الدغنة: مر لبن
أن خشييينا قييد فإنييا به، يستعلن ول بذلك، يؤذينا ول شاء، ما

فطفييق بكيير، لبييي الدغنيية ابن ذلك ونساءنا. قال أبناءنا يفتن
القييراءة ول بالصييلة، يستعلن ول داره، في ربه يعبد بكر أبو
داره بفنيياء مسييجدا فييابتنى بكيير، لبييي بدا ثم داره، غير في

نسيياء عليييه فيتقصييف القييرآن، ويقييرأ فيه، يصلي فكان وبرز،
بكيير أبييو وكييان إليييه، وينظييرون يعجبييون وأبناؤهم، المشركين

ذلييك فييأفزع القييرآن، يقييرأ حييين دمعييه يملييك ل بكيياء، رجل
فقدم الدغنة ابن إلى فأرسلوا المشركين، من قريش أشراف
فييي ربه يعبد أن على بكر أبا أجرنا كنا له: إنا فقالوا عليهم،
وأعليين داره، بفنيياء مسييجدا فييابتنى ذلييك، جيياوز وإنييه داره،

فييأته، ونسيياءنا، أبناءنييا يفتيين أن خشينا وقد والقراءة، الصلة
وإن فعييل، داره فييي ربييه يعبد أن على يقتصر أن أحب فإن
كرهنييا فإنييا ذمتييك، إليك يرد أن فسله ذلك، يعلن أن إل أبى
عائشيية: السييتعلن. قييالت بكر لبي مقرين ولسنا نخفرك، أن

لييك عقييدت الييذي علمييت فقال: قد بكر، الدغنة: أبا ابن فأتى
ذمييتي، إلييي تييرد أن وإمييا ذلييك، علييى تقتصيير أن فإما عليه،
عقييدت رجل في أخفرت أني العرب تسمع أن أحب ل فإني

اللييه. جييوار وأرضييى جييوارك، لييك أرد بكيير: إنييي أبييو له. قال
رسييول فقال بمكة، يومئذ وسلم عليه الله صلى الله ورسول

رأيييت هجرتكييم، دار أريييت وسييلم: (قييد عليييه اللييه صلى الله
هيياجر ميين فهاجر الحرتان، لبتين). وهما بين نخل ذات سبخة
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول ذلييك ذكيير حييين المدينيية قبييل

أرض إلييى هيياجر كييان ميين بعييض المدينيية إلييى ورجع وسلم،
صييلى اللييه رسييول لييه فقال مهاجرا، بكر أبو وتجهز الحبشة،

لي). قييال يؤذن أن أرجو فإني رسلك، وسلم: (على عليه الله



بكر أبو قال: (نعم). فحبس أنت؟ بأبي ذلك ترجو بكر: هل أبو
وعلف ليصحبه، وسلم عليه الله صلى الله رسول على نفسه

أشهر. أربعة السمر ورق عنده كانتا راحلتين
 ]464[

5.  : الدين -  باب
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2176

عنه: الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي عن شهاب، ابن
بالرجييل يييؤتى كييان وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 

فضييل). فييإن لييدينه تييرك فيسييأل: (هييل الييدين، عليه المتوفى،
للمسيلمين: (صيلوا قيال وإل صيلى، وفاء لدينه ترك أنه حدث
أولييى قييال: (أنييا الفتييوح، عليييه اللييه فتح صاحبكم). فلما على

دينييا فييترك المييؤمنين من توفي فمن أنفسهم، من بالمؤمنين
فلورثته). مال ترك ومن قضاؤه، فعلي

]2268، 2269، 4503، 5056، 6350، 6364، 6382[



الوكالة  - كتاب45
 1.      : وغيرها -  القسمة في الشريك وكالة باب

ثييم هييديه، فييي عليييا وسلم عليه الله صلى النبي أشرك وقد
بقسمتها. أمره

 ]2371، 1630[
عيين نجيييح، أبييي ابيين عن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا2177
اللييه رضييي علي عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن مجاهد،

قال: عنه
بحلل أتصييدق أن وسلم عليه الله صلى الله رسول أمرني 

وبجلودها. نحرت التي البدن
 ]1621[

أبي عن يزيد، عن الليث، خالد: حدثنا بن عمرو  - حدثنا2178
عنه: الله رضي عامر بن عقبة عن الخير،

عليى يقسيمها غنميا أعطاه وسلم عليه الله صلى النبي أن 
وسييلم عليييه اللييه صييلى للنييبي فييذكره عتييود، فبقي صحابته،

أنت). به فقال: (ضح
]2367، 5227، 5235[
أتيى ميا وقييل: هيو قيوي، إذا المعز ولد من (عتود) الصغير 

الحول عليه

 2        : أو -  الحرب، دار في حربيا المسلم وكل إذا باب
. جاز    السلم دار في

بن يوسف قال: حدثني الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا2179
عييوف، بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن صالح عن الماجشون،

عنييه اللييه رضييي عييوف بيين الرحميين عبد جده عن أبيه، عن
قال:

بمكة، صاغيتي في يحفظني بأن كتابا، خلف بن أمية كاتبت 
قييال: ل الرحميين، ذكييرت فلمييا بالمدينيية، صاغيته في وأحفظه
الجاهلييية، فييي كييان الييذي باسييمك كيياتبني الرحميين، أعييرف

جبييل إلييى خرجت بدر، يوم في كان فلما عمرو، فكاتبته: عبد
على وقف حتى فخرج بلل، فأبصره الناس، نام حين لحرزه
نجييا إن نجييوت ل خلييف، بيين فقال: أمية النصار، من مجلس

خشيييت فلمييا آثارنييا، فييي النصار من فريق معه فخرج أمية،



حييتى أبييوا ثييم فقتلييوه، لشييغلهم ابنه لهم خلفت يلحقونا، أن
فييبرك، لييه: ابييرك قلت أدركونا، فلما ثقيل، رجل وكان يتبعونا،
حتى تحتي من بالسيوف فتخللوه لمنعه، نفسي عليه فألقيت
بيين الرحميين عبييد وكييان بسيفه، رجلي أحدهم وأصاب قتلوه،
قدمه. ظهر في الثر ذلك يرينا عوف

]3753[

 3.     : والميزان -  الصرف في الوكالة باب
الصرف. في عمر وابن عمر وكل وقد

عبييد عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبد  - حدثنا2180
بيين سييعيد عيين عوف، بن الرحمن عبد بن سهيل بن المجيد

اللييه رضييي هريييرة وأبييي الخييدري سييعيد أبييي عيين المسيب،
عنهما:

علييى رجل اسييتعمل وسيلم عليييه الله صلى الله رسول أن 
هكذا). فقال: خيبر تمر فقال: (أكل جنيب، بتمر فجاءهم خيبر،

بالثلثيية. فقييال: والصيياعين بالصاعين، هذا من الصاع لنأخذ إنا
جنيبييا). وقييال بالييدراهم ابتييع ثم بالدراهم، الجمع بع تفعل، (ل

ذلك. مثل الميزان في
 ]2089[

 4        : أو -  تموت، شاة الوكيل أو الراعي أبصر إذا باب
. الفساد        عليه يخاف ما وأصلح ذبح يفسد، شيئا

عبيييد المعتميير: أنبأنييا إبراهيييم: سييمع بن إسحاق  - حدثنا2181
أبيه: عن يحدث مالك بن كعب ابن سمع نافع: أنه عن الله،
بشيياة لنييا جارييية فأبصييرت بسلع، ترعى غنم لهم كانت أنه 

لهيم: ل فقييال بيه، فيذبحتها حجييرا فكسيرت موتيا، غنمنييا من
أرسييل أو وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي أساأل حتى تأكلوا

النييبي سأل وأنه يسأله، من وسلم عليه الله صلى النبي إلى
بأكلها. فأمره أرسل، أو ذاك، عن وسلم عليه الله صلى
عبييدة، ذبحييت. تييابعه وأنهييا أميية، أنهييا الله: فيعجبني عبيد قال
الله. عبيد عن

]5182، 5183، 5185، 5186[

 5.     : جائزة -  والغائب الشاهد وكالة باب
عنييه: أن غييائب وهييو قهرمييانه إلييى عمرو بن الله عبد وكتب
والكبير. الصغير أهله، عن يزكي



كهيييل، بيين سييلمة عيين سييفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا2182
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي عن
ميين سيين وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي علييى لرجل كان 

يجييدوا فلييم سنه فقال: (أعطوه). فطلبوا يتقاضاه، فجاء البل،
الليه أوفييى فقال: (أعطيوه). فقييال: أوفيتنييي فوقها، سنا إل له

أحسيينكم خييياركم وسييلم: (إن عليه الله صلى النبي بك. وقال
قضاء).

]2183، 2260، 2262، 2263، 2271، 2465، 2467[

 6.     : الديون -  قضاء في الوكالة باب
بيين سييلمة عيين شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا2183

هريييرة أبييي عيين الرحميين، عبييد بيين سييلمة أبا كهيل: سمعت
عنه: الله رضي

فييأغلظ، يتقاضيياه وسلم عليه الله صلى النبي أتى رجل أن 
وسييلم: عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقال أصحابه، به فهم

مثييل سيينا قال: (أعطييوه مقال). ثم الحق لصاحب فإن (دعوه،
فقييال: سيينه، ميين أمثل إل نجد ل الله رسول سنه). قالوا: يا

قضاء). أحسنكم خيركم من فإن (أعطوه،
 ]2182[

 7.         : جاز -  قوم شفيع أو لوكيل شيئا وهب إذا باب
سييألوه حييين هييوازن لوفييد وسلم عليه الله صلى النبي لقول
وسييلم: (نصيييبي عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال المغييانم، عيين

لكم).
قييال: حييدثني الليث قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا2184
بيين مييروان عييروة: أن قييال: وزعييم شييهاب ابيين عيين عقيييل،
أخبراه: مخرمة بن والمسور الحكم

وفييد جيياءه حين قام وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
وسييبيهم، أمييوالهم إليهييم يييرد أن فسييألوه مسييلمين، هييوازن

الحييديث وسييلم: (أحييب عليه الله صلى الله رسول لهم فقال
المييال، وإما السبي الطائفتين: إما إحدى فاختاروا أصدقه، إلي
عليه الله صلى الله رسول كان بهم). وقد استأنيت منت وقد

فلما الطائف، من قفل حين ليلة عشرة بضع انتظرهم وسلم
راد غييير وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن لهييم تبين



فقييام سييبينا، نختييار قييالوا: فإنييا الطييائفتين، إحييدى إل إليهييم
على فأثنى المسلمين، في وسلم عليه الله صلى الله رسول

قييد هييؤلء أخييوانكم فإن بعد، قال: (أما ثم أهله، هو بما الله
أحب فمن سبيهم، إليهم أرد أن رأيت قد وإني تائبين، جاؤونا
يكييون أن منكييم أحييب وميين فليفعييل، بييذلك يطيب أن منكم
علينييا اللييه يفيييء مييا أول ميين إييياه نعطيييه حييتى حظه على

اللييه صييلى اللييه لرسول ذلك طيبنا الناس: قد فليفعل). فقال
وسلم: (إنا عليه الله صلى الله رسول فقال لهم، وسلم عليه

فييارجعوا يييأذن، لييم مميين ذلييك فييي منكييم أذن من ندري ل
فكلمهييم النيياس، أمركييم). فرجييع عرفيياؤكم إلينييا يرفييع حييتى

وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول إلى رجعوا ثم عرفاؤهم،
وأذنوا. طيبوا قد فأخبروه: أنهم

]2402، 2444، 2466، 2963، 4064، 6755[

 8        : يبين -  ولم شيئا، يعطي أن رجل وكل إذا باب
. الناس       يتعارفه ما على فأعطى يعطي، كم

عطيياء عن جريج، ابن إبراهيم: حدثنا بن المكي  - حدثنا2185
يبلغيه وليم بعيض، علييى بعضيهم يزيييد وغييره، ربيياح أبيي بن

اللييه رضييي اللييه عبييد بيين جييابر عن منهم، واحد رجل كلهم،
قال: عنهما

على فكنت سفر، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنت 
صييلى النييبي بييي فميير القييوم، آخر في هو وإنما ثفال، جمل
اللييه، عبييد بيين هذا). قلييت: جييابر فقال: (من وسلم، عليه الله

قييال: (أمعييك ثفييال، جمييل علييى لييك). قلييت: إنييي قييال: (مييا
فزجييره، فضييربه قييال: (أعطينييه). فييأعطيته قضيب). قلت: نعم،

قال: (بعينه). فقلت: بل القوم، أول من المكان ذلك من فكان
دنييانير، بأربعيية أخييذته قييد قال: (بعينه، الله، رسول يا لك هو

أرتحل، أخذت المدينة من دنونا المدينة). فلما إلى ظهره ولك
قيال: (فهل منهيا، خل قيد امرأة تريد). قلت: تزوجت قال: (أين

بنييات، وتييرك تييوفي أبييي وتلعبييك). قلييت: إن تلعبهييا جارييية
قال: (فذلك). فلما منها، خل جربت، قد امرأة أنكح أن فأردت
أربعيية وزده). فأعطيياه اقضييه بلل، قال: (يا المدينة إلى قدمنا
اللييه رسييول زيادة تفارقني جابر: ل قال قيراطا، وزاده دنانير
جييابر جييراب يفييارق القيراط يكن وسلم. فلم عليه الله صلى

الله. عبد بن



 ]432[

9.      : النكاح -  في المام المرأة وكالة باب
أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا2186
قال: سعد بن سهل عن حازم،

فقالت: وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى امرأة جاءت 
رجييل: نفسييي. فقييال ميين لييك وهبييت قد إني الله، رسول يا

القرآن). من معك بما زوجناكها قال: (قد زوجنيها،
]4741، 4742، 4799، 4829، 4833، 4839، 4842،

4847، 4854، 4855، 5533، 6981[

10       : فأجازه -  شيئا الوكيل فترك رجل، وكل إذا باب
مسمى        أجل إلى أقرضه وإن جائز، فهو الموكل

جاز.
عيين عييوف، عمييرو: حييدثنا أبو الهيثم بن عثمان  - وقال2187
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سيرين، بن محمد

زكيياة بحفييظ وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول وكلنييي 
وقلييت: فأخييذته الطعام، من يحثو فجعل آت، فأتاني رمضان،

قييال: وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول إلى لرفعنك والله
عنييه، قال: فخليييت شديدة، حاجة ولي عيال وعلي محتاج إني

مييا هريرة أبا وسلم: (يا عليه الله صلى النبي فقال فأصبحت
حاجيية شييكا الليه، رسييول البارحة). قال: قلت: يييا أسيرك فعل

كذبك، قد إنه قال: (أما سبيله، فخليت فرحمته وعيال شديدة،
اللييه صييلى اللييه رسييول لقييول سيييعود، أنه وسيعود). فعرفت

الطعييام، ميين يحثييو فجيياء سيعود). فرصييدته، وسلم: (إنه عليه
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول إلييى فقلييت: لرفعنييك فأخييذته
فرحمتييه أعود، ل عيال، وعلي محتاج فإني قال: دعني وسلم،
عليه الله صلى الله رسول لي فقال فأصبحت سبيله، فخليت

شكا الله رسول أسيرك). قلت: يا فعل ما أباهريرة وسلم: (يا
إنييه قييال: (أمييا سييبيله، فخليييت فرحمتييه وعيال، شديدة حاجة

الطعييام، ميين يحثييو فجيياء الثالثيية، وسيييعود). فرصييدته كييذبك،
ثلث آخيير وهييذا اللييه، رسييول إلييى فقلييت: لرفعنييك فأخييذته

كلميات أعلميك قيال: دعنيي تعيود، ثيم تعيود، ل تزعيم مرات
فراشييك، إلييى أويييت قييال: إذا هييو؟ مييا قلت بها، الله ينفعك
القييوم}. حييتى الحييي هيو إل إليه ل الكرسي: {الله آية فاقرأ



يقربنييك ول حييافظ، الله من عليك يزال لن فإنك الية، تختم
رسول لي فقال فأصبحت، سبيله فخليت تصبح، حتى شيطان

البارحة). قلت: ييا أسيرك فعل وسلم: (ما عليه الله صلى الله
فخليييت بهييا الله ينفعني كلمات يعلمني أنه زعم الله، رسول
فراشييك، إلييى أويييت لييي: إذا هي). قلت: قال قال: (ما سبيله،
هييو إل إلييه ل تختم: {اللييه حتى أولها من الكرسي آية فاقرأ
ه مين عليك يزال لي: لن القيوم}. وقال الحي ول حيافظ، الل

- الخير على شيء أحرص - وكانوا تصبح حتى شيطان يقربك
وهييو صييدقك قييد إنييه وسلم: (أما عليه الله صلى النبي فقال

هريييرة). قييال: أبييا يا ليال ثلث منذ تخاطب من تعلم كذوب،
شيطان). قال: (ذاك ل،
]3101، 4723[

11.        : مردود -  فبيعه فاسدا، شيئا الوكيل باع إذا باب
هو معاوية، صالح: حدثنا بن يحيى إسحاق: حدثنا  - حدثنا2188

الغييافر: أنييه عبييد بيين عقبة قال: سمعت يحيى عن سلم، ابن
قال: عنه الله رضي الخدري سعيد أبا سمع

فقال برني، بتمر وسلم عليه الله صلى النبي إلى بلل جاء 
بلل: كان هذا). قال أين وسلم: (من عليه الله صلى النبي له

صييلى النبي لنطعم بصاع، صاعين منه فبعت ردي، تمر عندنا
عنييد وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال وسييلم، عليه الله

أردت إذا ولكن تفعل، ل الربا، عين الربا عين أوه، ذلك: (أوه
به). اشتر ثم آخر، ببيع التمر فبع تشتري أن

12      : يطعم -  وأن ونفقته، الوقف في الوكالة باب
. بالمعروف    ويأكل له صديقا

عمييرو: قييال عيين سفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2189
عنه: الله رضي عمر صدقة في
متأثييل غييير صييديقا، ويؤكل يأكل أن جناح الولي على ليس 

ميين لنيياس يهييدي عميير، صييدقة يلييي هو عمر ابن مال. فكان
عليهم. ينزل كان مكة، أهل

13.    : الحدود -  في الوكالة باب
عيين شييهاب، ابيين عيين الليث، الوليد: أخبرنا أبو  - حدثنا2190

عنهما، الله رضي هريرة وأبي خالد بن زيد عن الله، عبيد
إلييى أنيييس يييا قال: (واغد وسلم عليه الله صلى النبي عن 



فارجمها). اعترفت فإن هذا، امرأة
]2506، 2549، 2575، 6258، 6440، 6443، 6444،

6446، 6451، 6467، 6770، 6831، 6832، 6850[
عيين الثقفييي، الوهيياب عبييد سييلم: أخبرنييا ابيين  - حييدثنا2191
قال: الحارث بن عقبة عن مليكة، أبي ابن عن أيوب،

اللييه رسييول فييأمر شاربا، النعيمان، ابن أو بالنعيمان، جيء 
قييال: يضييربوه، أن بييالبيت كييان ميين وسييلم عليييه الله صلى
والجريد. بالنعال فضربناه ضربه، فيمن أنا فكنت

]6392، 6393[

 14.     : وتعاهدها -  البدن في الوكالة باب
عيين مالييك، قال: حييدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا2192

الرحميين عبييد بنت عمرة عن حزم، بن بكر أبي بن الله عبد
عنها: الله رضي عائشة أخبرته: قالت أنها
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول هييدي قلئد فتلت أنا 

ثييم بيييديه، وسلم عليه الله صلى الله رسول قلدها ثم بيدي،
عليه الله صلى الله رسول على يحرم فلم أبي، مع بها بعث

الهدي. نحر حتى له الله أحله شيء وسلم
 ]1609[

 15   :     : أراك -  حيث ضعه لوكيله الرجل قال إذا باب
.     : قلت   ما سمعت قد الوكيل وقال الله،

عين ماليك، عليى قيال: قيرأت يحيى بن يحيى  - حدثني2193
عنييه الله رضي مالك بن أنس سمع الله: أنه عبد بن إسحاق
يقوب:

أمواله أحب وكان مال، بالمدينة النصار أكثر طلحة أبو كان 
صلى الله رسول وكان المسجد، مستقبلة وكانت بيرحاء، إليه
فلمييا طيييب، فيهييا ميياء ميين ويشييرب يدخلها وسلم عليه الله

أبييو تحبييون}. قييام ممييا تنفقييوا حييتى الييبر تنييالوا نزلت: {ليين
رسول فقال: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى طلحة
حييتى الييبر تنييالوا كتييابه: {ليين فييي يقييول تعالى الله إن الله،

وإنهييا بيرحيياء، إلييي أمييوالي أحييب تحبييون}. وإن ممييا تنفقييوا
الله رسول يا فضعها الله، عند وذخرها برها أرجو لله، صدقة
قييد رائييح، مييال ذلييك رائح، مال ذلك فقال: (بخ، شئت، حيث

القربييين). قييال: فييي تجعلهييا أن وأرى فيهييا، قلت ما سمعت



وبنييي أقيياربه فييي طلحيية أبييو فقسييمها اللييه، رسول يا أفعل
عمه.
مالك: (رابح). عن روح، مالك. قال عن إسماعيل، تابعه

 ]1392[

 16.      : ونحوها -  الخزانة في المين وكالة باب
بيين بريد عن أسامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا2194

عنه: الله رضي موسى أبي عن بردة، أبي عن الله، عبد
الذي المين، قال: (الخازن وسلم عليه الله صلى النبي عن 

مييوفرا، كييامل بييه أميير - مييا يعطييي قييال: الييذي - وربما ينفق
المتصدقين). أحد به أمر الذي إلى نفسه، طيب

 ]1371[



المزارعة  - كتاب46
 1.       : منه -  أكل إذا والغرس الزرع فضل باب

نحيين أم تزرعييونه تحرثييون. أأنتييم مييا تعييالى: {أفرأيتييم وقييوله
/.65 - 63حطاما} /الواقعة:  لجعلناه نشاء الزارعون. لو

(ح) وحييدثني عوانيية أبييو سييعيد: حييدثنا بن قتيبة  - حدثنا2195
عيين قتييادة، عيين عوانيية، أبييو المبارك: حييدثنا بن الرحمن عبد

قال: عنه الله رضي أنس
مسيلم مين وسيلم: (ميا عليييه الليه صيلى الليه رسول قال 

أو إنسييان، أو طييير، منييه فيأكل زرعا، يزرع أو غرسا يغرس
صدقة). به له كان إل بهيمة،
النبي عن أنس، قتادة: حدثنا أبان: حدثنا مسلم: حدثنا لنا وقال
الله صلى
وسلم. عليه

]5666[

2       : الزرع، -  بآلة الشتغال عواقب من يحذر ما باب
. به      أمر الذي الحد مجاوزة أو

سييالم بيين اللييه عبد يوسف: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا2196
أماميية أبييي عيين اللهيياني، زييياد ابيين محمييد الحمصييي: حييدثنا

قال: الباهلي
صلى النبي فقال: سمعت الحرث، آلة من وشيئا سكة ورأى 

اللييه أدخله إل قوم بيت هذا يدخل يقول: (ل وسلم عليه الله
الذل).

3.    : للحرث -  الكلب اقتناء باب
بيين يحيييى عيين هشييام، فضييالة: حييدثنا بن معاذ  - حدثنا2197

عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين سلمة، أبي عن كثير، أبي
قال:

كلبييا، أمسييك وسييلم: (ميين عليه الله صلى الله رسول قال 
أو حييرث كلييب إل قيييراط، عملييه ميين يييوم كييل ينقييص فإنه

ماشية).
صييلى النبي عن هريرة، أبي عن صالح، وأبو سيرين ابن قال
صيد). أو حرث أو غنم كلب وسلم: (إل عليه الله

عليييه اللييه صييلى النييبي عن هريرة، أبي عن حازم، أبو وقال



ماشية). أو صيد وسلم: (كلب
]3146[

بيين يزيد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا2198
أبييي بيين سييفيان سمع حدثه: أنه يزيد بن السائب خصيفة: أن

صييلى النييبي أصييحاب ميين وكييان شنوءة، أزد من رجل زهير،
يقول: وسلم عليه الله
اقتنى يقول: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

عملييه ميين يييوم كييل نقص ضرعا ول زرعا عنه يغني ل كلبا،
اللييه صييلى اللييه رسييول ميين هييذا سمعت قيراط). قلت: أنت

المسجد. هذا ورب قال: إي وسلم؟ عليه
]3147[

4.    : للحراثة -  البقر استعمال باب
عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2199

عنه، الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبا سعد: سمعت
راكييب رجييل قييال: (بينمييا وسييلم عليه الله صلى النبي عن 

للحراثة، خلقت لهذا، أخلق فقالت: لم إليه، التفتت بقرة على
فتبعهييا شيياة الييذئب وأخييذ وعميير، بكر وأبو أنا به قال: آمنت

لهييا راعييي ل يييوم السييبع، يييوم لها الذئب: من فقال الراعي،
سيلمة: وميا أبو وعمر). قال بكر وأبو أنا به آمنت قال غيري،

القوم. في يومئذ هما
]3284، 3463، 3487[

5     :   : غيره، -  أو النخل مؤونة اكفني قال إذا باب
. الثمر   في وتشركني

الزنيياد، أبييو شعيب: حدثنا نافع: أخبرنا بن الحكم  - حدثنا2200
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن
وبييين بيننا وسلم: اقسم عليه الله صلى للنبي النصار قالت 

ونشييرككم المؤونيية، قييال: (ل). فقييالوا: تكفوننييا النخيل، إخواننا
وأطعنا. قالوا: سمعنا الثمرة، في

]2570، 3571[

6.    : والنخل -  الشجر قطع باب
فقطييع. [ بالنخييل وسلم عليه الله صلى النبي أنس: أمر وقال
418[

نييافع، عيين جويرييية، إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا2201



عنه، الله رضي الله عبد عن
النضير بني نخل حرق وسلم: أنه عليه الله صلى النبي عن 

حسان: يقول ولها البويرة، وهي وقطع،
مستطير * بالبويرة حريق لؤي بني سراة على وهان

]2858، 3807، 3808، 4602[
يحيييى اللييه: أخبرنييا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا2202

بيين رافييع النصيياري: سييمع قيييس بيين حنظليية عيين سعيد، بن
قال: خديج

منها بالناحية الرض نكري كنا مزدرعا، المدينة أهل أكثر كنا 
الرض، وتسييلم ذلييك يصيياب قال: فممييا الرض، لسيد مسمى

والييورق الييذهب وأمييا فنهينا، ذلك، ويسلم الرض يصاب ومما
يومئذ. يكن فلم

]2207، 2214، 2218، 2220، 2573، 3789[

7.    : ونحوه-  بالشطر المزارعة باب
أهييل بالمدينيية قال: مييا جعفر أبي عن مسلم، بن قيس وقال
علييي، وزارع والربييع، الثلييث علييى يزرعييون إل هجييرة، بيييت

العزيز، عبد بن وعمر مسعود، بن الله وعبد مالك، بن وسعد
وابيين علييي، وآل عميير، وآل بكيير، أبي وآل وعروة، والقاسم،

سيرين.
بيين الرحميين عبييد أشارك السود: كنت بن الرحمن عبد وقال
بالبييذر عمر جاء إن على الناس عمر وعامل الزرع، في يزيد
كذا. فلهم بالبذر جاؤوا وإن الشطر، فله عنده من

فينفقييان لحييدهما، الرض تكييون أن الحسيين: لبييأس وقييال
الحسن: الزهري. وقال ذلك بينهما. ورأى فهو خرج فما جميعا،
وابيين إبراهيييم النصييف. وقييال علييى القطيين يجتنييى أن لبأس

يعطييي أن وقتييادة: لبييأس والزهييري والحكييم وعطيياء سيييرين
تكييون أن معميير: لبييأس ونحوه. وقييال بالربع أو بالثلث الثوب

مسمى. أجل إلى والربع الثلث على الماشية
عيين عييياض، بيين أنس المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا2203

عنهمييا اللييه رضييي عمر بن الله عبد نافع: أن عن الله، عبيد
أخبره:

يخرج ما بشطر خيبر عامل وسلم عليه الله صلى النبي أن 
وسييق، مائيية أزواجييه يعطييي فكييان زرع، أو ثميير ميين منهييا

خيييبر، عميير فقسييم شعير، وسق وعشرون تمر وسق ثمانون



ميين لهيين يقطييع أن وسلم عليه الله صلى النبي أزواج فخير
الرض اختييار ميين فمنهيين لهيين، يمضييي أو والرض، الميياء
الرض. اختارت عائشة وكانت الوسق، اختار من ومنهن

 ]2165[

8.       : المزارعة -  في السنين يشترط لم إذا باب
الليه: عبييد عين سيعيد، بيين يحيى مسدد: حدثنا  - حدثنا2204
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، حدثني

يخييرج مييا بشييطر خيييبر وسلم عليه الله صلى النبي عامل 
زرع. أو ثمر من منها

 ]2165[
عمييرو: سييفيان: عيين اللييه: حييدثنا عبييد بن علي  - حدثنا2205

لطاوس: قلت
عليه الله صلى النبي أن يزعمون فإنهم المخابرة، تركت لو 

وإن وأغنيهييم، أعطيهييم إنييي عمرو، قال: أي عنه؟ نهى وسلم
- أن عنهمييا اللييه رضييي عبيياس ابيين - يعنييي أخييبرني أعلمهم

قييال: (أن ولكيين عنييه، ينييه لييم وسييلم عليييه الله صلى النبي
معلوما). خرجا عليه يأخذ أن من له خير أخاه، أحدكم يمنح

]2217، 2491[

9.    : اليهود -  مع المزارعة باب
اللييه، عبيييد اللييه: أخبرنييا عبييد مقاتل: أخبرنا ابن  - حدثنا2206

عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن
اليهييود، خيييبر أعطييى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

منها. خرج ما شطر ولهم ويزرعوها، يعملوها أن على
 ]2165[

 10.       : المزارعة -  في الشروط من يكره ما باب
يحيييى: عن عيينة، ابن الفضل: أخبرنا بن صدقة  - حدثنا2207
قال: عنه الله رضي رافع عن الزرقي، حنظلة سمع

فيقول: أرضه، يكري أحدنا وكان حقل، المدينة أهل أكثر كنا 
ذه، تخييرج ولم ذه أخرجت فربما لك، وهذه لي القطعة هذه

وسلم. عليه الله صلى النبي فنهاهم
 ]2202[



11        : في -  وكان إذنهم، بغير قوم بمال زرع إذا باب
. لهم   صلح ذلك

ضييمرة: حييدثنا أبييو المنييذر: حييدثنا بيين إبراهيييم  - حييدثنا2208
الله رضي عمر بن الله عبد عن نافع، عن عقبة، بن موسى
عنهما،

نفيير ثلثيية قييال: (بينمييا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عن 
فييانحطت جبييل، فييي غييار إلييى فييأووا المطيير أخذهم يمشون

فقييال عليهييم، فييانطبقت الجبييل ميين صييخرة غارهم فم على
فييادعوا للييه، صييالحة عملتموهييا أعمييال لبعض: انظييروا بعضهم

لييي كيان إنييه أحييدهم: اللهيم قال عنكم، يفرجها لعله بها الله
عليهيم، أرعيى كنييت صغار، صبية ولي كبيران، شيخان والدان

بنييي، قبييل أسييقيهما بوالييدي فبييدأت حلبت، عليهم رحت فإذا
فوجييدتهما أمسيييت، حييتى آت فلييم يوم، ذات استأخرت وإني
أن أكييره رؤوسهما، عند فقمت أحلب، كنت كما فحلبت ناما،

عنييد يتضيياغون والصييبية الصييبية، أسييقي أن وأكييره أوقظهمييا،
ابتغيياء فعلتييه أنييي تعلييم كنييت فييإن الفجيير، طلع حتى قدمي
فييرأوا اللييه ففييرج السييماء، منها نرى فرجة لنا فافرج وجهك

أحببتهييا عييم، بنييت لييي كييانت إنهييا الخر: اللهييم السماء. وقال
أتيتهييا حتى فأبت منها فطلبت النساء، الرجال يحب ما كأشد
رجليهييا بييين وقعييت فلمييا جمعتهييا، حييتى فبغيييت دينييار، بمائة

فقمييت، بحقه، إل الخاتم تفتح ول الله اتق الله عبد قالت: يا
فرجيية، عنييا فييافرج وجهييك ابتغيياء فعلتييه أنييي تعلم كنت فإن

أرز، بفييرق أجيييرا اسييتأجرت إنييي الثييالث: اللهييم ففرج. وقييال
فرغييب عليييه فعرضييت حقييي، قال: أعطنييي عمله قضى فلما
فجيياءني وراعيهييا، بقرا منه جمعت حتى أزرعه أزل فلم عنه،

فخييذ، ورعاتهييا البقيير ذلييك إلييى فقلت: اذهب الله، فقال: اتق
بييك أسييتهزئ ل فقلييت: إنييي بي، تستهزئ ول الله فقال: اتق

وجهييك، ابتغياء ذليك فعلييت أنييي تعلم كنت فإن فأخذه، فخذ،
الله). ففرج بقي ما فافرج

نافع: فسعيت. عقبة: عن ابن الله: وقال عبد أبو قال
 ]2102[



 12      : وسلم، -  عليه الله صلى النبي أوقاف باب
. ومعاملتهم    ومزارعتهم الخراج، وأرض

ل بأصييله لعميير: (تصييدق وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي وقال
]2613به. [  ثمره). فتصدق ينفق ولكن يباع،

زيييد عن مالك، عن الرحمن، عبد صدقة: أخبرنا  - حدثنا2209
قال: أبيه عن أسلم، بن
فتحييت مييا المسييلمين، آخيير عنه: لييول الله رضي عمر قال 

لى النيبي قسم كما أهلها بين قسمتها إل قرية ه ص علييه الل
خيبر. وسلم

]2957، 3994، 3995[

13.     : مواتا -  أرضا أحيا من باب
موات. بالكوفة الخراب أرض في علي ذلك ورأى
عميير عيين ويييروى لييه، فهييي ميتيية أرضا أحيا عمر: من وقال
غييير وقال: (في وسلم، عليه الله صلى النبي عن عوف وابن
حق). فيه ظالم لعرق وليس مسلم، حق

وسلم. عليه الله صلى النبي عن جابر، عن فيه ويروى
بيين اللييه عبيد عن الليث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا2210

عيين عييروة، عيين الرحميين، عبييد بيين محمييد عيين جعفيير، أبي
عنها: الله رضي عائشة

أرضيا أعميير قيال: (مين وسيلم علييه الليه صيلى النبي عن 
أحق). فهو لحد ليست

خلفته. في عنه الله رضي عمر به عروة: قضى قال
بن موسى عن جعفر، بن إسماعيل قتيبة: حدثنا  - حدثنا2211
اللييه رضييي أبيييه عن عمر، بن الله عبد بن سالم عن عقبة،
عنه:
ميين معرسييه في وهو أري وسلم عليه الله صلى النبي أن 

مباركة. ببطحاء له: إنك فقيل الوادي، بطن في الحليفة ذي
اللييه عبييد كييان الذي بالمناخ سالم بنا أناخ موسى: وقد فقال
ه رسول معرس يتحرى به، ينيخ لم، علييه الليه صيلى الل وس

وبييين بينييه الييوادي، ببطيين الييذي المسييجد ميين أسييفل وهييو
ذلك. من وسط الطريق

 ]1462[
إسييحاق، بيين شييعيب إبراهيم: أخبرنا بن إسحاق  - حدثنا2212



عباس، ابن عن عكرمة، عن يحيى، قال: حدثني الوزاعي عن
عنه، الله رضي عمر عن
ميين آت أتاني قال: (الليلة وسلم عليه الله صلى النبي عن 

وقييل: المبارك، الوادي هذا في صل - أن بالعقيق - وهو ربي
حجة). في عمرة

 ]1461[

 14    :     : الله، -  أقرك ما أقرك الرض رب قال إذا باب
. تراضيهما       على فهما معلوما، أجل يذكر ولم

سييليمان: بيين فضيييل المقييدام: حييدثنا بيين أحمد  - حدثنا2213
عنهمييا اللييه رضييي عميير ابيين عيين نافع، موسى: أخبرنا حدثنا

عبييد وسييلم. وقييال عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييال: كييان
عيين عقبيية، ابيين موسى قال: حدثني جريج ابن الرزاق: أخبرنا

عمر: ابن عن نافع،
اليهييود أجلييى عنهمييا اللييه رضييي الخطيياب بيين عميير أن 

عليه الله صلى الله رسول وكان الحجاز، أرض من والنصارى
وكييانت منهييا، اليهييود إخييراج أراد خيبر، على ظهر لما وسلم،
وسييلم عليييه اللييه صلى ولرسوله لله عليها ظهر حين الرض

رسييول اليهييود فسييألت منهييا، اليهود إخراج وأراد وللمسلمين،
ولهم عملها، يكفوا أن بها ليقرهم وسلم عليه الله صلى الله

وسلم: (نقركييم عليه الله صلى الله رسول فقال الثمر، نصف
إلييى عميير أجلهييم حييتى بهييا شييئنا). فقييروا مييا ذلك على بها

وأريحاء. تيماء
]2983[

 15       : عليه -  الله صلى النبي أصحاب كان ما باب
. والثمرة       الزراعة في بعضا بعضهم يواسي وسلم

اللييه: أخبرنييا عبييد مقاتييل: أخبرنييا بيين محمييد  - حييدثنا2214
خديييج: سييمعت بيين رافييع مييولى النجاشي، أبي عن الوزاعي،

ظهير: رافع: قال بن ظهير عمه عن رافع، بن خديج بن رافع
كييان أميير عيين وسلم عليه الله صلى الله رسول نهانا لقد 
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قال قلت: ما رافقا، بنا

وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قال: دعيياني حق، فهو
وعلييى الربع، على بمحاقلكم). قلت: نؤاجرها تصنعون قال: (ما



أو ازرعوهييا، تفعلييوا، قييال: (ل والشييعير، التميير ميين الوسييق
وطاعة. رافع: قلت: سمعا أمسكوها). قال أو أزرعوها،

 ]2202[
عيين الوزاعييي، موسييى: أخبرنييا بيين اللييه عبيييد  - حييدثنا2215
قال: عنه الله رضي جابر عن عطاء،

الله صلى النبي فقال والنصف، والربع بالثلث يزرعونها كانوا 
فييإن ليمنحهييا، أو فليزرعهييا، أرض لييه كانت وسلم: (من عليه

أرضه). فليمسك يفعل لم
]2489[

عيين معاوييية، توبيية: حييدثنا أبييو نييافع بيين الربيييع  - وقال2216
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي عن يحيى،

أرض له كانت وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول قال 
أرضه). فليمسك أبى فإن أخاه، ليمنحها أو فليزرعها،

قييال: ذكرتييه عمييرو عيين سييفيان، قبيصة: حييدثنا  - حدثنا2217
عنهما: الله رضي عباس ابن قال لطاوس: فقال: يزرع،

قال: (أن ولكن عنه، ينه لم وسلم عليه الله صلى النبي إن 
معلوما). شيئا يأخذ أن من له خير أخاه أحدكم يمنح

 ]2205[
عيين حميياد، حييرب: حييدثنا بيين سييليمان  - حييدثنا2218/2219

نافع: عن أيوب،
علييى مزارعييه، يكييري كييان عنهمييا اللييه رضي عمر ابن أن 

وعثمييان، وعميير بكيير وأبييي وسلم عليه الله صلى النبي عهد
خديييج: أن بيين رافييع عيين حييدث معاوية. ثم إمارة من وصدرا
فيذهب الميزارع، كيراء عين نهى وسلم عليه الله صلى النبي

النييبي فقييال: نهييى فسييأله، معييه، فذهبت رافع، إلى عمر ابن
عمر: قييد ابن فقال المزارع، كراء عن وسلم عليه الله صلى

الليه صلى الله رسول عهد على مزارعنا نكري كنا أنا علمت
التبن. من وبشيء الربعاء، على بما وسلم عليه

عيين عقيييل، عيين الليث، بكير: حدثنا بن يحيى ) - حدثنا2219(
اللييه رضييي عميير بيين اللييه عبد سالم: أن شهاب: أخبرني ابن

قال: عنهما
الرض أن وسلم عليه الله صلى النبي عهد في أعلم كنت 

ه عبد خشي ثم تكرى، علييه الليه صيلى النيبي يكيون أن الل



كييراء فييترك يعلمييه، يكيين لم شيئا ذلك في أحدث قد وسلم
الرض.

 ]2202[

 16.     : والفضة -  بالذهب الرض كراء باب
تسيتأجروا صيانعون: أن أنتيم ميا أمثييل عبيياس: إن ابين وقيال
السنة. إلى السنة من البيضاء، الرض
أبييي بن ربيعة عن الليث، خالد: حدثنا بن عمرو  - حدثنا2220

قييال: خديج بن رافع عن قيس، بن حنظلة عن الرحمن، عبد
عماي: حدثني

عليييه الليه صيلى النييبي عهد على الرض يكرون كانوا أنهم 
صيياحب يسييتثنيه شيييء أو الربعيياء، علييى ينبييت بمييا وسييلم
فقلييت ذلييك، عيين وسييلم عليه الله صلى النبي فنهى الرض،

بأس بها رافع: ليس فقال والدراهم؟ بالدينار هي لرافع: فكيف
لو ما ذلك، عن نهي الذي الليث: وكان والدرهم. وقال بالدينار

من فيه لما يجيزوه، لم والحرام بالحلل الفهم ذوو فيه نظر
المخاطرة.

 ]2202[
هلل. وحييدثنا فليح: حدثنا سنان: حدثنا بن محمد  - حدثنا2221

بن هلل عن فليح، عامر: حدثنا أبو محمد: حدثنا ابن الله عبد
عنه: الله رضي هريرة أبي عن يسار، بن عطاء عن علي،

وعنييده يحييدث، يومييا كييان وسييلم عليه الله صلى النبي أن 
ربييه اسييتأذن الجنيية أهييل من رجل البادية: (أن أهل من رجل
ولكنييي قييال: بلييى، شييئت؟ فيمييا له: ألسييت فقال الزرع، في

واسييتواؤه نبيياته الطييرف فبييادر قييال: فبييذر، أزرع، أن أحييب
ابيين يييا اللييه: دونييك فيقييول الجبييال، أمثال فكان واستحصاده،

إل تجييده ل العرابي: واللييه شيء). فقال يشبعك ل فإنه آدم،
فلسيينا نحيين وأمييا زرع، أصييحاب فييإنهم أنصيياريا، أو قرشيييا

فضحك زرع، بأصحاب
وسلم. عليه الله صلى النبي

]7081[

17.     : الغرس -  في جاء ما باب
حييازم، أبييي عيين يعقوب، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2222



قال: أنه عنه الله رضي سعد بن سهل عن
أصول من تأخذ عجوز، لنا كانت الجمعة، بيوم نفرح كنا إنا 

لهييا، قييدر فييي فتجعلييه أربعائنييا، فييي نغرسييه كنييا لنييا، سييلق
فيه - ليس قال أنه إل أعلم - ل شعير من حبات فيه فتجعل
فكنييا إلينييا، فقربته زرناها الجمعة صلينا فإذا ودك، ول شحم،
إل نقيل ول نتغدى كنا وما ذلك، أجل من الجمعة بيوم نفرح

الجمعة. بعد
 ]896[

سييعد، بيين إبراهيييم إسماعيل: حييدثنا بن موسى  - حدثنا2223
عنييه اللييه رضي هريرة أبي عن العرج، عن شهاب، ابن عن

قال:
ويقولون: الموعد، والله الحديث، يكثر هريرة أبا يقولون: إن 
أخييوتي وإن أحيياديثه؟ مثييل يحييدثون ل والنصار للمهاجرين ما

إخييوتي وإن بالسييواق، الصييفق يشييغلهم كييان المهيياجرين من
مسييكينا، امييرأ وكنت أموالهم، عمل يشغلهم كان النصار من

بطنييي، ملييء علييى وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول ألزم
صييلى النييبي وقييال ينسييون، حييين وأعي يغيبون، حين فأحضر

أقضييي حتى ثوبه منكم أحد يبسط يوما: (لن وسلم عليه الله
شيييئا مقييالتي من فينسى صدره إلى يجمعه ثم هذه، مقالتي

النييبي قضى حتى غيرها، ثوب علي ليس نمرة أبدا). فبسطت
فوالذي صدري، إلى جمعتها ثم مقالته، وسلم عليه الله صلى
واللييه هييذا، يومي إلى تلك مقالته من نسيت ما بالحق، بعثه
الييذين أبييدا: {إن شيييئا حييدثتكم مييا الله، كتاب في آيتان لول

- الرحيم}. قوله - إلى البينات من أنزلنا ما يكتمون
 ]118[



(الشرب) المساقاة  - كتاب47
 1.   : الشرب -  في باب

أفل حييي شيييء كييل الميياء ميين تعييالى: {وجعلنييا اللييه وقييول
/.30يؤمنون} /النبياء: 

أنزلتمييوه تشربون. أأنتم الذي الماء ذكره: {أفرأيتم جل وقوله
فليول أجاجيا جعلنياه نشيياء المنزلييون. ليو نحيين أم المزن من

المزن: السحاب. /. الجاج: المر،70 - 68تشكرون} /الواقعة: 

2       : وهبته -  الماء صدقة رأى ومن الشرب، في باب
. مقسوم       غير أو كان مقسوما جائزة، ووصيته

لم: (مين علييه الله صلى النبي عثمان: قال وقال يشيتري وس
المسلمين). كدلء فيها دلوه فيكون رومة بئر

عنه. الله رضي عثمان فاشتراها
قييال: غسييان أبييو مريييم: حييدثنا أبييي بيين سعيد  - حدثنا2224
قال: عنه الله رضي سعد بن سهل عن حازم، أبو حدثني

وعيين منييه، فشييرب بقدح وسلم عليه الله صلى النبي أتي 
غلم، فقال: (يا يساره، عن والشياخ القوم، أصغر غلم يمينه
منك بفضلي لوثر كنت الشياخ). قال: ما أعطيه أن لي أتأذن
إياه. فأعطاه الله، رسول يا أحدا

]2237، 2319، 2462، 2464، 5297[
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2225
أنس حدثني

عنه: الله رضي مالك ابن
داجين، شياة وسيلم عليه الله صلى الله لرسول حلبت أنها 

الييبئر ميين بميياء لبنهييا وشيييب مالييك، بيين أنس دار في وهي
عليييه الليه صيلى اللييه رسييول فييأعطى أنييس، دار فييي الييتي
وعلى فيه، من القدح نزع إذا حتى منه، فشرب القدح وسلم
أن وخيياف عميير، فقييال أعرابييي، يمينييه وعن بكر، أبو يساره
فأعطيياه عنييدك، اللييه رسييول يا بكر أبا العرابي: أعط يعطيه

فاليمن). قال: (اليمن ثم يمينه، على الذي العرابي
]2432، 5289، 5296[



3      :   : حتى -  بالماء أحق الماء صاحب إن قال من باب
 ) : يمنع       ل وسلم عليه الله صلى النبي لقول يروى،

.( الماء  فضل
عين ماليك، يوسيف: أخبرنيا بين الله عبد  - حدثنا2226/2227

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد، أبي
فضييل يمنييع قييال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الكل). به ليمنع الماء
عن عقيل، عن الليث، بكير: حدثنا بن يحيى ) - حدثنا2227( 

هريييرة أبييي عيين سييلمة، وأبييي المسيب ابن عن شهاب، ابن
عنه: الله رضي

فضل تمنعوا قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
الكل). فضل به لتمنعوا الماء

]6561[

 4.        : يضمن -  لم ملكه في بئرا حفر من باب
أبي عن إسرائيل، عن الله، عبيد محمود: أخبرنا  - حدثنا2228
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن حصين،

والبئر جبار، وسلم: (المعدن عليه الله صلى الله رسول قال 
الخمس). الركاز وفي جبار، والعجماء جبار،

 ]1428[

 5.      : فيها -  والقضاء البئر في الخصومة باب
عيين العمييش، عيين حمييزة، أبييي عيين عبييدان،  - حييدثنا2229
عنه، الله رضي الله عبد عن شقيق،

يمين على حلف قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 
عليييه وهييو اللييه لقييي فيياجر، عليها هو امرئ، مال بها يقتطع

اللييه بعهييد يشييترون الييذين تعييالى: {إن اللييه غضييبان). فييأنزل
أبييو حدثكم فقال: ما الشعث فجاء قليل}. الية، ثمنا وأيمانهم

أرض فييي بئيير لي كانت الية، هذه أنزلت في الرحمن؟ عبد
قييال: شييهود، لييي لي: (شهودك). قلت: مييا فقال لي، عم ابن

صييلى النييبي فييذكر يحلييف، إذا اللييه، رسول (فيمينه). قلت: يا
له. تصديقا ذلك الله فأنزل الحديث، هذا وسلم عليه الله

]2285، 2380، 2523، 2525، 2528، 2531، 4275،
6283، 6299، 6761، 7007[



6.        : الماء -  من السبيل ابن منع من إثم باب
زياد، بن الواحد عبد إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا2230

هريييرة أبييا يقول: سييمعت صالح أبا قال: سمعت العمش عن
يقول: عنه الله رضي

اللييه ينظيير ل وسلم: (ثلثة عليه الله صلى الله رسول قال 
لييه كييان أليم: رجل عذاب ولهم يزكيهم ول القيامة يوم إليهم
إمامييا بييايع ورجل السبيل، ابن من فمنعه بالطريق ماء فضل

منهييا يعطه لم وإن رضي منها أعطاه فإن لدنيا، إل يبايعه ل
إله ل الذي فقال: والله العصر بعد سلعته أقام ورجل سخط،
هييذه قييرأ رجل). ثم فصدقه وكذا، كذا بها أعطيت لقد غيره،

قليل}. ثمنا وأيمانهم الله بعهد يشترون الذين الية: {إن
]2240، 2527، 6786، 7008[

7.   : النهار -  سكر باب
قييال: حييدثني الليييث يوسف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2231

اللييه رضييي الزبييير بيين اللييه عبد عن عروة، عن شهاب، ابن
حدثه: أنه عنهما

اللييه صييلى النييبي عنييد الزبييير خاصم النصار، من رجل أن 
فقييال النخييل، بها يسقون التي الحرة، شراج في وسلم عليه

النيبي عنيد فاختصيما علييه، فيأبى يمير، الماء النصاري: سرح
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقييال وسييلم، عليه الله صلى
جييارك). إلييى الميياء أرسييل ثييم زبييير، يييا للزبير: (اسق وسلم

وجييه فتلييون عمتييك؟ ابيين كييان فقييال: أن النصيياري فغضييب
زبييير، يييا قييال: (اسييق ثييم وسلم، عليه الله صلى الله رسول

الزبييير: واللييه الجييدر). فقييال إلييى يرجييع حتى الماء احبس ثم
يؤمنييون ل وربييك ذلك: {فل في نزلت الية هذه لحسب إني

بينهم}. شجر فيما يحكموك حتى
]2232، 2233، 2561، 4309[

 8.     : السفل -  قبل العلى شرب باب
عيين معميير، اللييه: أخبرنييا عبييد عبييدان: أخبرنييا  - حييدثنا2232

قال: عروة عن الزهري،
عليه الله صلى النبي فقال النصار، من رجل الزبير خاصم 

ه أرسيل). فقيال ثيم اسيق زبيير، وسلم: (يا ابين النصياري: إن



الميياء يبلييغ ثييم زبييير، يييا السييلم: (اسييق عليييه فقييال عمتييك،
فييي نزلييت الية هذه الزبير: فأحسب أمسك). فقال ثم الجدر،

بينهم}. شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وربك ذلك: {فل
 ]2231[

 9.     : الكعبين -  إلى العلى شرب باب
قال: جريج ابن قال: أخبرني مخلد محمد: أخبرنا  - حدثنا2233
حدثني

حدثه: أنه الزبير بن عروة عن شهاب، ابن
الحييرة، ميين شييراج فييي الزبير خاصم النصار من رجل أن 

وسييلم: عليييه اللييه صييلى الله رسول فقال النخل، بها يسقي
جييارك). إلييى أرسييل - ثييم بييالمعروف - فييأمره زبير يا (اسق
اللييه رسييول وجييه فتلون عمتك؟ ابن كان النصاري: آن فقال
يرجييع حتى احبس، ثم قال: (اسق ثم وسلم، عليه الله صلى
إن الزبييير: واللييه فقييال حقييه، له الجدر). واستوعى إلى الماء
حييتى يؤمنييون ل وربييك ذلييك: {فل فييي أنزلييت الييية هييذه

شييهاب: فقييدرت ابيين لييي بينهييم}. قييال شييجر فيمييا يحكمييوك
ثييم وسلم: (اسييق، عليه الله صلى النبي قول والناس النصار
الكعبين. إلى ذلك الجدر). وكان إلى يرجع حتى احبس

 ]2231[

 10.    : الماء -  سقي فضل باب
سيمي، عين مالييك، يوسف: أخبرنيا بن الله عبد  - حدثنا2234

عنه: الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن
رجييل قييال: (بينييا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 

ثييم منهييا، فشييرب بئييرا فنييزل العطييش، عليييه فاشتد يمشي،
فقييال: العطييش، ميين الييثرى يأكل يلهث، بكلب هو فإذا خرج
بفيييه، أمسييكه ثييم خفييه فمل بي، بلغ الذي مثل هذا بلغ لقد
لييه). قييالوا: يييا فغفيير لييه اللييه فشكر الكلب، فسقى رقي ثم

كبيد كيل قيال: (فيي أجيرا؟ البهيائم فيي لنا وإن الله، رسول
أجر). رطبة
زياد. بن محمد عن مسلم، بن والربيع سلمة، بن حماد تابعه

 ]171[
ابيين عيين عميير، بيين نييافع مريم: حدثنا أبي ابن  - حدثنا2235

عنهما: الله رضي بكر أبي بنت أسماء عن مليكة، أبي



الكسييوف، صييلة صييلى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 
فييإذا معهييم، وأنييا رب قلييت: أي حييتى النار، مني فقال: (دنت

هييذه؟ شييأن قال: مييا هرة، - تخدشها قال أنه - حسبت امرأة
جوعا). ماتت حتى قالوا: حبستها

 ]712[
عبد عن نافع، عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا2236

عنهما: الله رضي عمر بن الله
امييرأة قييال: (عييذبت وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 

النييار). قييال: فيهييا فدخلت جوعا، ماتت حتى حبستها هرة في
حبسييتها، حييين سييقيتها ول أطعمتها أنت أعلم: (ل والله فقال

الرض). خشاش من فأكلت أرسلتها أنت ول
]3140، 3295[

11       : أحق -  والقربة الحوض صاحب أن رأى من باب
بمائه.
عيين حييازم، أبييي عيين العزيييز، عبد قتيبة: حدثنا  - حدثنا2237
قال: عنه الله رضي سعد بن سهل

وعيين فشرب، بقدح وسلم عليه الله صلى الله رسول أتي 
قييال: (يييا يسيياره، عيين والشييياخ القوم، أحدث هو غلم يمينه
لوثيير كنييت الشييياخ). فقييال: مييا أعطييي أن لييي أتييأذن غلم،

إياه. فأعطاه الله، رسول يا أحدا منك بنصيبي
 ]2224[

عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2238
عنه، الله رضي هريرة أبا زياد: سمعت بن محمد

بيييده، نفسييي قال: (والذي وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ا حوضيي، عن رجال لذودن عين البيل مين الغريبية تيذاد كم

الحوض).
الييرزاق: أخبرنييا عبييد محمد: أخبرنييا بن الله عبد  - حدثنا2239
الخيير، علييى أحييدهما يزيييد كييثير، بيين وكثير أيوب عن معمر،

عنهما: الله رضي عباس ابن قال: قال جبير بن سعيد عن
إسييماعيل، أم الله وسلم: (يرحم عليه الله صلى النبي قال 
- لكييانت الميياء ميين تغييرف لييم قال: لييو - أو زمزم تركت لو

عنيدك؟ ننيزل أن فقيالوا: أتيأذنين جرهيم، معينييا). وأقبييل عينيا
قالوا: نعم. الماء، في لكم حق ل ولكن قالت: نعم،

]3183 - 3185[



عمييرو، عيين سييفيان، محمد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2240
عنه، الله رضي هريرة أبي عن السمان، صالح أبي عن
اللييه يكلمهم ل قال: (ثلثة وسلم عليه الله صلى النبي عن 

لقييد سييلعة علييى حلييف إليهييم: رجييل ينظيير ول القياميية يييوم
علييى حلييف ورجييل كيياذب، وهييو أعطييى ممييا أكثر بها أعطى
ورجييل مسييلم، رجييل مييال بها ليقتطع العصر بعد كاذبة يمين
منعييت كمييا فضييلي أمنعييك الله: اليييوم فيقول ماء، فضل منع

يداك). تعمل لم ما فضل
صييالح، أبا عمرو: سمع عن مرة، غير سفيان علي: حدثنا قال
وسلم. عليه الله صلى النبي به يبلغ

 ]2230[

 12        : عليه -  الله صلى ولرسوله لله إل حمى ل باب
وسلم.

عيين يييونس، عيين الليييث، بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2241
ه عبيد بن الله عبيد عن شهاب، ابن ابين عين عتبية، بين الل

قال: جثامة بن الصعب عنهما: أن الله رضي عباس
لله إل حمى قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول إن 

حمييى وسييلم عليييه الله صلى النبي أن ولرسوله). وقال: بلغنا
والربذة. الشرف حمى عمر وأن النقيع،

]2850[

 13.       : النهار -  من الدواب وسقي الناس شرب باب
عيين أنس، بن مالك يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا2242

رضييي هريرة أبي عن السمان، صالح أبي عن أسلم، بن زيد
عنه: الله
لرجييل قييال: (الخيييل وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 

فرجل أجر، له الذي وزر: فأما رجل وعلى ستر، ولرجل أجر،
فمييا روضيية، أو مييرج فييي بهييا فأطال الله، سبيل في ربطها

لييه كييانت الروضيية أو المييرج ميين ذلييك طيلهييا فييي أصييابت
شييرفين، أو شييرفا فاسييتنت طيلهييا، انقطييع أنييه ولو حسنات،

فشييربت بنهر مرت أنها ولو له، حسنات وأرواثها آثارها كانت
لييذلك فهييي لييه، حسيينات ذلييك كان يسقي أن يرد ولم منه،

ه حيق ينيس ليم ثيم وتعففيا، تغنيا ربطها أجر. ورجل فيي الل



ورياء فخرا ربطها ستر. ورجل لذلك فهي ظهروها، ول رقابها،
اللييه رسييول وزر). وسئل ذلك على فهي السلم، لهل ونواء
فيهييا علييي أنزل فقال: (ما الحمر، عن وسلم عليه الله صلى
ذرة مثقييال يعمييل الفيياذة: {فميين الجامعة الية هذه إل شيء
يره}). شرا ذرة مثقال يعمل يره. ومن خيرا

]2705، 3446، 4678، 4679، 6923[
عبييد أبييي بيين ربيعة عن مالك، إسماعيل: حدثنا  - حدثنا2243

رضييي خالييد بيين زيييد عيين المنبعث، مولى يزيد عن الرحمن،
قال: عنه الله
عن فسأله وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى رجل جاء 

فييإن سيينة، عرفها ثم ووكاءها، عفاصها فقال: (اعرف اللقطة،
قييال: (هييي الغنييم؟ بها). قييال: فضييالة فشأنك وإل صاحبها جاء
ولها، لك قال: (ما البل؟ للذئب). قال: فضالة أو لخيك أو لك

يلقاهيا حييتى الشييجر وتأكيل الميياء ترد وحذاؤها، سقاؤها معها
ربها).

 ]91[

14.    : والكل -  الحطب بيع باب
عيين هشييام، عيين وهيييب، أسد: حدثنا بن معلى  - حدثنا2244

عنه، الله رضي العوام بن الزبير عن أبيه،
أحييدكم يأخييذ قييال: (لن وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 

وجهييه، بييه اللييه فيكييف فيبيع، حطب، من حزمة فيأخذ أحبل،
منع). أم أعطي الناس، يسأل أن من خير

 ]1402[
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2245

عييوف: أنييه بن الرحمن عبد مولى عبيد، أبي عن شهاب، ابن
يقول: عنه الله رضي هريرة أبا سمع

أحدكم يحتطب وسلم: (لن عليه الله صلى الله رسول قال 
أو فيعطيييه أحييدا يسييأل أن ميين لييه خييير ظهره، على حزمة

يمنعه).
 ]1401[

جريييح ابن هشام: أن موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا2246
بيين حسييين بيين علييي عيين شييهاب، ابن قال: أخبرني أخبرهم

طييالب أبييي بيين علييي عيين علييي، بيين حسين أبيه عن علي،
قال: أنه عنهم الله رضي



فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول مع شارفا أصبت 
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قال: وأعطيياني بدر، يوم مغنم

ميين رجييل بيياب عنييد يومييا فأنختهمييا أخييرى، شييارفا وسييلم
صييائغ ومعي لبيعه، إذخرا عليهما أحمل أن أريد وأنا النصار،

بيين وحمييزة فاطمة، وليمة على به فأستعين قينقاع، بني من
يييا فقييالت: أل قينة، معه البيت ذلك في يشرب المطلب عبد

فجييب بالسيييف، حمييزة إليهمييا النييواء. فثييار للشييرف حمييز
لبيين أكبادهمييا. قلييت ميين أخييذ ثم خواصرهما، وبقر أسنمتهما

بهييا. قييال فذهب أسنمتهما جب قال: قد السنام؟ شهاب: ومن
ه رضيي عليي شهاب: قيال ابن منظير إليى عنيه: فنظيرت الل

زيييد وعنييده وسييلم عليييه الله صلى الله نبي فأتيت أفظعني،
معييه، فييانطلقت زيييد، ومعييه فخرج الخبر، فأخبرته حارثة، بن

وقال: هل بصره حمزة فرفع عليه، فتغيظ حمزة، على فدخل
وسييلم عليييه الله صلى الله رسول لبائي. فرجع عبيد إل أنتم

الخمر. تحريم قبل وذلك عنهم، خرج حتى يقهقر
 ]1983[

 15.  : القطائع -  باب
بيين يحيييى عيين حميياد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا2247
قال: عنه الله رضي أنسا قال: سمعت سعيد

البحرييين، ميين يقطييع أن وسييلم عليييه الله صلى النبي أراد 
اليذي مثيل المهياجرين من لخواننا تقطع النصار: حتى فقالت
تلقوني). حتى فاصبروا أثرة، بعدي قال: (سترون لنا، تقطع

]2248، 2992، 3583[

 16.   : القطائع -  كتابة باب
رضييي أنييس عيين سييعيد، بيين يحيى عن الليث،  - وقال2248

عنه: الله
لهييم ليقطييع النصييار وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي دعييا 

لخواننييا فيياكتب فعلييت، إن اللييه، رسييول فقالوا: يييا بالبحرين،
عليييه اللييه صييلى النبي عند ذلك يكن فلم بمثلها، قريش من

حييتى فاصييبروا أثييرة، بعييدي سييترون فقييال: (إنكييم وسييلم،
تلقوني).

 ]2247[



 17.     : الماء -  على البل حلب باب
قييال: فليييح بيين محمد المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا2249
أبييي بيين الرحميين عبييد عيين علييي، بن هلل عن أبي، حدثني
عنه، الله رضي هريرة أبي عن عمرة،

أن البييل حييق قييال: (ميين وسلم عليه الله صلى النبي عن 
الماء). على تحلب

 ]1337[

 18        : حائط -  في شرب أو ممر له يكون الرجل باب
. نخل   في أو

تييؤبر أن بعييد نخل باع وسلم: (من عليه الله صلى النبي قال
رب وكييذلك يرفع، حتى والسقي الممر للبائع). فللبائع فثمرتها
العرية.
ابيين الليييث: حييدثني يوسف: حييدثنا بن الله عبد  - أخبرنا2250
عنييه الليه رضييي أبييه عين الليه، عبييد بين سالم عن شهاب،

قال:
ابتيياع يقول: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

وميين المبتيياع، يشترط أن إل للبائع فثمرتها تؤبر أن بعد نخل
المبتاع). يشترط أن إل باعه للذي فماله مال وله عبدا ابتاع
العبد. عمر: في عن عمر، ابن عن نافع، عن مالك، وعن

 ]2090[
بيين يحيييى عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا2251
اللييه رضي ثابت بن زيد عن عمر، ابن عن نافع، عن سعيد،
قال: عنهم

بخرصييها العرايا تباع أن وسلم عليه الله صلى النبي رخص 
تمرا.

 ]2063[
ابيين عيين عيينيية، ابن محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا2252
عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر عطاء: سمع عن جريج،

والمحاقليية، المخييابرة عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
تبيياع ل وأن صلحها، يبدو حتى الثمر بيع وعن المزابنة، وعن

العرايا. إل والدرهم بالدينار إل
 ]1416[

بين داود عيين ماليك، قزعيية: أخبرنييا بين يحييى  - حييدثنا2253



هريييرة أبييي عيين أحمييد، أبييي مييولى سفيان أبي عن حصين،
قال: عنه الله رضي

بخرصيها العراييا بيع في وسلم عليه الله صلى النبي رخص 
أوسييق. خمسيية فييي أو أوسييق، خمسيية دون فيما التمر، من

ذلك. في داود شك
 ]2078[

قال: أخييبرني أسامة أبو يحيى: أخبرنا بن زكرياء  - حدثنا2254
بنييي مييولى يسييار، بيين بشييير قييال: أخييبرني كييثير بيين الوليييد
حدثاه: حثمة أبي بن وسهل خديج بن رافع أن حارثة،

بيع المزابنة، عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
لهم. أذن فإنه العرايا، أصحاب إل بالتمر، الثمر
مثله. بشير، إسحاق: حدثني ابن الله: وقال عبد أبو قال

 ]2079[



والحجر الديون وأداء الستقراض  - كتاب48
والتفليس.

 1       : أو -  ثمنه، عنده وليس بالدين اشترى من باب
. بحضرته  ليس

الشييعبي، عن المغيرة، عن جرير، محمد: أخبرنا  - حدثنا2255
قال: عنهما الله رضي الله عبد ابن جابر عن
تييرى قييال: (كيييف وسييلم، عليييه الله صلى النبي مع غزوت 

المدينيية، قييدم فلمييا إييياه، فبعتييه أتبيعينه). قلييت: نعييم، بعيرك،
ثمنه. فأعطاني بالبعير، إليه غدوت

 ]432[
العمش الواحد: حدثنا عبد أسد: حدثنا بن معلى  - حدثنا2256

فقييال: حييدثني السييلم، فييي الرهيين إبراهيييم عنييد قال: تذاكرنا
عنها: الله رضي عائشة عن السود،

يهييودي ميين طعامييا اشترى وسلم عليه الله صلى النبي أن 
حديد. من درعا ورهنه أجل، إلى

 ]1962[

 2       : أو -  أداءها يريد الناس أموال أخذ من باب
إتلفها.

سليمان الويسي: حدثنا الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا2257
هريييرة أبييي عيين الغيييث، أبي عن زيد، بن ثور عن بلل، بن

عنه، الله رضي
أمييوال أخييذ قييال: (ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي عن 

أتلفييه إتلفها يريد أخذ ومن عنه، الله أدى أداءها يريد الناس
الله).

 3.   : الديون -  أداء باب
إلييى المانييات تييؤدوا أن يييأمركم اللييه تعييالى: {إن اللييه وقال
اللييه إن بالعييدل تحكمييوا أن الناسييي بييين حكمتييم وإذا أهلهييا
/.58بصيرا} /النساء:  سمعيا كان الله إن به يعظكم نعما

العمش، عن شهاب، أبو يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا2258
قال: عنه الله رضي ذر أبي عن وهب، ابن زيد عن
- يعنييي أبصيير فلمييا وسييلم، عليييه الله صلى النبي مع كنت 



منييه عنييدي يمكييث ذهبييا، لي يحول أنه أحب - قال: (ما أحدا
الكثرين قال: (إن لدين). ثم أرصده دينارا إل ثلث، فوق دينار
أبييو - وأشييار وهكييذا هكييذا بالميال قييال ميين إل القلييون، هم

هييم). مييا - وقليييل شييماله وعن يمينه، وعن يديه، بين شهاب
أن فييأردت صييوتا، فسييمعت بعيييد غييير وقال: (مكانك). وتقييدم

قلييت: يييا جيياء آتيييك). فلمييا حتى قوله: (مكانك ذكرت ثم آتيه،
سييمعت؟ الييذي قييال: الصييوت أو سييمعت، الييذي الله، رسول

عليييه جبريييل قييال: (أتيياني سييمعت). قلييت: نعييم، قييال: (وهييل
دخييل شيييئا بييالله يشرك ل أمتك من مات فقال: من السلم،
الجنة).

قال: (نعم). وكذا، كذا فعل قلت: وإن
]3050، 5913، 6078، 6079[

عيين أبييي، سييعيد: حييدثنا بيين شييبيب بيين أحمييد  - حدثنا2259
بيين اللييه عبييد بيين اللييه عبيييد شهاب: حييدثني ابن يونس: قال

عنه: الله رضي هريرة أبو قال: قال عتبة
مثييل لييي كييان وسلم: (لييو عليه الله صلى الله رسول قال 

شيء، منه وعندي ثلث علي يمر ل أن يسرني ما ذهبا، أحد
لدين). أرصده شيء إل

الزهري. عن وعقيل، صالح رواه
]6080، 6801[

 4.   : البل -  استقراض باب
كهيييل بيين سييلمة شعبة: أخبرنا الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا2260

الله رضي هريرة أبي عن ببيتنا: يحدث سلمة أبا قال: سمعت
عنه:
فييأغلظ وسييلم عليه الله صلى الله رسول تقاضى رجل أن 

مقييال، الحييق لصيياحب فييإن فقييال: (دعييوه، أصييحابه، فهم له،
ميين أفضييل إل نجد إياه). وقالوا: ل فأعطوه بعيرا له واشتروا

أحسيينكم خيركييم فييإن إييياه، فييأعطوه قييال: (اشييتروه، سيينه،
قضاء).

 ]2182[

 5.   : التقاضي -  حسن باب
ربعي، عن الملك، عبد عن شعبة، مسلم: حدثنا  - حدثنا2261

قال: عنه الله رضي حذيفة عن



رجييل، يقييول: (مييات وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي سمعت 
وأخفف الموسر، عن فأتجوز الناس، أبايع قال: كنت له، فقيل

له). فغفر المعسر، عن
وسلم. عليه الله صلى النبي من مسعود: سمعته أبو قال

 ]1971[

 6.      : سنه -  من أكبر يعطى هل باب
قييال: حييدثني سييفيان عيين يحيييى، عيين مسيدد،  - حييدثنا2262
اللييه رضييي هريييرة أبي عن سلمة، أبي عن كهيل، بن سلمة
عنه:
بعيييرا، يتقاضيياه وسييلم عليييه اللييه صلى النبي أتى رجل أن 

وسلم: (أعطييوه). فقييالوا: مييا عليه الله صلى الله رسول فقال
أوفيياك الرجييل: أوفيتنييي فقييال سيينه، ميين أفضل سنا إل نجد

فييإن وسييلم: (أعطييوه، عليه الله صلى الله رسول فقال الله،
قضاء). أحسنهم الناس خيار من
 ]2182[

 7.   : القضاء -  حسن باب
أبييي عيين سييلمة، عيين سييفيان، نعيم: حييدثنا أبو  - حدثنا2263
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سلمة،

ميين سيين وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي علييى لرجل كان 
وسلم: (أعطييوه). عليه الله صلى فقال يتقاضاه، فجاءه البل،

فقييال: (أعطييوه). فوقهييا، سيينا إل لييه يجدوا فلم سنه فطلبوا
عليييه اللييه صييلى النييبي قييال بييك، اللييه أوفييى فقال: أوفيتني

قضاء). أحسنكم خياركم وسلم: (إن
 ]2182[

عيين دثييار، بيين محارب مسعر: حدثنا خلد: حدثنا  - حدثنا2264
قال: عنهما الله رضي الله عبد ابن جابر
المسييجد. قييال فييي وهييو وسلم عليه الله صلى النبي أتيت 

عليييه لييه ركعتين). وكييان فقال: (صل قال: ضحى، مسعر: أراه
وزادني. فقضاني دين،

 ]432[

 8.         : جائز -  فهو حلله أو حقه دون قضى إذا باب
عيين يييونس، اللييه: أخبرنييا عبييد عبييدان: أخبرنييا  - حييدثنا2265

الله عبد بن جابر مالك: أن بن كعب ابن قال: حدثني الزهري



أخبره: عنهما الله رضي
في الغرماء فاشتد دين، وعليه شهيدا أحد يوم قتل أباه أن 

أن فسييألهم وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي فأتيت حقوقهم،
صلى النبي يعطهم فلم فأبوا، أبي ويحللوا حائطي تمر يقبلوا

علينييا عليييك). فغييدا وقييال: (سيينغدوا حييائطي، وسلم عليه الله
بالبركيية، ثمرهييا فييي ودعييا النخييل فييي فطيياف أصييبح، حييين

تمرها. من لنا وبقي فقضيتهم، فجددتها
 ]2020[

 9         : أو -  بتمر تمرا الدين في جازفه أو قاص إذا باب
غيره.

عيين هشام، عن أنس، المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا2266
أنه عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن كيسان، بن وهب

أخبره:
اليهييود، ميين لرجييل وسييقا ثلثييين عليه وترك توفي أباه أن 

اللييه رسييول جييابر فكلييم ينظييره، أن فييأبى جييابر فاسييتنظره
صلى الله رسول فجاء إليه، له ليشفع وسلم عليه الله صلى
لييه بالييذي نخلييه ثميير ليأخييذ اليهييودي وكلييم وسييلم عليه الله

فمشى النخل وسلم عليه الله صلى الله رسول فدخل فأبى،
بعييد لييه). فجييده الييذي له فأوف له، لجابر: (جد قال ثم فيها،

ثلثييين فأوفيياه وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول رجع ما
اللييه رسييول جابر فجاء وسقا، عشر سبعة له وفضلت وسقا،
يصييلي فوجييده كييان، بالييذي ليخييبره وسييلم عليييه اللييه صييلى

ابيين ذلييك فقييال: (أخييبر بالفضييل، أخبره انصرف فلما العصر،
عميير: لقييد لييه فقال فأخبره، عمر إلى جابر الخطاب). فذهب

وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فيها مشى حين علمت
فيها. ليباركن

 ]2020[

 10.     : الدين -  من استعاذ من باب
(ح). الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبييو  - حدثنا2267
محمييد عيين سييليمان، عيين أخي، قال: حدثني إسماعيل وحدثنا

رضييي عائشيية عييروة: أن عن شهاب، ابن عن عتيق، أبي بن
أخبرته: عنها الله



فييي يييدعو كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 
والمغييرم). المييأثم ميين بييك أعييوذ إنييي ويقول: (اللهم الصلة،

المغرم؟ من الله رسول يا تستعيذ ما أكثر قائل: ما له فقال
فأخلف). ووعد فكذب، حدث غرم إذا الرجل قال: (إن

 ]798[

 11.      : دينا -  ترك من على الصلة باب
بيين عييدي عيين شييعبة، الوليييد: حييدثنا أبو  - حدثنا2268/2269

عنه، الله رضي هريرة أبي عن حازم، أبي عن ثابت،
مييال تييرك قييال: (ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 

فإلينا). كل ترك ومن فلورثته،
عييامر: حييدثنا أبييو محمد: حييدثنا بن الله عبد ) - حدثنا2269( 

عمييرة، أبيي بيين الرحميين عبييد عن علي، بن هلل عن فليح،
عنه: الله رضي هريرة أبي عن
وأنا إل مؤمن من قال: (ما وسلم عليه الله صلى النبي أن 

أولييى شييئتم: {النييبي إن اقييرؤوا والخييرة، الدنيا في به أولى
فليرثييه مييال وتييرك مات مؤمن أنفسهم}. فأيما من بالمؤمنين

فأنييا فليييأتني، ضييياعا أو دينييا تييرك وميين كييانوا، ميين عصييبته
موله).

 ]2176[

 12.    : ظلم -  الغني مطل باب
همييام عن معمر، عن العلى، عبد مسدد: حدثنا  - حدثنا2270

اللييه رضييي هريرة أبا سمع منبه: أنه بن وهب أخي منبه، بن
يقول: عنه
ظلم). الغني وسلم: (مطل عليه الله صلى الله رسول قال 
 ]2166[

 13.    : مقال -  الحق لصاحب باب
يحييل الواجييد وسييلم: (لييي عليييه اللييه صييلى النبي عن ويذكر

وعقييوبته يقول: مطلتنييي، سفيان: عرضه وعرضه). قال عقوبته
الحبس.
عيين سلمة، عن شعبة، عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا2271

عنه: الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي
لييه، فييأغلظ يتقاضاه رجل وسلم عليه الله صلى النبي أتى 

مقال). الحق لصاحب فإن فقال: (دعوه، أصحابه، به فهم



 ]2182[

 14       : البيع -  في مفلس عند ماله وجد إذا باب
. به     أحق فهو والوديعة والقرض

ول بيعييه ول عتقييه يجييز لييم وتييبين أفلييس الحسيين: إذا وقال
شراؤه.

حقييه ميين اقتضييى عثمان: من المسيب: قضى بن سعيد وقال
به. أحق فهو بعينه عرف ومن له، فهو يفلس أن قبل

بيين يحيييى زهييير: حييدثنا يييونس: حييدثنا بن أحمد  - حدثنا2272
حييزم: أن بيين عمرو بن محمد بن بكر أبو قال: أخبرني سعيد
بيين الرحميين عبييد بيين بكر أبا أخبره: أن العزيز عبد بن عمر

عنييه اللييه رضي هريرة أبا سمع أخبره: أنه هشام بن الحارث
يقول:

قييال: سييمعت أو وسييلم، عليييه اللييه صييلى الله رسول قال 
ميياله أدرك يقييول: (ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول
ميين بييه أحييق فهييو أفلييس قييد إنسييان، أو رجييل، عنييد بعينييه

غيره).

 15         : ير -  ولم نحوه، أو الغد إلى الغريم أخر من باب
. مطل  ذلك

فسييألهم أبييي دين في حقوقهم في الغرماء جابر: اشتد وقال
فلم فأبوا، حائطي ثمر يقبلوا أن وسلم عليه الله صلى النبي

غييدا). عليييك قال: (سييأغدوا لهم، يكسره ولم الحائط، يعطهم
فقضيتهم. بالبركة، ثمرها في فدعا أصبح، حين علينا فغدا

 ]2020[

 16       : فقسمه -  المعدم، أو المفلس مال باع من باب
. نفسه        على ينفق حتى أعطاه أو الغرماء، بين

حسييين زريييع: حييدثنا بيين يزيييد مسييدد: حييدثنا  - حييدثنا2273
الليه عبيد بين جيابر عين ربياح، أبيي بين عطاء المعلم: حدثنا

قال: عنهما الله رضي
عليييه اللييه صييلى النبي فقال دبر، عن له غلما رجل أعتق 

فأخييذ اللييه، عبييد بيين نعيم مني). فاشتراه يشتريه وسلم: (من
إليه. فدفعه ثمنه

 ]2034[



 17        : في -  أجله أو مسمى، أجل إلى أقرضه إذا باب
البيع.

أعطييي وإن بييأس، أجييل: ل إلييى القييرض فييي عميير ابن قال
بيين وعمييرو عطيياء يشييترط. وقييال لييم ما دراهمه، من أفضل

القرض. في أجله إلى دينار: هو
الرحمن عبد عن ربيعة، بن جعفر الليث: حدثني  - وقال2274

عنه، الله رضي هريرة أبي عن هرمز، بن
ميين رجل ذكيير وسلم: (أنييه عليه الله صلى الله رسول عن 

فييدفعها يسييلفه، أن إسييرائيل بنييي بعيض سيأل إسرائيل، بني
مسمى). الحديث. أجل إلى إليه

 ]1427[

 18.     : الدين -  وضع في الشفاعة باب
عامر، عن مغيرة، عن عوانة، أبو موسى: حدثنا  - حدثنا2275

قال: عنه الله رضي جابر عن
أصييحاب إليى فطلبييت ودينيا، عييال وتيرك الليه عبييد أصيب 

اللييه صلى النبي فأتيت فأبوا، دينه من بعضا يضعوا أن الدين
تمييرك فقال: (صيينف فأبوا، عليهم به فاستشفعت وسلم عليه
واللييين حييدة، علييى زيييد ابن عذق حدته، على منه شيء كل

آتيييك). حييتى أحضييرهم ثييم حييدة، علييى والعجييوة حييدة، على
لكل وكال عليه، فقعد وسلم عليه الله صلى جاء ثم ففعلت،

يمييس. لييم كييأنه هييو، كمييا التميير وبقييي استوفى، حتى رجل
لنييا ناضييح علييى وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي مييع وغييزوت
علييه الليه صيلى النييبي فييوكزه علي، فتخلف الجمل، فأزحف
المدينيية). فلمييا إلييى ظهييره ولك قال: (بعينه خلفه، من وسلم
بعييرس، عهييد حديث إني الله، رسول قلت: يا استأذنت، دنونا
ثيبييا). قلييت: أم بكرا تزوجت وسلم: (فما عليه الله صلى قال

ثيبييا فييتزوجت صييغارا، جييواري وتييرك اللييه عبييد أصيييب ثيبييا،
خييالي فأخبرت أهلك). فقدمت قال: (ائت ثم وتؤدبهن، تعلمهن

ميين كييان وبالييذي الجمييل، بإعييياء فأخبرته فلمني، الجمل بيع
النييبي قييدم فلمييا إييياه، ووكييزه وسييلم عليييه الله صلى النبي
ثميين فأعطيياني بالجمييل، إليييه غييدوت وسييلم عليييه الله صلى

القوم. مع وسهمي والجمل، الجمل
 ]2020[



 19.      : المال -  إضاعة عن ينهى ما باب
/. و:205الفسيياد} /البقييرة:  يحييب ل تعالى: {واللييه الله وقول

قييوله: فييي /. وقييال81المفسييدين} /يييونس:  عمييل يصييلح {ل
فييي نفعييل أن أو آباؤنييا يعبييد مييا نييترك أن تأمرك {أصلواتك

السييفهاء تؤتييوا /. وقييال: {ول87نشيياء} /هييود:  مييا أموالنييا
الخداع. عن ينهى وما ذلك، في /. والحجر5أموالكم} /النساء: 

دينييار: بن الله عبد عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا2276
قال: عنهما الله رضي عمر ابن سمعت

فييي أخييدع وسييلم: إنييي عليييه الليه صيلى للنييبي رجييل قال 
يقوله. الرجل خلبة). فكان ل فقل بايعت فقال: (إذا البيوع،

 ]2011[
الشييعبي، عيين منصييور، عن جرير، عثمان: حدثنا  - حدثنا2277

شييعبة بيين المغيييرة عيين شييعبة، بن المغيرة مولى وراد، عن
قال:

عليكييم: حييرم اللييه وسييلم: (إن عليييه اللييه صلى النبي قال 
لكييم: قيييل وهييات. وكييره ومنييع البنييات، ووأد المهييات عقييوق
المال). وإضاعة السؤال، وكثرة وقال،

 ]1407[

 20        : إل -  يعمل ول سيده، مال في راع العبد باب
بإذنه.
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2278
اللييه رضي عمر بن الله عبد عن الله، عبد بن سالم أخبرني
عنهما:

يقييول: (كلكييم وسييلم عليييه الله صلى الله رسول سمع أنه 
عيين مسييؤول وهييو راع فالمييام رعيتييه، عيين ومسييؤول راع

رعيتييه، عيين مسييؤول وهييو راع أهلييه فييي والرجييل رعيتييه،
رعيتهييا، عيين مسييؤولة وهييي راعييية، زوجهييا بيت في والمرأة
رعيتييه). قييال: عيين مسييؤول وهو راع سيده مال في والخادم

وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول ميين هييؤلء فسييمعت
مييال فييي قال: (والرجل وسلم عليه الله صلى النبي وأحسب

مسؤول وكلكم راع فكلكم رعيته، عن مسؤول وهو راع، أبيه
رعيته). عن



 ]853[



الخصومات  - كتاب49
 1     : والملزمة -  الشخاص في يذكر ما باب

. واليهودي    المسلم بين والخصومة

بيين الملييك قييال: عبييد شييعبة الوليييد: حييدثنا أبييو  - حدثنا2279
يقول: الله عبد النزال: سمعت قال: سمعت أخبرني ميسرة

عليييه اللييه صييلى النييبي ميين سمعت آية، قرأ رجل سمعت 
اللييه صييلى الله رسول به فأتيت بيده، فأخذت خلفها، وسلم
قييال: (ل شعبة: أظنييه محسن). قال فقال: (كلكما وسلم، عليه

فهلكوا). اختلفوا قبلكم كان من فإن تختلفوا،
]3289، 4775[

عيين سييعد، بيين إبراهيييم قزعة: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2280
أبييي عيين العييرج، الرحميين وعبد سلمة أبي عن شهاب، ابن

قال: عنه الله رضي هريرة
قييال اليهييود، ميين ورجل المسلمين، من رجلن: رجل استب 

اليهييودي: فقال العالمين، على محمدا اصطفى المسلم: والذي
عنييد يده المسلم فرفع العالمين، على موسى اصطفى والذي

صييلى النييبي إلييى اليهييودي فييذهب اليهييودي، وجه فلطم ذلك
المسييلم، وأميير أمييره ميين كييان بما فأخبره وسلم، عليه الله

ذلييك عيين فسييأله المسلم، وسلم عليه الله صلى النبي فدعا
علييى تخيروني وسلم: (ل عليه الله صلى النبي فقال فأخبره،
معهييم، فأصييعق القياميية، يييوم يصييعقون النيياس فييإن موسى،
فل العييرش، جانب باطش موسى فإذا يفيق، من أول فأكون

اسييتثنى مميين كييان أو قبلييي، فأفيياق صعق فيمن أدري: أكان
الله).

]3227، 3233، 4535، 6152، 6153، 6991، 7034[
عمييرو وهيييب: حييدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا2281

عنييه اللييه رضييي الخييدري سعيد أبي عن أبيه، عن يحيى، بن
قال:

يهييودي، جاء جالس وسلم عليه الله صلى الله رسول بينما 
فقييال: أصييحابك، من رجل وجهي ضرب القاسم، أبا فقال: يا

قييال: (ادعييوه). فقييال: (أضييربته). النصار، من (من). قال: رجل



علييى موسييى اصييطفى يحلييف: والييذي بالسييوق قييال: سييمعته
وسييلم؟ عليييه اللييه صلى محمد على خبيث، قلت: أي البشر،

عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال وجهييه، ضربت غضبة فأخذتني
يييوم يصييعقون النيياس فييإن النبييياء، بييين تخيييروا وسييلم: (ل

بموسييى أنييا فييإذا الرض، عنه تنشق من أول فأكون القيامة،
صييعق، فيميين أكييان أدري فل العييرش، قوائم من بقائمة آخذ
الولى). بصعقة حوسب أم
]3217، 4362، 6153، 6518، 6519، 6991[

رضي أنس عن قتادة، عن همام، موسى: حدثنا  - حدثنا2282
عنه: الله
هذا فعل قيل: من حجرين، بين جارية رأس رض يهوديا أن 

فأخييذ برأسها، فأومت اليهودي، سمي حتى أفلن؟ أفلن، بك،
فرض وسلم عليه الله صلى النبي به فأمر فاعترف، اليهودي

حجرين. بين رأسه
]2595، 4989، 6482، 6483، 6485، 6490، 6491[

 2       : وإن -  العقل، والضعيف السفيه أمر رد من باب
. المام     عليه حجر يكن لم

عليييه اللييه صييلى النييبي عن عنه، الله رضي جابر عن ويذكر
نهاه. ثم النهي قبل المتصدق على وسلم: رد

شيييء ل عبد وله مال، رجل على لرجل كان مالك: إذا وقال
ونحييوه، الضييعيف علييى بيياع عتقه. ومن يجز لم فأعتقه، غيره
أفسييد فييإن بشييأنه، والقيييام بالصييلح وأمييره إليه، ثمنه فدفع

إضيياعة عيين نهييى وسلم عليه الله صلى النبي لن منعه، بعد
فقييل بييايعت الييبيع: (إذا في يخدع للذي ]. وقال2277المال. [ 

ماله. وسلم عليه الله صلى النبي يأخذ خلبة). ولم ل
بيين العزيييز عبييد إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حييدثنا2283

رضيي عمير ابين قال: سمعت دينار بن الله عبد مسلم: حدثنا
قال: عنهما الله
عليييه اللييه صييلى النبي له فقال البيع، في يخدع رجل كان 

يقوله. خلبة). فكان ل فقل بايعت وسلم: (إذا
 ]2011[

محمد عن ذئب، أبي ابن علي: حدثنا بن عاصم  - حدثنا2284
عنه: الله رضي جابر عن المنكدر، بن
النييبي فييرده غيييره، مييال لييه ليس له، عبدا أعتق رجل أن 



النحام. بن نعيم منه فابتاعه وسلم، عليه الله صلى
 ]2034[

 3.      : بعض -  في بعضهم الخصوم كلم باب
عيين العمييش، عيين معاوييية، أبييو محمد: أخبرنييا  - حدثنا2285
قال: عنه الله رضي الله عبد عن شفيق،

علييى حلييف وسييلم: (ميين عليييه اللييه صلى الله رسول قال 
لقييي مسييلم، امييرئ مييال بهييا ليقتطييع فاجر، فيها وهو يمين،

كييان واللييه الشييعث: فييي غضبان). قييال: فقييال عليه وهو الله
فقييدمته فجحدني، أرض اليهود من رجل وبين بيني كان ذلك،
صلى الله رسول لي فقال وسلم، عليه الله صلى النبي إلى
لليهييودي: قييال: فقييال بينيية). قلييت: ل، وسييلم: (ألييك عليه الله

بمييالي، ويييذهب يحلييف إذا اللييه، رسول (احلف). قال: قلت: يا
ثمنييا وأيمانهم الله بعهد يشترون الذين تعالى: {إن الله فأنزل

الية. آخر قليل} إلى
 ]2229[

عميير: بيين عثمييان محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبييد  - حدثنا2286
مالييك، بن كعب بن الله عبد عن الزهري، عن يونس، أخبرنا

عنه: الله رضي كعب عن
المسييجد، فييي عليييه له كان دينا حدرد أبي ابن تقاضى أنه 

عليييه اللييه صييلى اللييه رسول سمعها حتى أصواتهما فارتفعت
حجرتييه، سجف كشف حتى إليهما فخرج بيته، في وهو وسلم

ميين قييال: (ضييع اللييه، رسييول يييا كعب). قال: لبيييك فنادى: (يا
رسييول يييا فعلييت قال: لقد الشطر، إليه: أي هذا). فأومأ دينك
فاقضه). قال: (قم الله،

 ]445[
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا2287

عبييد بيين الرحميين عبييد عيين الزبييير، بيين عييروة عيين شييهاب،
قال: أنه القاري

يقييول: سييمعت عنييه الليه رضييي الخطيياب بيين عمر سمعت 
مييا غييير على الفرقان سورة حزام: يقرأ ابن حكيم بن هشام

أقرنيهييا، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول وكييان أقرؤها،
لببتييه ثييم انصييرف، حييتى أمهلتييه ثييم عليييه، أعجييل أن وكدت
فقلييت: وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول به فجئت بردائه،

لييي: فقييال أقرأتنيهييا، مييا غييير علييى يقييرأ هييذا سييمعت إنييي



قييال أنزلت). ثم قال: (هكذا له: (اقرأ). فقرأ، قال (أرسله). ثم
علييى أنزل القرآن إن أنزلت، فقال: (هكذا لي: (اقرأ). فقرأت،

تيسر). ما منه فاقرؤوا أحرف، سبعة
]4706، 4754، 6537، 7111[

4      : البيوت -  من والخصوم المعاصي أهل إخراج باب
. المعرفة  بعد

ناحت. حين بكر أبي أخت عمر أخرج وقد
عن عدي، أبي بن محمد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2288
عن الرحمن، عبد بن حميد عن إبراهيم، بن سعد عن شعبة،

هريرة، أبي
آميير أن هممييت قال: (لقد وسلم عليه الله صلى النبي عن 

الصلة، يشهدون ل قوم منازل إلى أخالف ثم فتقام، بالصلة
عليهم). فأحرق

 ]618[

 5.    : للميت -  الوصي دعوى باب
الزهييري، عن سفيان، محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا2289

عنها: الله رضي عائشة عن عروة، عن
النييبي إلى اختصما وقاص، أبي بن وسعد زمعة بن عبد أن 

سيعد: ييا فقيال زمعية، أمية ابيين فيي وسيلم عليه الله صلى
زمعيية أمة ابن أنظر أن قدمت إذا أخي أوصاني الله، رسول

أبي، أمة وابن زمعة: وأخي بن عبد وقال ابني، فإنه فأقبضه،
شبها وسلم عليه الله صلى النبي أبي. فرأى فراش على ولد
للفييراش، الولييد زمعيية، بيين عبييد يييا لك فقال: (هو بعتبة، بينا

سودة). يا منه واحتجبي
 ]1948[

 6.     : معرته -  تخشى ممن التوثق باب
والسييينن القيييرآن تعلييييم عليييى عكرمييية عبييياس ابييين وقييييد

والفرائض.
سعيد: أنه أبي بن سعيد عن الليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا2290
يقول: عنهما الله رضي هريرة أبا سمع

نجييد، قبييل خيل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول بعث 
سيييد أثييال، بيين ثماميية له يقال حنيفة بني من برجل فجاءت

فخييرج المسييجد، سييواري ميين بسييارية فربطييوه اليمامة، أهل



يييا عنييدك قييال: (مييا وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول إليه
الحديث. قال: (أطلقييوا فذكر خير، محمد يا ثمامة). قال: عندي

ثمامة).
 ]450[

 7.     : الحرم -  في والحبس الربط باب
صفوان من بمكة، للسجن دارا الحارث عبد بن نافع واشترى

يييرض لييم وإن بيعه، فالبيع رضي إن عمر أن على أمية، بن
أربعمائة. فلصفوان عمر

بمكة. الزبير ابن وسجن
قييال: حييدثني الليييث يوسف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2291
قال: عنه الله رضي هريرة أبا سعيد: سمع أبي بن سعيد

فجيياءت نجييد، قبييل خيل وسييلم عليييه الله صلى النبي بعث 
فربطييوه أثييال، بيين ثماميية لييه يقييال حنيفيية بنييي ميين برجييل
المسجد. سواري من بسارية

 ]450[

 8.  : الملزمة -  باب
بيين جعفيير الليييث: حييدثني بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2292
ربيعيية، بن جعفر قال: حدثني الليث غيره: حدثني وقال ربيعة،

مالك بن كعب بن الله عبد عن هرمز، ابن الرحمن عبد عن
عنه: الله رضي مالك بن كعب عن النصاري،

ديين، السيلمي حيدرد أبيي ابين الليه عبد على له كان أنه 
النييبي بهمييا فمر أصواتهما، ارتفعت حتى فتكلما فلزمه، فلقيه
كييأنه بيييده، كعييب). وأشييار فقييال: (يييا وسييلم، عليه الله صلى

نصفا. وترك عليه ما نصف فأخذ يقول: النصف،
 ]445[

 9.  : التقاضي -  باب
حييازم: أخبرنييا بيين جرير بن وهب إسحاق: حدثنا  - حدثنا2293
عيين مسييروق، عيين الضييحى، أبييي عيين العمييش، عن شعبة،
قال: خباب

وائييل بيين العيياص علييى لييي وكييان الجاهلييية، في قينا كنت 
بمحمييد. تكفيير حييتى أقضيييك فقييال: ل أتقاضاه، فأتيته دراهم،

حييتى وسييلم عليييه اللييه صييلى بمحمد أكفر ل والله فقلت: ل
فأتى أبعث، ثم أموت، حتى يبعثك. قال: فدعني ثم الله يميتك



وقييال بآياتنا كفر الذي أقضيك. فنزلت: {أفرأيت ثم وولدا مال
وولدا} الية. مال لوتين

 ]1985[



اللقطة  - كتاب50
 1.        : إليه -  دفع بالعلمة اللقطة رب أخبره وإذا باب

بشار: حييدثنا بن محمد شعبة. وحدثني آدم: حدثنا  - حدثنا2294
قال: غفلة بن سويد سلمة: سمعت عن شعبة، غندر: حدثنا

مائة صرة، فقال: أخذت عنه الله رضي كعب بن أبي لقيت 
حول). فقال: (عرفها وسلم عليه الله صلى النبي فأتيت دينار،

فقييال: (عرفهييا أتيتييه ثييم يعرفهييا، من أجد فلم حول، فعرفتها
وعاءهييا، فقال: (احفييظ ثلثا، أتيته ثم أجد، فلم حول). فعرفتها

بهيا). فاسيتمتعت، فاستمتع وإل صاحبها، فإن ووكاءها، وعددها،
واحدا. حول أو أحوال، ثلثة أدري بمكة. فقال: ل بعد فلقيته

]2305[

2.   : البل -  ضآلة باب
الرحميين: حييدثنا عبييد عبيياس: حييدثنا بيين عمييرو  - حييدثنا2295

بيين زيييد عيين المنبعييث، مولى يزيد ربيعة: حدثني عن سفيان،
قال: عنه الله رضي الجهني خالد
عمييا فسييأله وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أعرابييي جيياء 

فييإن ووكاءهييا، عفاصها احفظ ثم سنة، فقال: (عرفها يلتقطه،
ا وإل بهيا يخيبرك أحيد جياء الليه، رسيول فاسيتنفقها). قيال: ي

للييذئب). قييال: ضييآلة أو لخيييك أو قييال: (لييك الغنييم؟ فضييآلة
لييك فقال: (ما وسلم عليه الله صلى النبي وجه فتمعر البل؟
الشجر). وتأكل الماء ترد وسقاؤها، حذاؤها معها ولها،

 ]91[

 3.   : الغنم -  ضآلة باب
سييليمان، قييال: حييدثني اللييه عبييد بيين إسماعيل  - حدثنا2296

خالييد بيين زيييد سييمع المنبعث: أنه مولى يزيد عن يحيى، عن
يقول: عنه الله رضي

أنييه فزعييم اللقطيية، عن وسلم عليه الله صلى النبي سئل 
يزيييد: إن سنة). يقول عرفها ثم ووكاءها، عفاصها قال: (اعرف

يحيى: عنده. قال وديعة وكانت صاحبها، بها استنفق تعرف لم
عليييه اللييه صييلى اللييه رسول حديث أفي أدري ل الذي فهذا

ضييآلة فييي تييرى قال: كيييف عنده. ثم من شيء أم هو وسلم
هييي فإنمييا وسييلم: (خييذها، عليييه الله صلى النبي قال الغنم؟



قييال: أيضا. ثم تعرف يزيد: وهي للذئب). قال أو لخيك أو لك
معهييا فييإن قييال: فقييال: (دعهييا البييل؟ ضييآلة فييي تييرى كيييف

ربها). يجدها حتى الشجر وتأكل الماء ترد وسقاءها، حذاءها
 ]91[

 4        : فهي -  سنة بعد اللقطة صاحب يجد لم إذا باب
. وجدها  لمن

بن ربيعة عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا2297
خالييد بن زيد عن المنبعث، مولى يزيد عن الرحمن، عبد أبي

قال: عنه الله رضي
عن فسأله وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى رجل جاء 

فييإن سيينة، عرفها ثم ووكاءها، عفاصها فقال: (اعرف اللقطة،
َالة فشأنك وإل صاحبها، جاء قييال: (هييي الغنييم؟ بها). قال: فضيي
ولها، لك قال: (ما البل؟ للذئب). قال: فضآلة أو لخيك أو لك

يلقاهيا حييتى الشييجر وتأكيل الميياء ترد وحذاؤها، سقاؤها معها
ربها).

 ]91[

 5        : أو -  سوطا أو البحر في خشبة وجد إذا باب
نحوه.
الرحمن عبد عن ربيعة، بن جعفر الليث: حدثني  - وقال2298

عنه، الله رضي هريرة أبي عن هرمز، بن
ميين رجل ذكيير أنييه وسييلم عليه الله صلى الله رسول عن 

جاء قد مركبا لعل ينظر الحديث: (فخرج وساق إسرائيل، بني
نشييرها فلمييا حطبييا، لهلييه فأخييذها بالخشييبة، هييو فإذا بماله،

والصحيفة). المال وجد
 ]1427[

 6.      : الطريق -  في تمرة وجد إذا باب
عيين سييفيان، يوسييف: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا2299/2300

قال: عنه الله رضي أنس عن طلحة، عن منصور،
قييال: الطريييق، فييي بتمرة وسلم عليه الله صلى النبي مر 

لكلتها). الصدقة من تكون أن أخاف أني (لول
عيين زائييدة، منصييور. وقييال سييفيان: حييدثني يحيى: حدثنا وقال

أنس. طلحة: حدثنا عن منصور،



الليه: أخبرنيا عبييد مقاتييل: أخبرنييا بين محمييد ) - وحيدثنا2300(
عنه، الله رضي هريرة أبي عن منبه، بن همام عن معمر،

إلييى لنقلييب قييال: (إنييي وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 
ثييم لكلهييا، فأرفعها فراشي، على ساقطة التمرة فأجد أهلي،

فألقيها). صدقة تكون أن أخشى
 ]1950[

7.      : مكة -  أهل لقطة تعرف كيف باب
عنهما، الله رضي عباس ابن عن طاوس،  - وقال2301

إل لقطتهييا يلتقط قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 
عرفها). من

عباس، ابن عن عكرمة، عن خالد، وقال
إل لقطتهييا تلتقط قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

لمعرف).
بن عمرو زكرياء: حدثنا روح: حدثنا سعد: حدثنا بن أحمد وقال
عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن دينار،

يعضييد قييال: (ل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 
ول لمنشييد، إل لقطتهييا تحييل ول صيييدها، ينفيير ول عضيياها،

فقييال: الذخيير، إل اللييه، رسول عباس: يا خلها). فقال يختلى
الذخر). (إل
 ]1284[

مسييلم: حييدثنا بن الوليد موسى: حدثنا بن يحيى  - حدثنا2302
أبييو قييال: حييدثني كييثير أبييي بيين يحيييى قال: حييدثني الوزاعي

عنه الله رضي هريرة أبو قال: حدثني الرحمن عبد بن سلمة
قال:

قيام مكية، وسلم عليه الله صلى رسول على الله فتح لما 
حبييس اللييه قييال: (إن ثييم عليه، وأثنى الله فحمد الناس، في
تحييل ل فإنها والمؤمنين، رسوله عليها وسلط الفيل مكة عن

تحل ل وإنها نهار، من ساعة لي أحلت وإنها قبلي، كان لحد
تحييل ول شييوكها، يختلييى ول صيييدها، ينفيير فل بعييدي، لحييد

النظرين: إما بخير فهو قتيل له قتل لمنشد. ومن إل ساقطتها
نجعلييه فإنييا الذخر، العباس: إل يقيد). فقال أن وإما يفدى أن

وسييلم: (إل عليييه اللييه صييلى الله رسول وبيوتنا. فقال لقبورنا
لي فقال: اكتبوا اليمن، أهل من رجل شاه، أبو الذخر). فقام

وسييلم: عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقييال اللييه، رسول يا



شاه). لبي (اكتبوا
قييال: هييذه اللييه، رسييول يا لي قوله: اكتبوا للوزاعي: ما قلت

وسلم. عليه الله صلى الله رسول من سمعها التي الخطبة
 ]112[

 8.       : إذن -  بغير أحد ماشية تحتلب ل باب
نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا2303

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
أحييد يحلبيين قييال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

مشييربته، تييؤتى أن أحييدكم أيحييب إذنييه، بغييير امييرئ ماشييية
ضييروع لهييم تخييزن فإنمييا طعييامه؟ فينتقييل خزانتييه، فتكسيير

بإذنه). إل أحد ماشية أحد يحلبن فل أطعماتهم، مواشيهم

9        : عليه، -  ردها سنة بعد اللقطة صاحب جاء إذا باب
. عنده   وديعة لنها

عيين جعفيير، بن إسماعيل سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2304
زيد عن المنبعث، مولى يزيد عن الرحمن، عبد أبي بن ربيعة

عنه: الله رضي الجهني خالد بن
عيين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول سييأل رجل أن 

ثيم وعفاصيها، وكاءهيا اعيرف ثيم سينة، قال: (عرفها اللقطة،
اللييه، رسييول إليه). قالوا: يييا فأدها ربها جاء فإن بها، استنفق
للذئب). أو لخيك أو لك هي فإنما قال: (خذها، الغنم؟ فضآلة
اللييه رسييول قييال: فغضييب البييل؟ فضآلة الله، رسول قال: يا

وجهييه، احميير أو وجنتيياه احمييرت حتى وسلم عليه الله صلى
يلقاهييا حييتى وسييقاؤها، حييذاؤها معهييا ولهييا، لييك قال: (ما ثم

ربها).
 ]91[

 10       : حتى -  تضيع، يدعها ول اللقطة يأخذ هل باب
. يستحق     ل من يأخذها ل

بيين سييلمة عيين شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا2305
قال: غفلة بن سويد قال: سمعت كهيل

فوجييدت غزاة، في صوحان بن وزيد ربيعة بن سلمان كنت 
وإل صيياحبه وجدت إن ولكن قلت: ل، لي: ألقه، فقال سوطا،

بيين أبييي فسألت بالمدينة، فمررت حججنا، فلما به، استمتعت



النييبي عهييد علييى صييرة فقييال: وجييدت عنييه اللييه رضي كعب
الله صلى النبي فأتيت دينار، مائة فيها وسلم عليه الله صلى
أتيييت، ثيم حييول، حيول). فعرفتهيا فقيال: (عرفهيا وسيلم، عليه

فقييال: (عرفهييا أتيتييه ثييم حييول، حييول). فعرفتهييا فقال: (عرفهييا
عييدتها، فقييال: (اعييرف الرابعيية أتيتييه ثييم حول، حول). فعرفتها

بها). فاستمتع وإل صاحبها، جاء فإن ووعائها، ووكاءها،
سييلمة: بهييذا، عيين شييعبة، عن أبي، قال: أخبرني عبدان حدثنا

حييول أو أحييوال، أثلثيية أدري فقييال: ل بمكة، بعد قال: فلقيته
واحدا.

 ]2294[

 11      : إلى -  يدفعها ولم اللقطة عرف من باب
السلطان.

عن ربيعة، عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا2306
عنه: الله رضي خالد بن زيد عن المنبعث، مولى يزيد
اللقطيية، عيين وسييلم عليه الله صلى النبي سأل أعرابيا أن 

ووكاءهييا، بعفاصييها يخييبرك أحييد جاء ضالية سنة، قال: (عرفها
وقال: وجهه فتمعر البل، ضال عن بها). وسأله فاستنفق وإل
الشييجر، وتأكل الماء ترد وحذاؤها، سقاؤها معها ولها، لك (ما

فقييال: (هييي الغنييم، ضييآلة عيين ربها). وسأله يجدها حتى دعها
للذئب). أو لخيك أو لك
 ]91[

النضيير: أخبرنييا إبراهيييم: أخبرنييا بيين إسييحاق  - حييدثنا2307
بكيير أبييي عيين البراء، قال: أخبرني إسحاق أبي عن إسرائيل،

عن إسرائيل، رجاء: حدثنا بن الله عبد عنهما. حدثنا الله رضي
قال: عنهما الله رضي بكر أبي عن البراء، عن إسحاق، أبي
أنت؟ فقلت: لمن غنمه، يسوق غنم براعي أنا فإذا انطلقت، 

غنمك في فقلت: هل فعرفته، فسماه قريش، من قال: لرجل
قييال: نعييم، لييي؟ حييالب أنت فقلت: هل فقال: نعم، لبن؟ من

ضييرعها ينفييض أن أمرتييه ثم غنمه، من شاة فاعتقل فأمرته،
ضييرب هكييذا، فقييال كفيييه، ينفييض أن أمرتييه ثييم الغبييار، من

لرسول جعلت وقد لبن، من كثبة فحلب بالخرى، كفيه إحدى
فصييببت خرقيية، فمهييا على إداوة، وسلم عليه الله صلى الله
الليه صيلى النيبي إلييى فييانتهيت أسيفله، برد حتى اللبن على

حييتى فشييرب اللييه، رسييول يييا فقلييت: اشييرب وسييلم عليييه



رضيت.
]3419، 3452، 3696، 3704، 5284[



المظالم.  - كتاب51
 1.    : والغصب -  المظالم في باب

الظالمون يعمل عما غافل الله تحسبن تعالى: {ول الله وقول
مقنعييي البصييار. مهطعييين فيييه تشييخص ليييوم يييؤخرهم إنمييا

مجاهييد: واحييد. وقييال والمقمييح المقنييع رؤوسييهم}: رافعييي،
إليهييم يرتييد ويقييال: مسييرعين. {ل النظيير، {مهطعين} مييديمي

لهييم. {وأنييذر عقييول ل جوفييا هييواء}. يعنييي وأفئييدتهم طرفهم
إلييى أخرنا ربنا ظلموا الذين فيقول العذاب يأتيهم يوم الناس

أقسييمتم تكونييوا لم أو الرسل ونتبع دعوتك نجب قريب أجل
ظلموا الذين مساكن في زوال. وسكنتم من لكم ما قبل من

المثييال. وقييد لكييم وضربنا بهم فعلنا كيف لكم وتبين أنفسهم
منييه لتزول مكرهم كان وإن مكرهم الله وعند مكرهم مكروا

ذو عزيييز الله إن رسله وعده مخلف الله تحسبن الجبال. فل
/.47 - 42انتقام} /إبراهيم: 

2.   : المظالم -  قصاص باب
هشيام: بين معياذ إبراهييم: أخبرنيا بين إسيحاق  - حيدثنا2308
أبييي عيين النيياجي، المتوكييل أبييي عن قتادة، عن أبي، حدثني
عنه، الله رضي الخدري سعيد

خلييص قييال: إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عيين 
والنييار، الجنيية بييين بقنطييرة حبسييوا النييار ميين المؤمنييون
وهذبوا، نقوا إذا حتى الدنيا في بينهم كانت مظالم فيتقاصون

عليييه اللييه صييلى محمد نفس فوالذي الجنة، بدخول لهم أذن
فييي كييان بمنزله أدل الجنة في بمسكنه لحدهم بيده، وسلم

الدنيا).
أبييو قتييادة: حييدثنا عيين شيييبان، محمييد: حييدثنا بن يونس وقال

المتوكل.
]6170[

3   } :    : على -  الله لعنة أل تعالى الله قول باب
الظالمين}.

قييال: أخييبرني همييام إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا2309
قال: المازني محرز بن صفوان عن قتادة،

إذ بيده، آخذ عنهما الله رضي عمر ابن مع أمشي أنا بينما 



عليييه اللييه صييلى الله رسول سمعت فقال: كيف رجل عرض
عليه الله صلى الله رسول فقال: سمعت النجوى؟ في وسلم
ويستره، كنفه عليه فيضع المؤمن، يدني الله يقول: إن وسلم

أي فيقييول: نعييم كييذا؟ ذنييب كييذا: أتعييرف ذنب فيقول: أتعرف
قييال: هلييك، أنييه نفسه في ورأى بذنوبه، قرره إذا حتى رب،

كتيياب فيعطى اليوم، لك أغفرها وأنا الدنيا، في عليك سترتها
الييذين الشييهاد: {هييؤلء فيقييول والمنافق، الكافر حسناته. وأما

الظالمين}. على الله لعنة أل ربهم على كذبوا
]4408، 5722، 7076[

 4.       : يسلمه -  ول المسلم المسلم يظلم ل باب
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2310

اللييه رضي عمر بن الله عبد أخبره: أن سالما شهاب: أن ابن
أخبره: عنهما

أخييو قييال: (المسيلم وسيلم عليييه الله صلى الله رسول أن 
كييان أخيه حاجة في كان ومن يسلمه، ول يظلمه ل المسلم،

عنييه اللييه فييرج كربيية مسييلم عن فرج ومن حاجته، في الله
اللييه سييتره مسييلما سييتر ومن القيامة، يوم كربات من كربة
القيامة). يوم

]6551[

5.      : مظلوما -  أو ظالما أخاك أعن باب
هشيم: أخبرنييا شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا2311/2312

أنييس الطويييل: سييمع وحميييد أنس بن بكر أبي ابن الله عبيد
يقول: عنه الله رضي مالك بن
ظالمييا أخيياك وسلم: (انصر عليه الله صلى الله رسول قال 
مظلوما). أو

رضي أنس عن حميد، عن معتمر، مسدد: حدثنا  - حدثنا2312
قال: عنه الله
ظالمييا أخيياك وسلم: (انصر عليه الله صلى الله رسول قال 
فكيييف مظلومييا، ننصره هذا الله، رسول مظلوما). قالوا: يا أو

يديه). فوق قال: (تأخذ ظالما؟ ننصره
]6552[



 6.   : المظلوم -  نصر باب
بيين الشييعث عن شعبة، الربيع: حدثنا بن سعيد  - حدثنا2313
عييازب بن البراء سويد: سمعت بن معاوية قال: سمعت سليم
قال: عنهما الله رضي

سييبع، عيين ونهانييا بسبع، وسلم عليه الله صلى النبي أمرنا 
ورد العيياطس، وتشميت الجنائز، واتباع المريض، فذكر: (عيادة

المقسم). وإبرار الداعي، وإجابة المظلوم، ونصر السلم،
 ]1182[

بريييد، عيين أسييامة، أبييو العلء: حييدثنا بن محمد  - حدثنا2314
عنه، الله رضي موسى أبي عن بردة، أبي عن
للمييؤمن قييال: (المييؤمن وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي عن 

أصابعه. بين بعضا). وشبك بعضه يشد كالبنيان،
]467[

 7.    : الظالم -  من النتصار باب
إل القييول ميين بالسييوء الجهر الله يحب ذكره: {ل جل لقوله

إذا /. {والييذين148عليما} /النساء:  سميعا الله وكان ظلم من
إبراهيم: كانوا /. قال39ينتصرون} /الشورى:  هم البغي أصابهم

عفوا. قدروا فإذا يستذلوا، أن يكرهون

 8.   : المظلوم -  عفو باب
فإن سوء عن تعفو أو تخفوه أو خيرا تبدو تعالى: {إن لقوله
سيييئة سيييئة /. {وجييزاء149قييديرا} /النسيياء:  عفييوا كييان اللييه

يحييب ل إنييه اللييه علييى فييأجره وأصييلح عفييا فميين مثلهييا
سبيل. من عليهم ما فأولئك ظلمه بعد انتصر الظالمين. ولمن

الرض فيي ويبغيون النياس يظلميون اليذين على السبيل إنما
ذلييك إن وغفيير صييبر أليم. ولمن عذاب لهم أولئك الحق بغير
هل يقولون العذاب رأوا لما الظالمين المور. وترى عزم لمن
/.44 - 40سبيل} /الشورى:  من مرد إلى

 9.     : القيامة -  يوم ظلمات الظلم باب
الماجشييون: العزيييز عبييد يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا2315
اللييه رضييي عميير بن الله عبد عن دينار، بن الله عبد أخبرنا
عنهما،

يييوم ظلمييات قال: (الظلم وسلم عليه الله صلى النبي عن 



القيامة).

 10.      : المظلوم -  دعوة من والحذر التقاء باب
بيين زكرييياء وكيع: حييدثنا موسى: حدثنا بن يحيى  - حدثنا2316
أبييي عيين صيييفي، بن الله عبد بن يحيى عن المكي، إسحاق

عنهما: الله رضي عباس ابن عن عباس، ابن مولى معبد،
اليميين، إلييى معيياذا بعييث وسييلم عليييه اللييه صلى النبي أن 

اللييه وبييين بينهييا ليييس فإنهييا المظلييوم، دعييوة فقييال: (اتييق
حجاب).

]1331[

 11       : فحللها -  الرجل عند مظلمة له كانت من باب
. مظلمته    يبين هل له،

ذئييب: حييدثنا أبييي ابيين إياس: حدثنا أبي بن آدم  - حدثنا2317
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن المقبري، سعيد

لييه كييانت وسييلم: (ميين عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قال 
قبييل اليييوم، منييه فليتحللييه شيييء أو عرضه من لحد مظلمة

منييه أخذ صالح عمل له كان إن درهم، ول دينار يكون ل أن
سيييئات ميين أخييذ حسيينات لييه تكيين لييم وإن مظلمتييه، بقييدر

عليه). فحمل صاحبه
سييمي أويييس: إنمييا أبييي بيين إسماعيل الله: قال عبد أبو قال

ان لنيه المقيبري ه: عبيد أبيو المقيابر. قيال ناحيية نيزل ك الل
أبييي بيين سييعيد وهييو ليييث، بنييي مييولى هييو المقييبري وسعيد
كيسان. سعيد أبي واسم سعيد،

]6169[

 12.        : فيه -  رجوع فل ظلمه من حلله إذا باب
عييروة، بيين هشام الله: أخبرنا عبد محمد: أخبرنا  - حدثنا2318

عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن
إعراضيا}. قيالت: أو نشييوزا بعلهييا مين خييافت اميرأة {وإن 

أن يريييد منهييا، بمسييتكثر ليييس المييرأة، عنييده تكييون الرجييل
الييية هييذه فنزلت حل، في شأني من فتقول: أجعلك يفارقها،

ذلك: في
]2548، 4325، 4910[



 13.         : هو -  كم يبين ولم وأحله، له أذن إذا باب
أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا2319
عنه: الله رضي الساعدي سعد بن سهل عن دينار، بن حازم

فشييرب بشييراب أتي وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
للغلم: فقييال الشييياخ، يسيياره وعيين غلم، يمينييه وعيين منييه،

رسييول يييا الغلم: واللييه هييؤلء). فقييال أعطييي أن لييي (أتأذن
صييلى اللييه رسييول أحدا. قال: فتلييه منك بنصيبي أوثر ل الله،
يده. في وسلم عليه الله

 ]2224[

 14.       : الرض -  من شيئا ظلم من إثم باب
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2320
بيين عمييرو بيين الرحميين عبييد اللييه: أن عبد ابن طلحة حدثني
قال: عنه الله رضي زيد بن سعيد أخبره: أن سهل

ظلييم يقول: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 
أرضين). سبع من طوقه شيئا الرض من

]3026[
عيين حسين، الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا2321
أبييا إبراهيييم: أن بيين محمييد قييال: حييدثني كييثير أبييي بن يحيى
حدثه: سلمة

الله رضي لعائشة فذكر خصومة، أناس وبين بينه كانت أنه 
صييلى النييبي فييإن الرض، اجتنييب سيلمة، أبييا فقالت: يا عنها،
طييوقه الرض ميين شييبر قيد ظلم قال: (من وسلم عليه الله
أرضين). سبع من

]3023[
المبييارك: بيين الله عبد إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا2322
عنييه اللييه رضي أبيه عن سالم، عن عقبة، ابن موسى حدثنا
قال:

شيئا الرض من أخذ وسلم: (من عليه الله صلى النبي قال 
أرضين). سبع إلى القيامة يوم به خسف حقه، بغير
اللييه: عبد أبو حاتم: قال أبي بن جعفر أبو الفربري: قال قال
أمله المبييارك، ابيين كتيياب فييي بخراسييان ليييس الحييديث هذا

بالبصرة. عليهم
]3024[



 15.       : جاز -  شيئا لخر إنسان أذن إذا باب
جبلة: عن شعبة، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا2323

ابن فكان سنة، فأصابنا العراق، أهل بعض في بالمدينة كنا 
بنييا يمر عنهما الله رضي عمر ابن فكان التمر، يرزقنا الزبير

عيين نهييى وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فيقييول: إن
أخاه. منكم الرجل يستأذن أن إل القران،

]2357، 2358، 5131[
عيين العمش، عن عوانة، أبو النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا2324

مسعود: أبي عن وائل، أبي
غلم لييه كييان شييعيب، أبييو لييه يقييال النصييار من رجل أن 

لعلييي خمسية، طعيام لييي شيعيب: اصينع أبييو ليه فقال لحام،
فييي وأبصر خمسة، خامس وسلم عليه الله صلى النبي أدعو
رجل فتبعهم فدعاه، الجوع، وسلم عليه الله صلى النبي وجه

قييد هييذا وسييلم: (إن عليييه الليه صيلى النييبي فقييال يييدع، لم
له). قال: نعم. أتأذن اتبعنا،

 ]1975[

16{   } :    : الخصام -  ألد وهو تعالى الله قول باب
 : /.204البقرة/

مليكة، أبي ابن عن جريج، ابن عن عاصم، أبو  - حدثنا2325
عنها، الله رضي عائشة عن
الرجييال أبغييض قييال: (إن وسييلم عليييه الله صلى النبي عن 

الخصم). اللد الله إلى
]4251، 6765[

 17.        : يعلمه -  وهو باطل في خاصم من إثم باب
إبراهيييم قييال: حييدثني اللييه عبييد بن العزيز عبد  - حدثنا2326

بيين عييروة قال: أخييبرني شهاب ابن عن صالح، عن سعد، بن
سييلمة أم أمهييا أخييبرته: أن سييلمة أم بنييت زينييب الزبييير: أن

أخبرتها، وسلم عليه الله صلى النبي زوج عنها، الله رضي
خصييومة سييمع وسييلم: أنييه عليه الله صلى الله رسول عن 

يييأتيني وإنييه بشيير، أنييا فقال: (إنما إليهم، فخرج حجرته، بباب
أنييه فأحسييب بعييض، من أبلغ يكون أن بعضكم فلعل الخصم،
فإنمييا مسييلم، بحييق له قضيت فمن بذلك، له فأقضي صدق،

فليتركها). أو فليأخذها النار، من قطعة هي



]2534، 6566، 6748، 6759، 6762[

 18.    : فجر -  خاصم إذا باب
عيين شييعبة، عيين محمييد، خالد: أخبرنييا بن بشر  - حدثنا2327

اللييه عبييد عيين مسروق، عن مرة، بن الله عبد عن سليمان،
عنهما، الله رضي عمرو بن
فيييه كيين ميين قييال: (أربييع وسلم عليه الله صلى النبي عن 

خصييلة فيييه كييانت أربعة من خصلة فيه كانت أو منافقا، كان
وإذا أخلييف، وعد وإذا كذب، حدث يدعها: إذا حتى النفاق من

فجر). خاصم وإذا غدر، عاهد
 ]34[

 19.       : ظالمه -  مال وجد إذا المظلوم قصاص باب
ما بمثل فعاقبوا عاقبتم وقرأ: {وإن سيرين: يقاصه، ابن وقال

/.126به} /النحل:  عوقبتم
الزهييري: حييدثني عيين شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا2328

عتبيية بنت هند قالت: جاءت عنها الله رضي عائشة عروة: أن
فقالت: ربيعة بن
حييرج علي فهل مسيك، رجل سفيان أبا إن الله، رسول يا 

أن عليييك حييرج فقييال: (ل عيالنييا؟ لييه الييذي ميين أطعييم أن
بالمعروف). تطعميهم

 ]2097[
قييال: حييدثني الليييث يوسف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2329
قال: عامر بن عقبة عن الخير، أبي عن يزيد،

ل بقوم فننزل تبعثنا، وسلم: إنك عليه الله صلى للنبي قلنا 
لكييم فييأمر بقوم، نزلتم لنا: (إن فقال فيه؟ ترى فما يقروننا،

حييق منهييم فخييذوا يفعلوا، لم فإن فاقبلوا، للضيف ينبغي بما
الضيف).

]5786[

 20.     : السقائف -  في جاء ما باب
بنييي سقيفة في وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي وجلس

ساعدة.
 ]5314[

قييال: وهييب ابيين قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا2330
عبيييد شييهاب: أخييبرني ابيين عيين يونس، مالك. وأخبرني حدثني



عميير عيين أخييبره، عبيياس ابيين عتبة: أن بن الله عبد بن الله
قال: عنهم الله رضي

النصييار إن وسييلم، عليييه اللييه صييلى نييبيه اللييه توفى حين 
بنييا، بكر: انطلييق لبي فقلت ساعدة، بني سقيفة في اجتمعوا
ساعدة. بني سقيفة في فجئناهم

]3261، 3713، 3796، 6441، 6442، 6892[

 21.         : جداره -  في خشبه يغرز أن جاره يمنع ل باب
ابيين عيين مالييك، عيين مسييلمة، بيين اللييه عبييد  - حييدثنا2331
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن شهاب،

جييار يمنييع قييال: (ل وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 
لييي هريرة: ما أبو يقول جداره). ثم في خشبه يغرز أن جاره
أكتافكم. بين بها لرمين والله معرضين، عنها أراكم

 22.     : الطريق -  في الخمر صب باب
عفييان: يحيييى: أخبرنييا أبو الرحيم عبد بن محمد  - حدثنا2332
عنه: الله رضي أنس عن ثابت، زيد: حدثنا ابن حماد حدثنا

خمرهييم وكييان طلحيية، أبييي منييزل فييي القييوم ساقي كنت 
مناديييا وسلم عليه الله صلى الله رسول فأمر الفضيخ، يومئذ

طلحيية: أبييو لييي قييال: فقييال حرمييت، قد الخمر إن ينادي: أل
المدينيية، سييكك فييي فجرت فهرقتها، فخرجت فأهرقها، اخرج
فيأنزل بطييونهم، فيي وهييي قييوم قتيل القوم: قيد بعض فقال

فيمييا جنيياح الصييالحات وعملييوا آمنييوا الييذين على الله: {ليس
طعموا}. الية.

]4341، 4344، 5258، 5260 -  5262، 5278، 5299،
6826[

 23     : والجلوس -  فيها والجلوس الدور أفنية باب
. الصعدات  على

فيييه يصييلي داره، بفناء مسجدا بكر أبو عائشة: فابتنى وقالت
وأبنيياؤهم المشييركين نسيياء عليييه فيتقصييف القييرآن، ويقييرأ

بمكة. يومئذ وسلم عليه الله صلى والنبي منه، يعجبون
 ]464[

بيين حفييص عميير أبييو فضييالة: حييدثنا بيين معيياذ  - حييدثنا2333
أبييي عيين يسييار، بيين عطيياء عيين أسلم، بن زيد عن ميسرة،

عنه، الله رضي الخدري سعيد



فييي والجلوس قال: (إياكم وسلم عليه الله صلى النبي عن 
فيهييا. نتحييدث مجالسيينا هييي إنما بد، لنا الطرقات). فقالوا: ما

حقهييا). قييالوا: الطريييق فييأعطوا المجالس، إل أبيتم قال: (فإذا
ورد الذى، وكييف البصيير، قييال: (غييض الطريييق؟ حييق ومييا

المنكر). عن ونهي بالمعروف، وأمر السلم،
]5875[

 24.        : بها -  يتأذ لم إذا الطرق على البار باب
سييمي عيين مالييك، عيين مسييلمة، بيين الله عبد  - حدثنا2334
هريييرة أبييي عيين السييمان، صييالح أبييي عيين بكيير، أبي مولى
عنه: الله رضي

بطريييق، رجييل قييال: (بينييا وسيلم عليييه الله صلى النبي أن 
خييرج، ثييم فشرب فيها، فنزل بئرا فوجد العطش، عليه اشتد
الرجييل: لقييد فقييال العطش، من الثرى يأكل يلهث، كلب فإذا
فنييزل منييي، بلييغ كييان الذي مثل العطش من الكلب هذا بلغ

له). فغفر له الله فشكر الكلب، فسقى ماء، خفه فمل البئر
فقييال: (فييي لجييرا؟ البهييائم في لنا وإن الله، رسول قالوا: يا

أجرا). رطبة كبد ذات كل
 ]171[

 25.   : الذى -  إماطة باب
صييلى النبي عن عنه، الله رضي هريرة أبي عن همام، وقال
صدقة). الطريق عن الذى وسلم: (يميط عليه الله

 ]2827[

 26     : السطوح -  في المشرفة والعلية الغرفة باب
وغيرها.

عيين عيينيية، ابيين محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبييد  - حييدثنا2335
عنهمييا اللييه رضييي زيييد بيين أسييامة عيين عروة، عن الزهري،

قال:
آطييام ميين أطييم علييى وسلم عليه الله صلى النبي أشرف 

الفتيين مواقييع أرى إنييي أرى؟ ما ترون قال: (هل ثم المدينة،
القطر). كمواقع بيوتكم خلل

 ]1779[
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2336

ثييور، أبييي بن الله عبد بن الله عبيد قال: أخبرني شهاب ابن



قال: عنهما الله رضي عباس بن الله عبد عن
عيين عنييه، اللييه رضييي عمر أسأل أن على حريصا أزل لم 

قييال اللييتين وسيلم، عليه الله صلى النبي أزواج من المرأتين
قلوبكمييا}. فحججييت صييغت فقد الله إلى تتوبا لهما: {إن الله

فسييكبت جيياء حييتى فتييبرز، بالداوة، معه وعدلت فعدل معه،
ميين المييؤمنين، أمييير فقلييت: يييا فتوضأ، الداوة من يديه على

قييال اللتييان وسييلم، عليه الله صلى النبي أزواج من المرأتان
يا لك الله}. فقال: واعجبي إلى تتوبا لهما: {إن وجل عز الله
يسوقه، الحديث عمر استقبل ثم وحفصة، عائشة عباس، ابن

زيييد، بيين أمية بني في النصار من لي وجار كنت فقال: إني
النييبي علييى النييزول نتنيياوب وكنييا المدينيية، عييوالي ميين وهي
نزلييت فييإذا يومييا، وأنييزل يومييا فينزل وسلم، عليه الله صلى
فعييل نييزل وإذا وغيييره، الميير ميين اليييوم ذلك خبر من جئته

علييى قييدمنا فلمييا النسيياء، نغلييب قريييش معشيير وكنييا مثلييه،
يأخييذن نسيياؤنا فطفييق نسيياؤهم، تغلبهييم قوم هم إذا النصار

فراجعتنييي، امرأتييي علييى فصييحت النصييار، نسيياء أدب ميين
إن فوالله أراجعك، أن تنكر فقالت: ولم تراجعني، أن فأنكرت

لم علييه الليه صيلى النيبي أزواج إحيداهن وإن ليراجعنيه، وس
فعييل ميين فقلييت: خييابت الليييل. فييأفزعني، حتى اليوم لتهجره

حفصيية، علييى فييدخلت ثيييابي علييي جمعييت ثييم بعظيم، منهن
اللييه صييلى اللييه رسييول إحييداكن أتغاضييب حفصيية، فقلت: أي

فقليت: خييابت فقييالت: نعييم، الليييل؟ حييتى اليييوم وسيلم عليييه
اللييه صييلى رسييوله لغضييب اللييه يغضب أن أفتأمن وخسرت،

اللييه صلى الله رسول على تستكثري ل فتهلكين، وسلم عليه
مييا واسييأليني تهجريييه، ول شيء في تراجعيه ول وسلم عليه

وأحييب منييك أوضييأ هييي جارتييك كييانت أن يغرنك ول لك، بدا
- وكنييا عائشيية - يريييد وسييلم عليه الله صلى الله رسول إلى

نوبته، يوم صاحبي فنزل لغزونا، النعال تنعل غسان أن تحدثنا
هييو، وقييال: أنييائم شييديدا، ضييربا بييابي فضييرب عشيياء، فرجييع

هييو قلييت: مييا عظيم، أمر وقال: حدث إليه، فخرجت ففزعت،
رسييول طلييق وأطييول، منه أعظم بل قال: ل، غسان؟ أجاءت

حفصيية خييابت قييال: قييد نسيياءه، وسييلم عليييه الله صلى الله
علييي فجمعييت يكون، أن يوشك هذا أن أظن كنت وخسرت،

وسيلم، عليييه اللييه صييلى النبي مع الفجر صلة فصليت ثيابي



هي فإذا حفصة، على فدخلت فيها، فاعتزل له مشربة فدخل
رسييول أطلقكيين حييذرتك، أكيين لييم أو يبكيك، قلت: ما تبكي،
فييي ذا هييو أدري، قييالت: ل وسييلم؟ عليييه اللييه صييلى اللييه

يبكييي رهييط حييوله فييإذا المنييبر، فجئييت فخرجييت المشييربة،
فجئييت أجييد، مييا غلبنييي ثييم قليل، معهييم فجلسييت بعضييهم،
لعميير، أسييود: اسييتأذن له لغلم فقلت فيها، هو التي المشربة

فقييال: خييرج ثييم وسييلم، عليييه اللييه صلى النبي فكلم فدخل
الييذين الرهييط مييع جلست حتى فانصرفت فصمت، له ذكرتك

مييع فجلست مثله، فذكر فجئت أجد ما غلبني ثم المنبر، عند
الغلم، فجئييت أجييد مييا غلبنييي ثييم المنييبر، عند الذين الرهط

فييإذا منصييرفا وليييت فلمييا مثلييه، فييذكر لعميير، فقلت: استأذن
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول لييك قييال: أذن يدعوني، الغلم

حصييير، رمييال علييى مضييطجع هييو فييإذا عليه، فدخلت وسلم،
علييى متكييئ بجنبييه، الرمييال أثيير قييد فييراش، وبينه بينه ليس

وأنييا قلييت ثييم عليييه، فسييلمت ليف، حشوها أدم، من وسادة
قليت فقيال: (ل). ثيم إليي، بصيره فرفع نساءك؟ قائم: طلقت

معشيير وكنييا رأيتنييي لييو اللييه، رسييول أسييتأنس: يييا قييائم وأنا
نسيياؤهم، تغلبهييم قييوم علييى قدمنا فلما النساء، نغلب قريش
لم، علييه الليه صيلى النيبي فتبسم فذكره، و ثيم وس قليت: ل
جارتييك كييانت أن يغرنك فقلت: ل حفصة على ودخلت رأيتني

- يريد وسلم عليه الله صلى النبي إلى وأحب منك أوضأ هي
رفعييت ثييم تبسم، رأيته حين فجلست أخرى، - فتبسم عائشة
غييير البصيير، يييرد شيييئا فيييه رأيت ما فوالله بيته، في بصري

فييارس فييإن أمتييك، علييى فليوسييع الله فقلت: ادع ثلثة، أهبة
وكييان الله، يعبدون ل وهم الدنيا، وأعطوا عليهم وسع والروم
قييوم أولئييك الخطيياب؟ ابن يا أنت شك في فقال: (أو متكئا،
اللييه رسييول الدنيا). فقلييت: يييا الحياة في طيباتهم لهم عجلت

ه صلى النبي فاعتزل لي، استغفر أجيل مين وسيلم علييه الل
قييال: قييد وكان عائشة، إلى حفصة أفشته حين الحديث ذلك

حييين عليهيين موجييدته شييدة ميين شييهرا، عليهن بداخل أنا ما
عائشيية علييى دخييل وعشييرون، تسييع مضييت فلمييا الله، عاتبه
علينييا تييدخل ل أن أقسييمت عائشيية: إنييك له فقالت بها، فبدأ

فقييال عييدا، أعييدها ليليية وعشييرين لتسييع أصييبحنا وإنييا شهرا،
وعشييرون). وكييان تسييع وسييلم: (الشييهر عليه الله صلى النبي



التخيييير، آية عائشة: فأنزلت قالت وعشرين، تسعا الشهر ذلك
أن عليييك ول أمييرا، لك ذاكر فقال: (إني امرأة، أول بي فبدأ

لييم أبييوي أن أعلم أبويك). قالت: قد تستأمري حتى تعجلي ل
النييبي أيهييا قال: {يييا الله قال: (إن ثم بفراقك، يأمراني يكونا

أسييتأمر هييذا - عظيمييا}). قلييت: أفييي قوله - إلى لزواجك قل
نسيياءه، خييير ثم الخرة، والدار ورسوله الله أريد فإني أبوي،
عائشة. قالت ما مثل فقلن

 ]89[
الطويييل، حميييد عيين الفييزاري، سلم: حدثنا ابن  - حدثنا2337

قال: عنه الله رضي أنس عن
شييهرا، نسييائه ميين وسييلم عليه الله صلى الله رسول آلى 

فقييال: عميير فجيياء له، علية في فجلس قدمه، انفكت وكانت
شييهرا). فمكييث منهيين آليييت ولكني قال: (ل، نساءك؟ أطلقت

نسائه. على فدخل نزل، ثم وعشرين تسعا
 ]371[

 27       : باب -  أو البلط على بعيرة عقل من باب
المسجد.

المتوكييل أبييو عقيييل: حييدثنا أبييو حييدثنا مسييلم  - حييدثنا2338
قال: عنهما، الله رضي الله عبد بن جابر قال: أتيت الناجي

إليييه، فييدخلت المسييجد، وسييلم عليه الله صلى النبي دخل 
فخييرج جملييك، فقلييت: هييذا البلط، ناحييية في الجمل وعقلت
لك). والجمل قال: (الثمن بالجمل، يطيف فجعل

 ]432[

 28.      : قوم -  سباطة عند والبول الوقوف باب
عن منصور، عن شعبة، عن حرب، بن سليمان  - حدثنا2339

قال: عنه الله رضي حذيفة عن وائل، أبي
قييال: لقييد أو وسييلم، عليه الله صلى الله رسول رأيت لقد 

قائما. فبال قوم، سباطة وسلم، عليه الله صلى النبي أتى
 ]222[

 29       : في -  الناس يؤذي وما الغصن، أخذ من باب
. به   فرمى الطريق

أبييي عيين سييمي، عيين مالييك، اللييه: أخبرنييا عبد  - حدثنا2340



عنه: الله رضي هريرة أبي عن صالح،
يمشييي رجييل وسييلم: (بينمييا عليه الله صلى الله رسول أن 

له). فغفر الله فشكر فأخذه، شوك غصن وجد بطريق،
 ]624[

 30      : وهي -  الميتاء، الطريق في اختلفوا إذا باب
البنيان،        أهلها يريد ثم الطريق، بين تكون الرحبة

. أذرع     سبعة الطريق منها فترك

عن حازم، بن جرير إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا2341
اللييه رضييي هريييرة أبييا عكرمة: سمعت عن خريت، بن الزبير

قال: عنه
الطريق في تشاجروا وسلم: إذا عليه الله صلى النبي قضى 

أذرع. بسبعة

 31.     : صاحبه -  إذن بغير النهبى باب
ننتهب. ل أن وسلم عليه الله صلى النبي عبادة: بايعنا وقال

 ]3680[
بيين عييدي شعبة: حدثنا إياس: حدثنا أبي بن آدم  - حدثنا2342

أمييه، أبييو جده وهو النصاري، يزيد بن الله عبد ثابت: سمعت
قال:

والمثلة. النهبى عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى 
]5197[

عقيييل، الليث: حدثنا قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا2343
أبييي عيين الرحميين، عبييد بيين بكيير أبييي عيين شهاب، ابن عن

قال: عنه الله رضي هريرة
حييين الزانييي يزنييي وسييلم: (ل عليييه اللييه صييلى النبي قال 

مييؤمن، وهييو يشرب حين الخمر يشرب ول مؤمن، وهو يزني
يرفييع نهبيية، ينتهييب ول مييؤمن، وهييو يسييرق حييين يسرق ول

مؤمن). وهو ينتهبها حين أبصارهم، فيها إليه الناس
صييلى النييبي عيين هريييرة، أبييي عيين سلمة، وأبي سعيد وعن
النهبة. إل وسلم: مثله، عليه الله
اللييه: عبييد أبييو جعفيير: قييال أبييي بخييط الفربييري: وجييدت قال

اليمان. يريد منه، ينزع تفسيره: أن



]5256، 6390، 6425[

 32.     : الخنزير -  وقتل الصليب كسر باب
الزهيري سيفيان: حيدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2344

الليه رضييي هريييرة أبييا المسيب: سييمع بن سعيد قال: أخبرني
عنه،
تقييوم قييال: (ل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عيين 

فيكسيير مقسييطا، حكمييا، مريييم ابيين فيكم ينزل حتى الساعة
ل حييتى المييال ويفيض الجزية، ويضع الخنزير، ويقتل الصليب،

أحد). يقبله
 ]2109[

 33       : أو -  الخمر، فيها التي الدنان تكسر هل باب
      . أو  صليبا، أو صنما، كسر فإن الزقاق تخرق

. بخشبه      ينتفع ل ما أو طنبورا،
بشيء. فيه يقض فلم كسر، طنبور في شريح وأتي

أبي بن يزيد عن مخلد، بن الضحاك عاصم أبو  - حدثنا2345
عنه: الله رضي الكوع بن سلمة عن عبيد،

خيييبر، يوم توقد نيرانا رأى وسلم عليه الله صلى النبي أن 
النسييية، الحميير النيران). قالوا: علييى هذه توقد ما قال: (على

الوا: أل قال: (اكسيروها قيال: ونغسيلها؟ نهريقهيا وأهرقوهيا). ق
(اغسلوا).

]3960، 5178، 5796، 5972، 6496[

أبييي ابن سفيان: حدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2346
مسييعود بيين اللييه عبد عن معمر، أبي عن مجاهد، عن نجيح،
قال: عنه الله رضي

الكعبيية وحييول مكيية، وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي دخييل 
وجعييل يييده، فييي بعييود يطعنهييا فجعييل نصييبا، وستون ثلثمائة

الباطل} الية. وزهق الحق يقول: {جاء
]4036، 4443[

عيين عييياض، بيين أنس المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا2347
القاسيم، أبييه عين القاسيم، بين الرحمين عبد عن الله، عبيد
عنها: الله رضي عائشة عن



فهتكييه تماثيييل، فيه سترا لها سهوة على اتخذت كانت أنها 
فكانتييا نمرقييتين، منييه فاتخييذت وسييلم، عليه الله صلى النبي

عليهما. يجلس البيت في
]5610، 5611، 5758[

 34.     : ماله -  دون قاتل من باب
أبييي ابيين هييو سييعيد، يزيييد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2348
بيين الله عبد عن عكرمة، عن السود، أبو قال: حدثني أيوب،
قال: عنهما الله رضي عمرو

دون قتييل يقييول: (ميين وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
شهيد). فهو ماله

 35.       : لغيره -  شيئا أو قصعة كسر إذا باب
عيين حميييد، عيين سييعيد، بن يحيى مسدد: حدثنا  - حدثنا2349

عنه: الله رضي أنس
لم علييه الليه صيلى النبي أن  ان وس ض عنيد ك نسيائه، بع

طعييام، فيها بقصعة خادم مع المؤمنين أمهات إحدى فأرسلت
الطعييام، فيهييا وجعييل فضمها القصعة، فكسرت بيدها فضربت

فييدفع فرغييوا، حييتى والقصييعة الرسييول وقال: (كلييوا). وحبييس
المكسورة. وحبس الصحيحة القصعة

حميد: حييدثنا أيوب: حدثنا بن يحيى مريم: أخبرنا أبي ابن وقال
وسلم. عليه الله صلى النبي عن أنس،

]4927[

 36.      : مثله -  فليبن حائطا هدم إذا باب
عيين حييازم، بيين جرييير إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا2350
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سيرين، بن محمد

بييين من رجل وسلم: (كان عليه الله صلى الله رسول قال 
أن فييأبى فييدعته أمييه فجيياءته يصلي، جريح له يقال إسرائيل

تمتييه ل فقييالت: اللهييم أتته ثم أصلي؟ أو فقال: أجيبها يجيبها،
فقييالت صييومعته، فييي جريييح وكييان المومسييات، تريييه حييتى

راعيييا فييأتت فأبى، فكلمته له، فتعرضت جريجا، امرأة: لفتنن
جريييح، ميين فقييالت: هييو غلمييا، فولييدت نفسييها، ميين فأمكنته

ثييم وصييلى، فتوضييأ وسييبوه، فييأنزلوه صييومعته وكسروا فأتوه
قييالوا: نبنييي قال: الراعي، غلم؟ يا أبوك فقال: من الغلم أتى

طين. من قال: ل، ذهب، من صومعتك



 ]1148[



الشركة.  - كتاب52
 1.      : والعروض -  والنهد الطعام في الشركة باب

ييير لييم لمييا قبضيية، أو مجازفة ويوزن، يكال ما قسمة وكيف
ا، النهد في المسلمون بعضيا، وهيذا بعضيا هيذا يأكيل أن بأس

التمر. في والقران والفضة، الذهب مجازفة وكذلك
بن وهب عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا2351

قال: أنه عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن كيسان،
السيياحل، قبييل بعثا وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث 

فيهييم، وأنييا ثلثمائيية وهييم الجييراح، بيين عبيدة أبا عليهم فأمر
أبييو فييأمر الييزاد، فنييي الطريييق ببعييض كنييا إذا حييتى فخرجنا

تميير، مزودي فكان كله، ذلك فجمع الجيش ذلك بأزواد عبيدة
إل يصيييبنا يكيين فلييم فنييي، حييتى قليل يييوم كييل يقوتنا فكان
فقيدها وجيدنا فقييال: لقييد تمرة؟ تغني فقلت: وما تمرة، تمرة
مثييل حييوت فييإذا البحيير، إلييى انتهينييا قييال: ثييم فنيييت، حييين

أميير ثييم ليليية، عشييرة ثماني الجيش ذلك منه فأكل الظرب،
فرحلت، براحلة أمر ثم فنصبا، أضلعه من بضلعين عبيدة أبو
تصبهما. فلم تحتهما مرت ثم
]2821، 4102 - 4104، 5174، 5175[

عيين إسماعيل، بن حاتم مرحوم: حدثنا بن بشر  - حدثنا2352
قال: عنه الله رضي سلمة عن عبيد، أبي بن يزيد
عليييه الليه صيلى النييبي فييأتوا وأملقييوا، القييوم أزواد خفييت 

فقييال: فأخبروه عمر فلقيهم لهم، فأذن إبلهم نحر في وسلم
عليييه الليه صيلى النييبي علييى فييدخل إبلكييم، بعييد بقيياؤكم ما

فقييال إبلهييم؟ بعييد بقيياؤهم مييا اللييه، رسييول فقال: يييا وسلم
فيييأتون النيياس، فييي وسييلم: (نيياد عليه الله صلى الله رسول
فقييام النطع، على وجعلوه نطع لذلك أزوادهم). فبسط بفضل
ثييم عليييه، وبييرك فييدعا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول
رسييول قييال ثييم فرغوا، حتى الناس فاحتثى بأوعيتهم، دعاهم

وأنييي اللييه، إل إلييه ل أن وسلم: (أشييهد عليه الله صلى الله
الله). رسول

]2820[
أبييو الوزاعييي: حييدثنا يوسييف: حييدثنا بيين محمييد  - حدثنا2353

قال: عنه الله رضي خديج بن رافع قال: سمعت النجاشي



فننحيير العصيير، وسييلم عليييه الله صلى النبي مع نصلي كنا 
تغرب أن قبل نضيجا لحما فنأكل قسم، عشر فتقسم جزورا،

الشمس.
عيين أسييامة، بيين حميياد العلء: حييدثنا بن محمد  - حدثنا2354
قال: موسى أبي عن بردة، أبي عن بريد،

أرملييوا إذا الشعريين وسلم: (إن عليه الله صلى النبي قال 
كييان مييا جمعييوا بالمدينيية، عيييالهم طعييام قييل أو الغييزو، في

واحييد إنيياء فييي بينهييم اقتسييموه ثييم واحييد، ثييوب في عندهم
منهم). وأنا مني فهم بالسوية،

 2      : يتراجعان -  فإنهما خليطين، من كان ما باب
. الصدقة    في بالسوية بينهما

أبييي قال: حدثني المثنى بن الله عبد بن محمد  - حدثنا2355
حدثه: أنسا أنس: أن بن الله عبد بن ثمامة قال: حدثني

ه عنه: كتب الله رضي بكر أبا أن  اليتي الصيدقة، فريضية ل
ميين كان قال: (وما وسلم، عليه الله صلى الله رسول فرض

بالسوية). بينهما يتراجعان فإنهما خليطين،
 ]1380[

 3.   : الغنم -  قسمة باب
عيين عوانة، أبو النصاري: حدثنا الحكم بن علي  - حدثنا2356
خديييج، بيين رافييع بن رفاعة بن عباية عن مسروق، بن سعيد

قال: جده عن
فأصيياب الحليفيية، بييذي وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا 

الليه صيلى النيبي قال: وكييان وغنما، إبل فأصابوا جوع، الناس
ونصييبوا فييذبحوا فعجلييوا القييوم، أخريييات فييي وسييلم عليييه

فييأكفئت، بالقييدور وسييلم عليييه الله صلى النبي فأمر القدور،
بعييير، منهييا فنييد ببعييير، الغنييم ميين عشييرة فعييدل قسييم، ثم

رجييل فييأهوى يسيييرة، خيل القوم في وكان فأعياهم، فطلبوه
أوابييد البهييائم لهييذه قييال: (إن ثييم اللييه، فحبسييه بسهم منهم

هكييذا). فقييال بييه فاصيينعوا منهييا غلبكييم فمييا الييوحش، كأوابد
أفنذبح مدى، معنا وليست غدا العدو نخاف أو نرجو جدي: إنا
فكلييوه، عليييه اللييه اسييم وذكيير الدم، أنهر قال: (ما بالقصب؟

فعظيم، السين ذليك: أميا عن وسأحدثكم والظفر، السن ليس
الحبشة). فمدى الظفر وأما



]2372، 2910، 5179، 5184، 5187، 5190، 5223،
5224[

 4      : حتى -  الشركاء بين التمر في القران باب
. أصحابه  يستأذن

جبليية سفيان: حييدثنا يحيى: حدثنا بن خلد  - حدثنا2357/2358
قال: سحيم بن
صييلى النييبي يقول: نهييى عنهما الله رضي عمر ابن سمعت 

حييتى جميعييا التمرتييين بييين الرجييل يقرن أن وسلم عليه الله
أصحابه. يستأذن

قال: جبلة عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو ) - حدثنا2358(
التميير، يرزقنييا الزبييير ابن فكان سنة، فأصابتنا بالمدينة، كنا 

صييلى النييبي فييإن تقرنييوا، فيقييول: ل بنييا يمر عمر ابن وكان
لم علييه الليه الرجيل يسيتأذن أن إل القيران، عين نهيى وس
أخاه. منكم

 ]2323[

 5.       : عدل -  بقيمة الشركاء بين الشياء تقويم باب
الييوارث: حييدثنا عبييد ميسييرة: حييدثنا بيين عمران  - حدثنا2359
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن أيوب،

شقصييا أعتييق وسلم: (ميين عليه الله صلى الله رسول قال 
ثمنييه يبلييغ مييا له وكان قال: نصيبا، أو شركا، أو عبد، من له

عتييق). قييال: ل منهمييا عتييق فقد وإل عتيق، فهو العدل بقيمة
فييي أو نييافع، ميين قييول عتييق، مييا منييه قييوله: عتييق أدري

وسلم. عليه الله صلى النبي عن الحديث،
]2369، 2385 - 2389، 2415[

سييعيد اللييه: أخبرنييا عبييد محمد: أخبرنييا بن بشر  - حدثنا2360
بشييير عيين أنييس، بيين النضيير عن قتادة، عن عروبة، أبي بن
عنه، الله رضي هريرة أبي عن نهيك، بن
شقيصيا أعتيق قيال: (مين وسيلم عليه الله صلى النبي عن 

مييال، لييه يكيين لييم فييإن ماله، في خلصه فعليه مملوكه من
عليه). مشقوق غير استسعي ثم عدل، قيمة المملوك قوم

]2370، 2390[

 6.       : فيه -  والستهام القسمة في يقرع هل باب
عييامرا قييال: سييمعت زكرييياء نعيييم: حييدثنا أبييو  - حييدثنا2361



عنهما، الله رضي بشير بن النعمان يقول: سمعت
علييى القييائم قييال: (مثييل وسييلم عليييه الله صلى النبي عن 

سييفينة، علييى اسييتهموا قييوم كمثييل فيهييا، والواقييع الله حدود
فييي الييذين فكييان أسييفلها، وبعضييهم أعلهييا بعضييهم فأصيياب
فقالوا: لو فوقهم، من على مروا الماء من استقوا إذا أسفلها

يييتركوهم فإن فوقنا، من نؤذ ولم خرقا، نصيبنا في خرقنا أنا
ونجييوا نجييوا أيييديهم على أخذوا وإن جميعا، هلكوا أرادوا وما

جميعا).
]2540[

 7.     : الميراث -  وأهل اليتيم شركة باب
الويسييي: العييامري اللييه عبييد بيين العزيييز عبييد  - حدثنا2362
شييهاب: أخييبرني ابيين عن صالح، عن سعد، ابن إبراهيم حدثنا

عنها. الله رضي عائشة سأل عروة: أنه
عروة قال: أخبرني شهاب ابن عن يونس، الليث: حدثني وقال

الزبير: بن
تعالى: {وإن الله قول عن عنها، الله رضي عائشة سأل أنه 

تكييون اليتيميية هي أختي، ابن - ورباع}. فقالت: يا - إلى خفتم
وجمالهييا، مالهييا فيعجبييه ميياله، فييي تشيياركه وليهييا، حجر في

فيعطيها صداقها، في يقسط أن بغير يتزوجها، أن وليها فيريد
يقسييطوا أن إل ينكحييوهن أن فنهييوا غيييره، يعطيهييا مييا مثييل
أن وأمييروا الصييداق، ميين سيينتهن أعلييى بهيين ويبلغييوا لهيين،

سواهن. النساء من لهم طاب ما ينحكوا
اللييه رسييول اسييتفتوا النيياس إن عائشة: ثييم عروة: قالت قال

الله: {ويستفتونك فأنزل الية، هذه بعد وسلم عليه الله صلى
ذكيير تنكحييوهن}. والييذي أن - وترغبون قوله - إلى النساء في
فيهييا: قال التي الولى، الية الكتاب في عليكم يتلى أنه الله

لييم طيياب ما فانكحوا اليتامى في تقسطوا ل أن خفتم {وإن
الخييرى: الييية فييي اللييه عائشيية: وقييول النسيياء}. قييالت ميين

يييتيمته عيين أحييدكم رغبيية هي تنكحوهن}. يعني أن {وترغبون
والجمييال، المييال قليليية تكييون حييين حجييره، فييي تكييون التي

يتييامى ميين وجمالهييا مالهييا فييي رغبييوا مييا ينكحييوا أن فنهييوا
عنهن. رغبتهم أجل من بالقسط، إل النساء

]2612، 4297، 4298، 4324، 4777، 4804، 4810،
4835، 4838، 4846، 6564[



 8.     : وغيرها -  الرضين في الشركة باب
معميير، هشييام: أخبرنييا محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا2363

رضييي اللييه عبييد بيين جييابر عن سلمة، أبي عن الزهري، عن
قال: عنهما الله
مييا كييل في الشفعة وسلم عليه الله صلى النبي جعل إنما 

شفعة. فل الطرق، وصرفت الحدود، وقعت فإذا يقسم، لم
 ]2099[

 9      : غيرها، -  أو الدور الشركاء اقتسم إذا باب
. شفعة     ول رجوع لهم فليس

عيين معميير، الواحييد: حييدثنا عبييد مسييدد: حييدثنا  - حييدثنا2364
اللييه رضييي اللييه عبييد بن جابر عن سلمة، أبي عن الزهري،

قال: عنهما
لييم ما كل في بالشفعة وسلم عليه الله صلى النبي قضى 

شفعة. فل الطرق، وصرفت الحدود، وقعت فإذا يقسم،
 ]2099[

 10      : يكون -  وما والفضة، الذهب في الشتراك باب
. الصرف  فيه

عثمييان، عيين عاصييم، أبييو علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا2365
قال: مسلم أبي بن سليمان قال: أخبرني السود، ابن يعني

أنييا فقييال: اشييتريت بيد، يدا الصرف عن المنهال أبا سألت 
عييازب بيين الييبراء فجاءنييا ونسيييئة، بيييد يييدا شيئا لي وشريك

النبي وسألنا أرقم، بن زيد وشريكي أنا فقال: فعلت فسألناه،
بيييد يييدا كيان فقييال: (ميا ذليك عيين وسيلم عليييه الليه صيلى

فذروه). نسيئة كان وما فخذوه،
 ]1955[

 11    : في -  والمشركين الذمي مشاركة باب
المزارعة.

أسييماء، بين جويريية إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا2366
قال: عنه الله رضي الله عبد عن نافع، عن
أن اليهييود، خيييبر وسييلم عليه الله صلى الله رسول أعطى 

منها. يخرج ما شطر ولهم ويزرعوها، يعملوها
 ]2165[



 12.     : فيها -  والعدل الغنم قسمة باب
أبييي بيين يزيد عن الليث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2367
عنه: الله رضي عامر بن عقبة عن الخير، أبي عن حبيب،

يقسييمها غنمييا أعطاه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
صييلى اللييه لرسييول فييذكره عتود، فبقي ضحايا، صحابته على
أنت). به فقال: (ضح وسلم عليه الله

 ]2178[

 13. وغيره -      الطعام في الشركة باب
لييه أن عميير فييرأى آخيير، فغمييزه شيئا ساوم رجل ويذكر: أن

شركة.
وهب بن الله عبد قال: أخبرني الفرج بن أصبغ  - حدثنا2368

اللييه عبييد جييده عيين معبد، بن زهرة عن سعيد، قال: أخبرني
هشام، بن
أمه به وذهبت وسلم، عليه الله صلى النبي أدرك قد وكان 

وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول إلييى حميييد بيت زينب
رأسييه صييغير). فمسييح فقال: (هو بايعه، الله رسول فقالت: يا

له. ودعا
بيين اللييه عبييد جييده بييه يخييرج كييان معبد: أنه بن زهرة وعن

وابيين عميير ابيين فيلقيياه الطعام، فيشتري السوق، إلى هشام
صييلى النييبي فإن له: أشركنا، عنهم: فيقولن الله رضي الزبير

أصيياب فربما فيشركهم، بالبركة، لك دعا قد وسلم عليه الله
المنزل. إلى بها فيبعث هي، كما الراحلة

]5992، 6784[

14.    : الرقيق -  في الشركة باب
عيين نييافع، عن أسماء، بن جويرية مسدد: حدثنا  - حدثنا2369

عنهما، الله رضي عمر ابن
لييه شييركا أعتق قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

قييدر مييال لييه كان إن كله، يعتق أن عليه وجب مملوك، في
سبيل ويخلى حصتهم، شركاؤه ويعطى عدل، قيمة يقام ثمنه،

المعتق).
 ]2359[

قتييادة، عيين حييازم، بن جرير النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا2370
هريييرة أبييي عيين نهيييك، بيين بشييير عن أنس، ابن النضر عن



عنه، الله رضي
لييه شقصا أعتق قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

غييير يستسييعى وإل مييال، ليه كييان إن كليه، أعتييق عبييد فييي
عليه). مشقوق

 ]2360[

 15      : أشرك -  وإذا والبدن، الهدي في الشتراك باب
. أهدى       ما بعد هديه في الرجل الرجل

عبييد زيييد: أخبرنييا بيين حميياد النعمييان: حييدثنا أبو  - حدثنا2371
ابيين عيين طاوس، جابر. وعن عن عطاء، عن جريج بن الملك
قال: عنهم الله رضي عباس

ذي ميين رابعيية صييبح وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي قييدم 
أمرنييا قييدمنا، فلمييا شيييء، يخلطهييم ل بالحييج مهلييين الحجة،

ذلييك فييي ففشييت نسييائنا، إلييى نحييل وأن عمييرة، فجعلناهييا
وذكيره منييى إليى أحيدنا جابر: فيييروح عطاء: فقال القالة. قال

عليييه الله صلى النبي ذلك فبلغ بكفه، جابر فقال منيا، يقطر
وكذا، كذا يقولون أقواما أن فقال: (بلغني خطيبا، فقام وسلم
أمييري ميين اسييتقبلت أني ولو منهم، لله وأتقى أبر لنا والله

لحللييت). فقييام الهدي معي أن ولول أهديت، ما استدبرت ما
أو لنييا هي الله، رسول فقال: يا جعشم، بن مالك بن سراقة
طييالب، أبييي بيين علييي للبد). قال: وجيياء بل فقال: (ل، للبد؟
اللييه صييلى اللييه رسول به أهل بما لبيك أحدهما: يقول فقال
صييلى اللييه رسييول بحجة الخر: لبيك وقال: وقال وسلم، عليه
يقيييم أن وسييلم عليه الله صلى النبي فأمر وسلم، عليه الله
الهدي. في وأشركه إحرامه، على

 ]1482[

 16       : في -  بجزور الغنم من عشرا عدل من باب
القسم.

عيين أبيييه، عن سفيان، عن وكيع، محمد: أخبرنا  - حدثنا2372
عنييه اللييه رضييي خديييج بيين رافع جده، عن رفاعة، بن عباية
قال:

تهامة، من الحليفة بذي وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا 
فجيياء القييدور، بهييا فييأغلوا القييوم فعجييل وإبل، غنمييا فأصييبنا



عدل ثم فأكفئت، بها فأمر وسلم عليه الله صلى الله رسول
إل القوم في وليس ند، بعيرا إن ثم بجزور، الغنم من عشرا

اللييه رسييول فقييال بسييهم، فحبسييه رجل فرماه يسيرة، خيل
الييوحش، كأوابد أوابد البهائم لهذه وسلم: (إن عليه الله صلى

رسييول جييدي: يييا هكذا). قال: قال به فاصنعوا منها غلبكم فما
معنييا وليييس غييدا، العييدو نلقييى أن نخيياف أو نرجييو إنييا الله،

الييدم أنهيير مييا أو: أرني، فقال: (اعجل، بالقصب؟ فنذبح مدى،
وسيأحدثكم والظفيير، السيين ليس فكلوا، عليه الله اسم وذكر
الحبشة). فمدى الظفر وأما فعظم، السن ذلك: أما عن

 ]2356[



الرهن.  - كتاب53
 1.     : الحضر -  في الرهن في باب

فرهييان كاتبييا تجييدوا ولييم سفر على كنتم تعالى: {وإن وقوله
/.283مقبوضة} /البقرة: 

قتيادة، هشيام: حيدثنا إبراهييم: حيدثنا بين مسلم  - حدثنا2373
قال: عنه الله رضي أنس عن
بشييعير، درعييه وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي رهيين ولقييد 

وإهاليية شييعير بخبز وسلم عليه الله صلى النبي إلى ومشيت
اللييه صييلى محمييد لل أصييبح يقول: (مييا سمعته ولقد سنحة،

أبيات). لتسعة وإنهم أمسى، ول صاع، إل وسلم عليه
 ]1963[

 2.    : درعه -  رهن من باب
قييال: العمييش الواحييد: حييدثنا عبد مسدد: حدثنا  - حدثنا2374

فقييال السييلف، فييي والقبيييل الرهيين إبراهيييم عنييد تييذاكرنا
عنها: الله رضي عائشة عن السود، إبراهيم: حدثنا

طعامييا يهييودي ميين اشترى وسلم عليه الله صلى النبي أن 
درعه. ورهنه أجل، إلى

 ]1962[

3.   : السلح -  رهن باب
عمييرو: سييفيان: قييال اللييه: حييدثنا عبييد بن علي  - حدثنا2375

جابر سمعت
يقول: عنهما الله رضي الله عبد ابن
بيين لكعييب وسييلم: (ميين عليييه اللييه صييلى الله رسول قال 

وسلم). فقال عليه الله صلى ورسوله الله آذى فإنه الشرف،
أو وسييقا تسييلفنا أن فقال: أردنييا فأتاه مسلمة: أنا، بن محمد

وأنيت نسياءنا، نرهنيك كييف نسياءكم، فقال: ارهنوني وسقين،
نرهيين قييالوا: كيييف أبنيياءكم، قييال: فييارهنوني العييرب؟ أجمييل
هييذا وسييقين، أو بوسييق فيقييال: رهيين أحييدهم، فيسب أبناءنا،

- السييلح سييفيان: يعنييي - قييال اللمة نرهنك ولكنا علينا، عار
وسلم عليه الله صلى النبي أتوا ثم فقتلوه، يأتيه، أن فوعده

فأخبروه.
]2867، 2868، 3811[



4.    : ومحلوب -  مركوب الرهن باب
وتحلييب علفهييا، بقييدر الضالة إبراهيم: تركب عن مغيرة، وقال
مثله. والرهن علفها، بقدر

عيين عييامر، عيين زكرييياء، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا2376/2377
عنه، الله رضي هريرة أبي
يقييول: (الرهيين كييان أنييه وسييلم عليييه الله صلى النبي عن 

مرهونا). كان إذا الدر لبن ويشرب بنفقته، يركب
اللييه: أخبرنييا عبييد مقاتييل: أخبرنييا بيين محمد ) - حدثنا2377( 

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن الشعبي، عن زكرياء،
بنفقته يركب وسلم: (الظهر عليه الله صلى الله رسول قال 

مرهونييا، كييان إذا بنفقتييه يشييرب الييدر ولبن مرهونا، كان إذا
النفقة). ويشرب يركب الذي وعلى

 5.     : وغيرهم -  اليهود عند الرهن باب
إبراهيييم، عيين العمييش، عن جرير، قتيبة: حدثنا  - حدثنا2378

قالت: عنها الله رضي عائشة عن السود، عن
يهييودي ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول اشييترى 

درعه. ورهنه طعاما،
 ]1962[

 6     : ونحوه، -  والمرتهن الراهن اختلف إذا باب
. عليه       المدعى على واليمين المدعي على فالبينة

ابيين عيين عميير، بيين نييافع يحيى: حدثنا بن خلد  - حدثنا2379
إلي: فكتب عباس، ابن إلى قال: كتبت مليكة أبي
علييى اليمييين أن قضييى، وسيلم عليييه الليه صيلى النبي إن 

عليه. المدعى
]2524، 4277[

عيين منصييور، عيين جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2380
قال: وائل أبي
يستحق يمين على حلف عنه: (من الله رضي الله عبد قال 

غضييبان). فييأنزل عليه وهو الله لقي فاجر، فيها وهو مال، بها
ثمنييا وأيمانهم الله بعهد يشترون الذين ذلك: {إن تصديق الله
قيييس بيين الشييعث إن أليييم}. ثييم - عييذاب إلييى - فقرأ قليل
قييال: فحييدثناه، الرحميين؟ عبد أبو يحدثكم فقال: ما إلينا خرج

رجييل وبييين بينييي كييانت أنزلييت، والله لفي قال: فقال: صدق،



عليييه اللييه صييلى الله رسول إلى فاختصمنا بئر، في خصومة
أو وسييلم: (شيياهداك عليه الله صلى الله رسول فقال وسلم،

صييلى اللييه رسول فقال يبالي، ول يحلف إذا يمينه). قلت: إنه
هييو مييال، بهييا يستحق يمين على حلف وسلم: (من عليه الله
تصييديق اللييه غضييبان). فييأنزل عليه وهو الله لقي فاجر، فيها

اللييه بعهييد يشييترون الييذين الييية: {إن هييذه اقييترأ ثييم ذلييك،
أليم}. عذاب - ولهم - إلى قليل ثمنا وأيمانهم

 ]2229[



العتق.  - كتاب54
 1.      : وفضله -  العتق في جاء ما باب

مسييغبة. يتيمييا ذي يوم في إطعام رقبة. أو تعالى: {فك وقوله
/.15 - 13مقربة} /البلد:  ذا

قييال: محمييد بيين عاصييم يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا2381
صاحب مرجانة، بن سعيد قال: حدثني محمد ابن واقد حدثني

عنه: الله رضي هريرة أبو لي قال: قال حسين، بن علي
امييرأ أعتييق رجييل وسييلم: (أيمييا عليييه الله صلى النبي قال 

النار). من منه عضوا منه عضو بكل الله استنقذ مسلما،
حسييين، بيين علييي إلييى بييه مرجانيية: فييانطلقت بن سعيد قال

قييد لييه، عبييد إلييى عنهمييا للييه رضييي حسييين بيين علي فعمد
أليف أو درهييم، آلف عشيرة جعفير بيين الليه عبيد به أعطاه
فأعتقه. دينار،

]6337[

2.    : أفضل -  الرقاب أي باب
عييروة، بيين هشييام عيين موسييى، بيين الله عبيد  - حدثنا2382

عن أبيه، عن
قال: عنه الله رضي ذر أبي عن مراوح، أبي
قال: أفضل؟ العمل وسلم: أي عليه الله صلى النبي سألت 

أفضييل؟ الرقيياب سيبيله). قلييت: فييأي فييي وجهاد بالله، (إيمان
أفعييل؟ لييم أهلهييا). قلييت: فييإن عند وأنفسها ثمنا، قال: (أغلها
قييال: أفعل؟ لم لخرق). قال: فإن تصنع أو صانعا، قال: (تعين

نفسك). على بها تصدق صدقة فإنها الشر، من الناس (تدع

3      : الكسوف -  في العتاقة من يستحب ما باب
واليات.

بيين زائييدة مسييعود: حييدثنا بيين موسييى  - حييدثنا2383/2384
عيين المنييذر، بنييت فاطميية عيين عروة، بن هشام عن قدامة،
قالت: عنهما الله رضي بكر أبي بنت أسماء

كسييوف فييي بالعتاقيية وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أميير 
الشمس.

هشام. عن الدراوردي، عن علي، تابعه



هشام، عثام: حدثنا بكر: حدثنا أبي بن محمد ) - حدثنا2384( 
ه رضيي بكر أبي بنت أسماء عن المنذر، بنت فاطمة عن الل

قالت: عنهما
بالعتاقة. الخسوف عند نؤمر كنا 
 ]86[

 4        : بين -  أمة أو اثنين، بين عبدا أعتق إذا باب
الشركاء.

عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبييد بيين علي  - حدثنا2385/2389
عنه، الله رضي أبيه عن سالم، عن عمرو،

بييين عبييدا أعتق قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 
يعتق). ثم عليه، قوم موسرا كان فإن اثنين،

نييافع، عيين مالييك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد ) - حدثنا2386(
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
شركا أعتق قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
قيميية العبييد قييوم العبد، ثمن يبلغ مال له فكان عبد، في له

عتييق فقييد وإل عليييه، وعتق حصصهم، شركاءه فأعطى عدل،
عتق). ما منه

عبيد عن أسامة، أبي عن إسماعيل، بن عبيد ) - حدثنا2387(
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله،
له شركا أعتق وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول قال 

فييإن ثمنه، يبلغ مال له كان إن كله، عتقه فعليه مملوك في
مييا منييه فييأعتق عييدل، قيميية عليييه يقييوم مييال ليه يكيين ليم

أعتق).
الله: اختصره. عبيد عن بشر، مسدد: حدثنا حدثنا

عيين أيييوب، عيين حميياد، النعمييان: حييدثنا أبو ) - حدثنا2388( 
عنهما، الله رضي عمر ابن عن نافع،

لييه نصيييبا أعتق قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 
مييا المييال ميين لييه وكييان عبد، في له شركا أو مملوك، في
عتييق فقييد نافع: وإل عتيق). قال فهو العدل، بقيمة قيمته يبلغ
شيييء أو نيافع، قياله أشييء أدري أيوب: ل عتق. قال ما منه
الحديث. في

سييليمان: بيين الفضيييل مقدام: حدثنا بن أحمد ) - حدثنا2389(
رضييي عميير ابيين عيين نييافع، عقبة: أخييبرني ابن موسى حدثنا
عنهما: الله



فيعتييق شركاء، بين يكون المة، أو العبد في يفتي كان أنه 
كييان إذا كلييه، عتقييه عليه وجب يقول: قد منه، نصيبه أحدهم

العييدل، قيميية ميياله ميين يقوم يبلغ، ما المال من أعتق للذي
المعتييق. يخييبر سييبيل ويخلييى أنصييباؤهم، الشييركاء إلييى ويدفع

وسلم. عليه الله صلى النبي عن عمر ابن عن ذلك
ويحيييى وجويرييية، إسييحاق، وابن ذئب، أبي وابن الليث، ورواه

رضي عمر ابن عن نافع، عن أمية، بن وإسماعيل سعيد، بن
مختصرا. وسلم عليه الله صلى النبي عن عنهما، الله

 ]2359.[

 5        : مال، -  له وليس عبد، في نصيبا أعتق إذا باب
نحو       على عليه، مشقوق غير العبد استسعي

الكتابة.
آدم: حيدثنا بين يحييى رجاء: حدثنا أبي بن أحمد  - حدثنا2390
بيين أنس بن النضر قال: حدثني قتادة حازم: سمعت بن جرير
عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييي عن نهيك، بن بشير عن مالك،
قال:

ميين شقيصييا أعتييق وسييلم: (ميين عليه الله صلى النبي قال 
عبد).
عن قتادة، عن سعيد، زريع: حدثنا بن يزيد مسدد: حدثنا حدثنا
رضييي هريييرة أبييي عيين نهيك، بن بشير عن أنس، بن النضر

عنه: الله
أو نصييبا، أعتييق قال: (مين وسلم عليه الله صلى النبي أن 

لييه كييان إن ميياله، فييي عليييه فخلصييه مملييوك، في شقيصا،
عليه). مشقوق غير به فاستسعي عليه، قوم وإل مال،
قتييادة، عيين خلييف، بن وموسى وأبان، حجاج، بن حجاج تابعه

شعبة. اختصره
 ]2360[

 6     : والطلق -  العتاقة في والنسيان الخطأ باب
. الله      لوجه إل عتاقة ول ونحوه،

نيوى). [ ميا اميرئ وسيلم: (لكيل علييه الله صلى النبي وقال
والمخطئ. للناسي نية ] ول54

قتادة، عن مسعر، سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا2391
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن أوفى، بن زرارة عن



عيين لييي تجيياوز اللييه وسلم: (إن عليه الله صلى النبي قال 
تكلم). أو تعمل لم ما صدورها، به سوست ما أمتي

]4968، 6287[
ييين يحيييى سييفيان: حييدثنا عيين كييثير، بن محمد  - حدثنا2392
وقيياص بيين علقميية عن التيمي، إبراهيم بن محمد عن سعيد،
عنه، الله رضي الخطاب بن عمر قال: سمعت الليثي

بالنييية، قييال: (العمييال وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 
فهجرتييه ورسوله الله إلى هجرته كانت فمن نوى، ما ولمرئ

اميرأة أو يصييبها، ليدنيا هجرتيه كانت ومن ورسوله، الله إلى
إليه). هاجر ما إلى فهجرته يتزوجها،

 ]1[

 7    :     : العتق، -  ونوى لله، هو لعبده رجل قال إذا باب
. العتق   في والشهاد

محمييد عيين نمير، بن الله عبد بن محمد  - حدثنا2393/2395
رضييي هريييرة أبييي عيين قيييس، عيين إسماعيل، عن بشر، بن

عنه: الله
واحييد كييل ضييل غلمييه، ومعييه السييلم، يريييد أقبل لما أنه 

مييع جييالس هريييرة وأبييو ذلييك بعييد فأقبييل صاحبه، من منهما
عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال وسييلم، عليييه الله صلى النبي

إنييي أتيياك). فقييال: أمييا قييد غلمييك هييذا هريرة، أبا وسلم: (يا
يقول: حين قال: فهو حر، أنه أشهدك

نجت. الكفر دارة من أنها * على وعنائها طولها من ليلة يا
أسييامة: حييدثنا أبو سعيد: حدثنا بن الله عبيد ) - حدثنا2394( 

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن قيس، عن إسماعيل،
فييي قلييت وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي على قدمت لما 

الطريق:
نجت. الكفر دارة من أنها * على وعنائها طولها من ليلة يا

علييى قدمت قال: فلما الطريق، في لي غلم مني قال: وأبق
طلييع إذ عنييده أنييا فبينييا بييايعته، وسييلم عليه الله صلى النبي

أبييا وسييلم: (يييا عليييه اللييه صلى الله رسول لي فقال الغلم،
يقل فأعتقته. لم الله، لوجه حر غلمك) فقلت: هو هذا هريرة،

أسامة: حر. أبي عن كريب، أبو
عن حميد، بن إبراهيم عباد: حدثنا بن شهاب ) - حدثنا2395( 

قال: قيس عن إسماعيل،



وهييو غلمييه، ومعييه عنييه، اللييه رضييي هريييرة أبييو أقبل لما 
إنييي وقييال: أمييا صيياحبه: بهييذا، أحييدهما فضييل السلم، يطلب

لله. أنه أشهدك
]4132[

 8.   : الولد -  أم باب
وسييلم: (ميين عليييه اللييه صييلى النييبي عيين هريييرة، أبييو قييال

ربها). المة تلد أن الساعة أشراط
 ]48[

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2396
قالت: عنها الله رضي عائشة الزبير: أن ابن عروة حدثني

أبييي بيين سييعد أخيييه إلييى عهييد وقيياص، أبييي بيين عتبة إن 
ابنييي، إنييه قييال: عتبيية زمعة، وليدة ابن إليه يقبض وقاص: أن

أخييذ الفتح، زمن وسلم عليه الله صلى الله رسول قدم فلما
اللييه صييلى اللييه رسول إلى به فأقبل زمعة، وليدة ابن سعد
رسييول سعد: يا فقال زمعة، بن بعبد معه وأقبل وسلم، عليه
زمعة: يا بن عبد فقال ابنه، أنه إلي عهد أخي، ابن هذا الله،

فراشييه، علييى ولييد زمعيية، وليييدة ابن أخي، هذا الله، رسول
وليييدة ابيين إلييى وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فنظر
اللييه صييلى الله رسول فقال به، الناس أشبه هو فإذا زمعة،
على ولد أنه أجل زمعة). من بن عبد يا لك وسلم: (هو عليه

وسييلم: (احتجييبي عليه الله صلى الله رسول قال أبيه، فراش
وكييانت بعتبيية، شييبهه ميين رأى زمعة). مما بنت سودة يا منه

وسلم. عليه الله صلى النبي زوج سودة
 ]1948[

 9.   : المدبر -  بيع باب
بيين عمرو شعبة: حدثنا إياس: حدثنا أبي بن آدم  - حدثنا2397

قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر دينار: سمعت
اللييه صييلى النييبي فييدعا دبيير، عيين له عبدا منا رجل أعتق 

فباعه. به وسلم عليه
أول. عام الغلم جابر: مات قال

 ]2034[

 10.    : وهبته -  الولء بيع باب
اللييه عبييد قييال: أخييبرني شييعبة الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا2398



يقول: عنهما الله رضي عمر ابن دينار: سمعت بن
وعين الولء بيع عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى 

هبته.
]6375[

منصييور، عيين جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا2399
قالت: عنها الله رضي عائشة عن السود، عن إبراهيم، عن
للنييبي ذلييك فييذكرت ولءهييا، أهلها فاشترط بريرة، اشتريت 

أعطى لمن الولء فإن فقال: (أعتقيها، وسلم، عليه الله صلى
فخيرهييا وسلم عليه الله صلى النبي فدعاها الورق). فأعتقتها،

عنييده، ثبييت مييا وكييذا كييذا أعطيياني فقييالت: لييو زوجهييا، ميين
نفسها. فاختارت

 ]444[

 11        : يفادى -  هل عمه، أو الرجل، أخو أسر إذا باب
. مشركا   كان إذا

وسييلم: فيياديت عليييه الله صلى للنبي العباس أنس: قال وقال
تلييك فييي نصيييب لييه علي ] وكان411عقيل. [  وفاديت نفسي
عباس. وعمه عقيل أخيه من أصاب التي الغنيمة
بيين إسييماعيل اللييه: حييدثنا عبييد بيين إسييماعيل  - حييدثنا2400

قيال: حيدثني شيهاب ابين عين موسيى عن عقبة، بن إبراهيم
عنه: الله رضي أنس

عليييه اللييه صلى الله رسول استأذنوا النصار، من رجال أن 
فقييال: فييداءه، عباس أختنا لبن فنترك لنا فقالوا: ائذن وسلم

درهما). منه تدعون (ل
]2883، 3793[

 12.   : المشرك -  عتق باب
عيين أسييامة، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين عبيييد  - حييدثنا2401

أبي: هشام: أخبرني
مائيية الجاهلية في أعتق عنه الله رضي حزام بن حكيم أن 

مائيية علييى حمييل أسييلم فلمييا بعييير، مائيية على وحمل رقبة،
اللييه صييلى اللييه رسول قال: فسألت رقبة، مائة وأعتق بعير،
أصيينعها كنييت أشييياء أرأيت الله، رسول فقلت: يا وسلم عليه
قييال: فقييال بهييا، أتييبرر يعنييي بهييا؟ أتحنث كنت الجاهلية، في



سييلف مييا علييى وسييلم: (أسييلمت عليه الله صلى الله رسول
خير). من لك
 ]1369[

 13       : وباع -  فوهب رقيقا، العرب من ملك من باب
. الذرية    وسبى وفدى وجامع

ه تعيالى: {ضيرب وقيوله ا عبيدا مثل الل عليى يقيدر ل مملوك
وجهييرا سرا منه ينفق فهو حسنا رزقا منا رزقناه ومن شيء

/.75يعلمون} /النحل:  ل أكثرهم بل لله الحمد يستوون هل
عقيييل، عيين الليث، قال: أخبرني مريم أبي ابن  - حدثنا2402

مخرميية بيين والمسييور مييروان عروة: أن شهاب: ذكر ابن عن
أخبراه:

هوازن، وفد جاءه حين قام وسلم عليه الله صلى النبي أن 
ميين معييي فقييال: (إن وسبيهم، أموالهم إليهم يرد أن فسألوه

الطييائفتين: إحييدى فاختاروا أصدقه، إلي الحديث وأحب ترون،
النييبي بهييم). وكييان استأنيت كنت وقد السبي، وإما المال إما

قفييل حييين ليليية عشييرة بضع انتظرهم وسلم عليه الله صلى
وسييلم عليييه الله صلى النبي أن لهم تبين فلما الطائف، من

سيبينا، نختيار قيالوا: إنيا الطيائفتين، إحيدى إل إليهيم راد غيير
علييى فييأثنى النيياس، فييي وسييلم عليييه الله صلى النبي فقام
جاؤونييا أخييوانكم فييإن بعييد، قييال: (أمييا ثييم أهله، هو بما الله

أن منكييم أحييب فمن سبيهم، إليهم أرد أن رأيت وإن تائبين،
حييتى حظييه علييى يكييون أن أحييب وميين فليفعل، ذلك يطيب
النيياس: فليفعل). فقال علينا الله يفئ ما أول من إياه نعطيه
يييأذن، لييم مميين منكم أذن من ندري ل قال: (إنا ذلك، طيبنا

النيياس، أمركييم). فرجييع عرفيياؤكم إلينييا يرفييع حييتى فييارجعوا
وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجعوا ثم عرفاؤهم، فكلمهم

هوازن. سبي عن بلغنا الذي وأذنوا. فهذا طيبوا فأخبروه: أنهم
 ]2184[

وسييلم: فيياديت عليييه اللييه صلى للنبي عباس أنس: قال وقال
عقيل. وفاديت نفسي

 ]411[
ابيين اللييه: أخبرنييا عبييد الحسن: أخبرنييا بن علي  - حدثنا2403

إلي: فكتب نافع، إلى قال: كتبت عون
المصييطلق بنييي علييى أغار وسلم عليه الله صلى النبي أن 



مقيياتلتهم، فقتييل الميياء، علييى تسييقى وأنعييامهم غييارون، وهم
بيين الله عبد به جويرية. حدثني يومئذ وأصاب ذراريهم، وسبى
الجيش. ذلك في وكان عمر،

بن ربيعة عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا2404
ابيين عيين حبييان، بيين يحيييى بيين محمد عن الرحمن، عبد أبي

فقال: فسألته، عنه الله رضي سعيد أبا قال: رأيت محيريز
بني غزوة في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع خرجنا 

النسيياء، فاشييتهينا العييرب، سييبي ميين سبيا فأصبنا المصطلق،
صلى الله رسول فسألنا العزل، وأحببنا العزبة، علينا فاشتدت

نسمة من ما تفعلوا، ل أن عليكم فقال: (ما وسلم عليه الله
كائنة). وهي إل القيامة يوم إلى كائنة

 ]2116[
بيين عمييارة عيين جرييير، حييرب: حييدثنا بيين زهير  - حدثنا2405

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن زرعة، أبي عن القعقاع،
تميم. بني أحب أزال ل

المغيييرة، عن الحميد، عبد بن جرير سلم: أخبرنا ابن وحدثني
عمييارة، هريييرة. وعيين أبييي عيين زرعة، أبي عن الحارث، عن
قال: هريرة أبي عن زرعة، أبي عن
اللييه رسول من سمعت ثلث، منذ تميم بني أحب زلت ما 

أشييد يقييول: (هييم سييمعته فيهييم، يقول وسلم عليه الله صلى
اللييه رسييول فقال صدقاتهم، الدجال). قال: وجاءت على أمتي
سييبية قومنييا). وكييانت صييدقات وسييلم: (هييذه عليييه الله صلى
إسماعيل). ولد من فإنها فقال: (أعتقيها عائشة عند منهم

]4108[

 14.      : وعلمها -  جاريته أدب من فضل باب
عن فضيل، بن محمد إبراهيم: سمع بن إسحاق  - حدثنا2406

رضييي موسييى أبي عن بردة، أبي عن الشعبي، عن مطرف،
قال: عنه الله
جارية له كانت وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول قال 

أجران). له كان وتزوجها أعتقها ثم إليها، فأحسن فعالها
 ]97[



 15) :       : العبيد -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( تأكلون    مما فأطعموهم إخوانكم،

وبالوالييدين شيييئا بييه تشييركوا ول اللييه تعالى: {واعبدوا وقوله
القربييى ذي والجييار والمساكين واليتامى القربى وبذي إحسانا
ل اللييه إن أيمييانكم ملكييت ومييا السييبيل وابيين الجنب والجار
/.36فخورا} /النساء:  مختال كان من يحب

الجنييب: يعنييي القربييى: القريييب. والجنييب: الغريييب. الجييار ذي
السفر. في الصاحب

واصييل شييعبة: حييدثنا إييياس: حييدثنا أبييي بن آدم  - حدثنا2407
قال: سويد بن المعرور قال: سمعت الحدب

وعلييى حليية، وعليييه عنييه، اللييه رضييي الغفاري ذر أبا رأيت 
رجل، سيياببت فقييال: إنييي ذلييك، عيين فسييألناه حليية، غلمييه

النييبي لييي فقييال وسييلم، عليييه الله صلى النبي إلى فشكاني
إخييوانكم قييال: (إن بييأمه). ثييم وسلم: (أعيرتييه عليه الله صلى

يييده، تحييت أخوه كان فمن أيديكم، تحت الله جعلهم خولكم،
مييا تكلفييوهم ول يلبييس، ممييا وليلبسييه يأكييل، ممييا فليطعمييه

فأعينوهم). يغلبهم ما كلفتموهم فإن يغلبهم،
 ]30[

 16.        : سيده -  ونصح ربه عبادة أحسن إذا العبد باب
عيين نافع، عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا2408

عنهما: الله رضي عمر ابن
نصييح إذا قال: (العبييد وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

مرتين). أجره له كان ربه، عبادة وأحسن سيده،
]2412[

عيين صييالح، عيين سفيان، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا2409
الشعبي،

عنه: الله رضي الشعري موسى أبي عن بردة، أبي عن
جارية له كانت رجل وسلم: (أيما عليه الله صلى النبي قال 

عبد وأيما أجران، فله وتزوجها، وأعتقها تأديبها، فأحسن فأدبها
أجران). فله مواليه وحق الله حق أدى

 ]97[
الزهييري: عيين يييونس، محمييد: أخبرنييا بيين بشيير  - حدثنا2410

اللييه رضييي هريييرة أبو يقول: قال المسيب ابن سعيد سمعت



عنه:
المملييوك وسييلم: (للعبييد عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قال 

سييبيل فييي الجهيياد لييول بيييده، نفسييي أجران). والييذي الصالح
مملوك. وأنا أموت أن لحببت أمي، وبر والحج الله،

عيين أسييامة، أبييو نصيير: حييدثنا بيين إسييحاق  - حييدثنا2411
عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين صييالح، أبو العمش: حدثنا

قال:
يحسين لحيدهم، ميا وسلم: (نعم عليه الله صلى النبي قال 

لسيده). وينصح ربه، عبادة

17     : وقوله -  الرقيق، على التطاول كراهية باب
. وأمتي  عبدي

وإمييائكم} /النييور: عبييادكم ميين تعييالى: {والصييالحين الله وقال
لييدى سيييدها /. {وألفيييا75مملوكييا} /النحييل:  /. وقال: {عبدا32

المؤمنيات} /النسياء: فتيياتكم /. وقال: {مين25الباب} /يوسف: 
سيييدكم) إلييى وسلم: (قوموا عليه الله صلى النبي /. وقال25
/: سيييدك. و:42ربييك} /يوسييف:  عنييد ]. و: {اذكرنييي2878ر: [
سيدكم). (من

نييافع، الله: حدثني عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا2412
عنه، الله رضي الله عبد عن
سيده، العبد نصح قال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي عن 

مرتين). أجره له كان ربه، عبادة وأحسن
 ]2408[

بريييد، عيين أسييامة، أبييو العلء: حييدثنا بن محمد  - حدثنا2413
عنه، الله رضي موسى أبي عن بردة، أبي عن
يحسن الذي قال: (المملوك وسلم عليه الله صلى النبي عن 

والنصيييحة الحييق من عليه الذي سيده إلى ويؤدي ربه، عبادة
أجران). له والطاعة،

 ]97[
عيين معميير، الييرزاق: أخبرنييا عبييد محمييد: حييدثنا  - حدثنا2414
يحدث، عنه الله رضي هريرة أبا سمع منبه: أنه بن همام

أحييدكم: يقييل قييال: (ل أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ول مييولي، وليقل: سيييدي ربك، اسق ربك، وضئ ربك، أطعم

وغلمي). وفتاتي وليقل: فتاي أمتي، أحدكم: عبدي يقل
نييافع، عيين حييازم، بيين جرييير النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا2415



قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
ميين لييه نصيبا أعتق وسلم: (من عليه الله صلى النبي قال 

قيمية علييه يقيوم قيمتيه، يبليغ ميا المال من له فكان العبد،
عتق). ما منه عتق فقد وإل ماله، من وأعتق عدل،

 ]2359[
ه عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا2416 قيال: حيدثني الل
عنه: الله رضي الله عبد عن نافع،

راع قييال: (كلكييم وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 
وهييو راع النيياس علييى الييذي فييالمير رعيتييه، عيين فمسييؤول
مسييؤول وهييو بيتييه أهييل علييى راع والرجييل عنهييم، مسييؤول

مسييؤولة وهييي وولييده، بعلهييا بيييت على راعية والمرأة عنهم،
أل عنييه، مسييؤول وهييو سيييده مييال علييى راع والعبييد عنهييم،
رعيته). عن مسؤول وكلكم راع فكلكم

 ]853[
الزهييري: عن سفيان، إسماعيل: حدثنا بن مالك  - حدثنا2417
بيين وزيييد عنييه الله رضي هريرة أبا الله: سمعت عبيد حدثني
خالد،

الميية زنييت قييال: (إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 
- فييي فاجلييدوها زنت إذا ثم فاجلدوها، زنت إذا ثم فاجلدوها،

بضفير). ولو - بيعوها الرابعة أو الثالثة
 ]2046[

 18.     : بطعامه -  خادمه أتاه إذ باب
قييال: أخييبرني شييعبة منهييال: حييدثنا بيين حجيياج  - حييدثنا2418
عنه، الله رضي هريرة أبا زياد: سمعت بن محمد

خييادمه أحييدكم أتييى وسييلم: (إذا عليييه الله صلى النبي عن 
أو لقميتين، أو لقمية فلينياوله معيه، يجلسيه لم فإن بطعامه،

علجه). ولي فإنه أكلتين، أو أكلة
]5144[

19.      : سيده -  مال في راع العبد باب
السيد. إلى المال وسلم عليه الله صلى النبي ونسب
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2419
الله رضي عمر بن الله عبد عن الله، عبد ابن سالم أخبرني
عنهما:



يقييول: (كلكييم وسييلم عليييه الله صلى الله رسول سمع أنه 
رعيتييه، عيين ومسييؤول راع فالمييام رعيته، عن ومسؤول راع

فييي والمييرأة رعيتييه، عن مسؤول وهو راع أهله في والرجل
مال في والخادم رعيتها، عن مسؤولة وهي راعية زوجها بيت

ميين هييؤلء فسمعت رعيته). قال عن مسؤول وهو راع سيده
عليييه اللييه صييلى النبي وأحسب وسلم، عليه الله صلى النبي
رعيتييه، عيين ومسييؤول راع أبيه مال في قال: (والرجل وسلم
رعيته). عن مسؤول وكلكم راع، فكلكم

 ]853[

 20.      : الوجه -  فليجتنب العبد ضرب إذا باب
قيال: وهيب ابين الليه: حيدثنا عبييد بين محميد  - حيدثنا2420
سيعيد عيين فلن ابيين أنيس. قييال: وأخييبرني بيين ماليك حدثني

النبي عن عنه، الله رضي هريرة أبي عن أبيه، عن المقبري،
عبييد محمد: حييدثنا ابن الله عبد وسلم. وحدثنا عليه الله صلى

اللييه رضييي هريييرة أبييي عن همام، عن معمر، الرزاق: أخبرنا
عنه،
أحييدكم قاتييل قييال: (إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي عن 

الوجه). فليجتنب
المكاتب. في

 21 :  .     : المكاتب، -  وباب مملوكه قذف من إثم باب
. نجم     سنة كل في ونجومه

فكيياتبوهم أيمييانكم ملكييت ممييا الكتاب يبتغون وقوله: {والذين
آتيياكم} الييذي اللييه مييال ميين واتييوهم خيييرا فيهييم علمتم إن

/.33/النور: 
إذا علييي لعطيياء: أواجييب جريييج: قلييت ابيين عيين روح، وقييال
عمييرو واجبا. وقاله إل أراه قال: ما أكاتبه؟ أن مال له علمت

أخييبرني: أن قييال: ل. ثييم أحد، عن لعطاء: تأثره دينار. قلت بن
وكييان المكاتبيية، أنسا سأل سيرين أخبره: أن أنس بن موسى

فقييال: عنييه اللييه رضييي عميير إلى فانطلق فأبى، المال كثير
علمتييم إن عميير: {فكيياتبوهم ويتلو بالدرة فضربه فأبى، كاتبه،
خيرا}. فكاتبه. فيهم

شييهاب: قييال ابيين عيين يييونس، الليييث: حييدثني  - وقييال2421
عنها: الله رضي عائشة عروة: قالت



خمسيية وعليهييا كتابتهييا، في تستعينها عليها دخلت بريرة إن 
عائشيية لهييا فقييالت سيينين، خمييس فييي عليهييا نجمييت أواق،

أهلييك أيبيعك واحدو، عدة لهم عددت إن فيها: أرأيت ونفست
فعرضت أهلها، إلى بريرة فذهبت لي؟ ولؤك فيكون فأعتقك،

عائشيية قييالت الييولء، لنا يكون أن إل فقالوا: ل، عليهم، ذلك
ذلييك فذكرت وسلم عليه الله صلى الله رسول على فدخلت

وسيلم: (اشييتريها عليييه اللييه صييلى الليه رسييول لها فقال له،
صييلى اللييه رسييول قييام أعتق). ثم لمن الولء فإنما فأعتقيها،

لم علييه الليه شيروطا يشيترطون رجيال بيال فقيال: (ميا وس
كتيياب فييي ليييس شييرطا اشييترط ميين الله، كتاب في ليست

وأثق). أحق الله شرط باطل، فهو الله
 ]444[

22      : ومن -  المكاتب، شروط من يجوز ما باب
. الله      كتاب في ليس شرطا اشترط

وسلم. عليه الله صلى النبي عن عمر، ابن فيه
عروة: عن شهاب، ابن عن الليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا2422

تستعينها جاءت بريرة أخبرته: أن عنها الله رضي عائشة أن 
لهييا قييالت شيييئا، كتابتهييا ميين قضييت تكيين وليم كتابتهييا، فييي

كتابتييك عنييك أقضييي حبييوا: أن فإن أهلك، إلى عائشة: ارجعي
فييأبوا، لهلهييا بريييرة ذلييك فعلييت. فييذكرت لييي ولءك ويكييون

ولؤك ويكييون فلتفعييل، عليييك تحتسييب أن شيياءت وقالوا: إن
فقييال وسييلم، عليييه اللييه صلى الله لرسول ذلك فذكرت لنا،
فإنما فأعتقي، وسلم: (ابتاعي، عليه الله صلى الله رسول لها

عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قام أعتق). قال: ثم لمن الولء
فييي ليسييت شييروطا يشييترطون أنيياس بييال فقال: (مييا وسلم
له، فليس الله كتاب في ليس شرطا اشترط من الله، كتاب
وأوثق). أحق الله شرط مرة، مائة شرط وإن

 ]444[

نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا2423
قال: عنهما الله رضي عمر ابن الله عبد عن
فقييال لتعتقها، جارية تشتري أن المؤمنين أم عائشة أرادت 

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قال لنا، ولءها أن أهلها: على
أعتق). لمن الولء فإنما ذلك، يمنعك وسلم: (ل



 ]2048[

23.     : الناس -  وسؤاله المكاتب استعانة باب
عيين أسييامة، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين عبيييد  - حييدثنا2424
قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام،

فييي أواق، تسييع على أهلي كاتبت فقالت: إني بريرة جاءت 
أن أهلييك أحييب عائشيية: إن فقييالت فأعينيني، أوقية، عام كل

لييي. ولؤك ويكييون فعلييت، وأعتقييك واحييدة عييدة لهييم أعدها
عرضيت قيد فقيالت: إنيي عليهيا، ذلك فأبوا أهلها إلى فذهبت

بييذلك فسييمع لهييم، الييولء يكييون أن إل فييأبوا عليهييم، ذلييك
فقييال: فييأخبرته، فسييألني وسييلم، عليه الله صلى الله رسول

لميين الييولء فإنمييا الييولء، لهييم واشييترطي فأعتقيهييا، (خييذيها
وسييلم عليييه الله صلى الله رسول عائشة: فقام أعتق). قالت

بال فما بعد، قال: (أما ثم عليه، وأثنى الله فحمد الناس في
فأيمييا اللييه، كتيياب فييي ليست شروطا يشترطون منكم رجال
شييرط، مائة كان وإن باطل، فهو الله كتاب في ليس شرط
يقول منكم رجال بال ما أوثق، الله وشرط أحق الله فقضاء

أعتق). لمن الولء فإنما الولء، ولي فلن يا أحدكم: أعتق
 ]444[

 24.     : رضي -  إذا المكاتب بيع باب
بين زييد شييء. وقيال علييه بقيي ميا عبيد عائشة: هو وقالت

درهم. عليه بقي ثابت: ما
ميا جنيى، وإن ميات وإن عيياش إن عبييد عمر: هيو ابن وقال
شيء. عليه بقي

بن يحيى عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا2425
الرحمن: عبد بنت عمرة عن سعيد،

اللييه رضييي المييؤمنين أم عائشيية تسييتعين جيياءت بريرة أن 
صييبة ثمنييك لهييم أصييب أن أهلييك أحييب لها: إن فقالت عنها،

فقييالوا: ل، لهلهييا، ذلييك بريييرة فذكرت فعلت، فأعتقك واحدة
لنا. ولؤك يكون أن إل

ذلييك ذكييرت عائشيية أن عمرة يحيى: فزعمت مالك: قال قال
وأعتقيهييا، فقييال: (اشييتريها وسلم عليه الله صلى الله لرسول

أعتق). لمن الولء فإنما
 ]444[



 25  :    : وأعتقني، -  اشتريني المكاتب قال إذا باب
. لذلك  فاشتراه

قييال: أيميين بيين الواحييد عبييد نعيييم: حييدثنا أبييو  - حييدثنا2426
قال: أيمن، أبي، حدثني

بيين لعتبيية فقلت: كنييت عنها، الله رضي عائشة على دخلت 
أبييي ابيين ميين بيياعوني وإنهييم بنييوه، وورثني ومات لهب، أبي

الييولء، عتبيية بنييو واشييترط عمييرو، أبييي ابيين فأعتقني عمرو،
وأعتقينييي، فقالت: اشييتريني مكاتبة، وهي بريرة فقالت: دخلت

فقييالت: ل ولئييي، يشترطوا حتى يبيعوني قالت: ل قالت: نعم،
أو وسييلم عليه الله صلى الله رسول فسمع بذلك، لي حاجة
فقييال: لهييا، قييال مييا عائشيية فييذكرت لعائشيية، فييذكر بلغييه،

شيياؤوا). فاشييترتها مييا يشييترطون ودعيهييم وأعتقيهييا، (اشتريها
اللييه صلى النبي فقال الولء، أهلها واشترط فأعتقتها، عائشة

شرط). مائة اشترطوا وإن أعتق، لمن وسلم: (الولء عليه
 ]444[



وفضلها. الهبة  - كتاب55
 1.    : عليها -  والتحريض فضلها باب

عيين ذئييب، أبييي ابيين علييي: حييدثنا بيين عاصييم  - حييدثنا2427
عنه، الله رضي هريرة أبي عن المقبري،

المسييلمات، نساء قال: (يا وسلم عليه الله صلى النبي عن 
شاة). فرسن ولو لجارتها، جارة تحقرن ل
]5671[

ابيين الويسييي: حييدثنا اللييه عبييد بيين العزيز عبد  - حدثنا2428
عيين عييروة، عيين رومييان، بيين يزيييد عن أبيه، عن حازم، أبي

لعروة: قالت أنها عنها الله رضي عائشة
أهليية ثلثيية الهلل، ثم الهلل، إلى لننظر كنا إن أختي، ابن 

اللييه صييلى اللييه رسييول أبيييات فييي أوقدت وما شهرين، في
قييالت: يعيشييكم؟ كييان مييا خاليية، نييار. فقلييت: ييا وسيلم عليه

الله صلى الله لرسول كان قد أنه إل والماء، التمر السودان
وكييانوا منائييح، لهييم كييانت النصييار، ميين جيييران وسييلم عليييه

ألبييانهم ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول يمنحييون
فيسقينا.

]6093، 6094[

2.    : الهبة -  من القليل باب
عيين عييدي، أبييي ابيين بشييار: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا2429
رضييي هريييرة أبييي عيين حييازم، أبي عن سليمان، عن شعبة،

عنه، الله
ذراع، إلييى دعيت قال: (لو وسلم عليه الله صلى النبي عن 
لقبلت). كراع أو ذراع إلي أهدي ولو لجبت، كراع، أو
]4883[

3.      : شيئا -  أصحابه من استوهب من باب
لي وسلم: (اضربوا عليه الله صلى النبي سعيد: قال أبو وقال
سهما). معكم

 ]2156[
أبو قال: حدثني غسان أبو مريم: حدثنا أبي ابن  - حدثنا2430
عنه: الله رضي سهل عن حازم،

لم علييه الليه صيلى النيبي أن  مين اميرأة إليى أرسيل وس



فليعمل عبدك لها: (مري قال نجار، غلم لها وكان المهاجرين،
الطرفيياء، ميين فقطييع فذهب عبدها، المنبر). فأمرت أعواد لنا

لى النيبي إليى أرسيلت قضياه، فلميا منبرا، له فصنع ه ص الل
وسييلم: عليييه اللييه صييلى قييال قضيياه، قييد أنييه وسييلم عليييه

عليييه اللييه صييلى النييبي فاحتمله به، إلي). فجاؤوا به (أرسلي
ترون. حيث فوضعه وسلم

 ]370[
بيين محمد قال: حدثني الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا2431
السييلمي، قتييادة أبييي بن الله عبد عن حازم، أبي عن جعفر،

قال: عنه الله رضي أبيه عن
اللييه صييلى النييبي أصييحاب ميين رجال مع جالسا يوما كنت 

صييلى اللييه ورسييول مكيية، طريييق في منزل في وسلم عليه
غييير وأنييا محرمييون والقييوم أمامنييا، نييازل وسييلم عليييه اللييه

نعلييي، أخصييف مشييغول وأنييا وحشيييا، حمييارا فأبصروا محرم،
فأبصييرته، والتفييت أبصييرته، أنييي لييو وأحبييوا به، يؤذنوني فلم

السييوط ونسيييت ركبييت ثييم فأسييرجته، الفييرس إلييى فقمييت
واللييه فقييالوا: ل والرمييح، السوط لهم: ناولوني فقلت والرمح،

ركبييت ثييم فأخييذتهما، فنزلييت فغضييبت بشيييء، عليه نعينك ل
فوقعييوا مات، وقد به جئت ثم فعقرته، الحمار على فشددت

فرحنييا حييرم، وهم إياه أكلهم في شكوا إنهم ثم يأكلونه، فيه
ه رسيول فأدركنيا معيي، العضيد وخبيأت علييه الليه صيلى الل
شيييء). فقلييت: منييه فقييال: (معكييم ذلييك، عن فسألناه وسلم
محرم. وهو نفدها حتى فأكلها العضد فناولته نعم،

أبييي عيين يسييار، بيين عطيياء عيين أسييلم، بيين زيد به فحدثني
قتادة.

 ]1725[

4.   : استسقى -  من باب
وسلم: (اسييقني). [ عليه الله صلى النبي لي سهل: قال وقال

5314[
قييال: بلل بيين سييليمان مخلييد: حييدثا بيين خالييد  - حدثنا2432
قييال: الرحميين، عبييد بيين اللييه عبييد اسييمه طوالة، أبو حدثني

يقول: عنه الله رضي أنسا سمعت
هييذه، دارنييا فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أتانا 

هييذه، بئرنييا ميياء من شبته ثم لنا، شاة له فحلبنا فاستسقى،



عيين وأعرابييي تجيياهه، وعميير يسيياره، عن بكر وأبو فأعطيته،
العرابييي فييأعطى بكيير، أبييو عميير: هييذا قال فرغ فلما يمينه،
أنس: فهي فيمنوا). قال أل اليمنون، قال: (اليمنون ثم فضله،
مرات. ثلث سنة، فهي سنة،

 ]2225.[

 5.    : الصيد -  هدية قبول باب
عضييد قتييادة أبييي ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي وقبييل

]2431الصيد. [ 
بيين هشييام عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا2433

قال: عنه الله رضي أنس عن مالك، بن أنس بن زيد
فأدركتهييا فلغبييوا، القييوم فسييعى الظهييران، بمر أرنبا أنفجنا 

رسييول إلييى بهييا وبعييث فذبحها، طلحة أبا بها فأتيت فأخذتها،
ل قيال: فخيذيها وفخيذيها، وسيلم: بوركهيا عليه الله صلى الله
قييال ثييم منييه، قييال: وأكييل منييه؟ فقبله. قلت: وأكل فيه، شك

بعد: قبله.
]5171، 5215[

شييهاب، ابيين عيين مالييك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا2434
عبييد عيين مسييعود، بيين عتبة ابن الله عبد ابن الله عبيد عن
عنهم: الله رضي جثامة بن الصعب عن عباس، بن الله
وحشيا، حمارا وسلم عليه الله صلى الله لرسول أهدى أنه 

وجهييه فييي مييا رأى فلمييا عليييه، فييرد بييودان، أو بالبواء وهو
حرم). أنا إل عليك نرده لم إنا قال: (أما

 ]1729[

 6.   : الهدية -  قبول باب
هشييام، عبييدة: حييدثنا موسييى: حييدثنا بن إبراهيم  - حدثنا2435

عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن
أو بها، يبتغون عائشة، يوم بهداياهم يتحرون كانوا الناس أن 

وسلم. عليه الله صلى الله رسول مرضاة بذلك، يبتغون
]2441، 2442، 3564[

قييال: إييياس بيين جعفيير شعبة: حييدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا2436
عنهما: الله رضي عباس ابن عن جبير، ابن سعيد سمعت

عليه الله صلى النبي إلى عباس، ابن خالة حفيد، أم أهدت 
وسييلم عليه الله صلى النبي فأكل وأضبا، وسمنا أقطا وسلم



عبيياس: ابيين قييال تقييذرا، الضييب وتييرك والسييمن، القط من
كان ولو وسلم، عليه الله صلى الله رسول مائدة على فأكل
وسلم. عليه الله صلى الله رسول مائدة على أكل ما حراما

]5074، 5087، 6925[
قييال: حييدثني معيين المنييذر: حييدثنا بيين إبراهيييم  - حييدثنا2437

هريييرة أبييي عيين زييياد، بيين محمييد عيين طهمييان، بن إبراهيم
قال: عنه الله رضي

سأل بطعام أتي إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 
لصييحابه: (كلييوا). صدقة. قال قيل صدقة). فإن أم عنه: (أهدية

وسييلم عليه الله صلى بيده ضرب هدية، قيل وإن يأكل، ولم
معهم. فأكل

عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2438
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن قتادة،

علييى فقيييل: تصييدق بلحم، وسلم عليه الله صلى النبي أتي 
هدية). ولنا صدقة، لها قال: (هو بريرة،

 ]1424[
عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2439

عيين القاسييم، عيين منييه قال: سمعته القاسم بن الرحمن عبد
عنها: الله رضي عائشة

فييذكر ولءها، اشترطوا وأنهم بريرة، تشتري أن أرادت أنها 
عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال وسييلم، عليييه الله صلى للنبي

لهييا أعتق). وأهييدي لمن الولء فإنما فأعتقيها، وسلم: (اشتريها
علييى تصييدق وسييلم: هييذا عليييه اللييه صييلى للنبي فقيل لحم،

ولنييا صدقة لها وسلم: (هو عليه الله صلى النبي فقال بريرة،
هدية). وخيرت.

عبييد شعبة: سييألت قال عبد، أو حر الرحمن: زوجها عبد وقال
عبد. أم أحر أدري، قال: ل زوجها، عن الرحمن

 ]444[
بيين خالييد الحسيين: أخبرنييا أبييو مقاتل بن محمد  - حدثنا2440

أم عين سييرين، بنيت حفصة عن الحذاء، خالد عن الله، عبد
قالت: عطية

اللييه رضييي عائشيية على وسلم عليه الله صلى النبي دخل 
أم بييه بعثييت شيييء إل شيييء). قييالت: ل، فقال: (عندكم عنها

قييد قال: (إنها الصدقة، من إليها بعثت التي الشاة من عطية،



محلها). بلغت
 ]1377[

 7       : نسائه -  بعض وتحرى صاحبه إلى أهدى ن باب
. بعض  دون
زيييد، بيين حميياد حرب: حييدثنا بن سليمان  - حدثنا2441/2442

قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام، عن
سييلمة: إن أم يييومي. وقييالت بهييداياهم يتحييرون النيياس كان 

عنها. فأعرض له، فذكرت اجتمعن، صواحبي
سييليمان، عيين أخييي، قال: حييدثني إسماعيل ) - حدثنا2442( 

عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن
حزبييين: كيين وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول نساء أن 

سيلمة أم الخير والحيزب وسودة، وحفصة عائشة فيه فحزب
وكييان وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول نسيياء وسييائر

وسييلم عليييه الله صلى الله رسول حب علموا قد المسلمون
إلييى يهييديها أن يريييد هدييية، أحييدهم عنييد كييانت فإذا عائشة،
كييان إذا حييتى أخرهييا، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول
بعييث عائشيية، بيييت فييي وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول
فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول إلى الهدية صاحب

رسييول لهييا: كلمييي فقليين سلمة، أم حزب فكلم عائشة، بيت
أن أراد فيقييول: ميين الناس، يكلم وسلم عليه الله صلى الله

إليييه فليهييدها هدييية، وسييلم عليه الله صلى الله رسول يهدي
فلييم قليين بمييا سييلمة أم فكلمته نسائه، بيوت من كان حيث
لهييا: فقليين شيييئا، لي قال فقالت: ما فسألنها، شيئا، لها يقل

شيييئا، لها يقل فلم أيضا إليها دار حين قالت: فكلمته فكلميه،
ا: كلمييه فقلين شييئا، ليي قيال فقيالت: ميا فسيألنها حيتى له
عائشيية، فييي تييؤذيني لها: (ل فقال فكلمته، إليها فدار يكلمك،

عائشية). قيالت: إل امييرأة ثوب في وأنا يأتني لم الوحي فإن
إنهيين ثييم اللييه، رسييول يييا أذاك ميين اللييه إلييى فقالت: أتوب

وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول بنييت فاطميية دعييون
تقييول: إن وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول إلى فأرسلت

فقييال: فكلمتييه بكر، أبي بنت في العدل الله ينشدنك نساءك
إليهيين فرجعييت أحييب). قييالت: بلييى، مييا تحييبين أل بنييية (يييا

زينييب فأرسييلن ترجييع، أن فأبت إليه فقلن: ارجعي فأخبرتهن،
اللييه ينشييدنك نسيياءك وقالت: إن فأغلظت، فأتته جحش، بنت



تنيياولت حييتى صييوتها فرفعت قحافة، أبي ابن بنت في العدل
الليه صيلى الليه رسييول إن حتى فسبتها، قاعدة وهي عائشة

عائشة قال: فتكلمت تكلم، هل عائشة إلى لينظر وسلم عليه
اللييه صييلى النييبي قالت: فنظيير أسكتتها، حتى زينب على ترد

بكر). أبي بنت وقال: (إنها عائشة، إلى وسلم عليه
بيين هشييام يييذكر فاطميية قصيية الخييير البخيياري: الكلم قييال

الرحميين. عبييد بيين محمد عن الزهري، عن رجل، عن عروة،
يتحيرون النيياس عروة: كيان عن هشام، عن مروان، أبو وقال

ة. وعين ييوم بهيداياهم قرييش، مين رجيل عين هشيام، عائش
الرحميين عبد بن محمد عن الزهري، عن الموالي، من ورجل

صييلى النييبي عنييد عائشيية: كنييت قالت هشام، بن الحارث بن
فاطمة. فاستأذنت وسلم عليه الله

 ]2435[

8.      : الهدية -  من يرد ل ما باب
بيين عييزرة الييوارث: حييدثنا عبييد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا2443

قال: الله عبد بن ثمامة قال: حدثني النصاري ثابت
ل عنه الله رضي أنس قال: كان طيبا، فناولني عليه دخلت 

وسلم عليه الله صلى النبي أنس: أن قال: وزعم الطيب، يرد
الطيب. يرد ل كان

]5585[

9.      : جائزة -  الغائبة الهبة رأى من باب
قييال: حييدثني الليييث مريم: حييدثنا أبي بن سعيد  - حدثنا2444
بيين المسييور عييروة: أن قييال: ذكيير شييهاب ابيين عيين عقيييل،
أخبراه: ومروان عنهما الله رضي مخرمة

قام هوازن، وفد جاءه حين وسلم عليه الله صلى النبي أن 
الناس، في

إخوانكم فإن بعد، قال: (أما ثم أهله، هو بما الله على فأثنى
أحييب فميين سييبيهم، إليهييم أرد أن رأيييت وإني تائبين، جاؤونا
حظه على يكون أن أحب ومن فليفعل، ذلك يطيب أن منكم
علينا). الله يفيء ما أول من إياه نعطيه حتى
لك. الناس: طيبنا فقال

 ]2184[



 10.    : الهبة -  في المكافأة باب
عن هشام، عن يونس، بن عيسى مسدد: حدثنا  - حدثنا2445

قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه،
ويييثيب الهدييية يقبل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

عليها.
عائشة. عن أبيه، عن هشام، عن ومحاضر، وكيع يذكر لم

 11       : شيئا -  ولده بعض أعطى وإذا للولد، الهبة باب
مثله،        الخرين ويعطي بينهم يعدل حتى يجز، لم

. عليه   يشهد ول
فييي أولدكييم بييين وسلم: (اعييدلوا عليه الله صلى النبي وقال

العطية).
 ]2447[

ولييده مييال ميين يأكييل ومييا عطيته، في يرجع أن للوالد وهل
يتعدى. ول بالمعروف

ثيم بعييرا، عميير ميين وسيلم عليييه الليه صيلى النبي واشترى
]2009شئت. [  ما به وقال: اصنع عمر، ابن أعطاه
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا2446
بيين النعمييان بيين ومحمييد الرحمن، عبد بن حميد عن شهاب،

بشير: بن النعمان عن حدثاه بشير: أنهما
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول إلييى به أتى أباه أن 

نحليت ولييدك فقييال: (أكييل غلمييا، هييذا ابنييي نحليت فقال: إن
قال: (فارجعه). مثله). قال: ل،

]2447، 2507[

12.    : الهبة -  في الشهاد باب
حصييين، عيين عوانيية، أبييو عمر: حييدثنا بن حامد  - حدثنا2447

عنهمييا اللييه رضييي بشييير بيين النعمان قال: سمعت عامر عن
يقول: المنبر على وهو
حتى أرضى رواحة: ل بنت عمرة فقالت عطية، أبي أعطاني 

اللييه رسييول فييأتى وسييلم، عليه الله صلى الله رسول تشهد
عمييرة ميين ابنييي أعطيييت فقييال: إنييي وسييلم عليه الله صلى
قييال: اللييه، رسول يا أشهدك أن فأمرتني عطية، رواحة بنت

اللييه قييال: (فيياتقوا هييذا). قييال: ل، مثييل ولييدك سائر (أعطيت



عطيته. فرد أولدكم). قال: فرجع بين واعدلوا
 ]2446[

 13.      : لزوجها -  والمرأة لمرأته الرجل هبة باب
يرجعيان. العزييز: ل عبيد بين عمير إبراهيم: جيائزة. وقيال قال

يمييرض أن فييي نسيياءه وسلم عليه الله صلى النبي واستأذن
وسييلم: (العائييد عليييه اللييه صييلى النبي عائشة. وقال بيت في
قيئه). في يعود كالكلب هبته، في

أو صييداقك بعييض لييي لمرأته: هبي قال فيمن الزهري، وقال
قييال: فيييه، فرجعييت طلقها حتى يسيرا إل يمكث لم ثم كله،
نفييس طيييب عيين أعطتييه كانت وإن خلبها، كان إن إليها يرد

تعييالى: {فييإن الله قال جاز، خديعة أمره من شيء في ليس
/.4نفسا}. /النساء:  منه شيء عن لكم طبن

معمير، عين هشيام، موسيى: أخبرنيا بن إبراهيم  - حدثنا2448
عائشة الله: قالت عبد بن الله عبيد قال: أخبرني الزهري عن

عنها: الله رضي
اسييتأذن وجعه، فاشتد وسلم عليه الله صلى النبي ثقل لما 

رجلييين بييين فخييرج لييه، فييأذن بيييتي، فييي يمييرض أن أزواجه
وكان الرض، رجله تخط
لبيين اللييه: فييذكرت عبيييد فقييال آخيير، رجل وبين العباس بين

الرجييل ميين تييدري لييي: وهييل فقييال عائشيية، قالت ما عباس
طالب. أبي بن علي قال: هو قلت: ل، عائشة؟ تسم لم الذي

 ]195[
ابيين وهيييب: حييدثنا إبراهيييم: حييدثنا بيين مسييلم  - حييدثنا2449

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن طاوس،
كييالكلب، هبته في وسلم: (العائد عليه الله صلى النبي قال 

قيئه). في يعود ثم يقيء
]2478، 2479، 6574[

14       : كان -  إذا وعتقها، زوجها لغير المرأة هبة باب
كانت          فإذا سفيهة، تكن لم إذا جائز، فهو زوج لها

. يجز   لم سفيهة
/.5أموالكم} /النساء:  السفهاء تؤتوا تعالى: {ول الله قال

أبييي ابن عن جريح، ابن عن عاصم، أبو  - حدثنا2450/2451
عنهييا اللييه رضييي أسييماء عيين اللييه، عبد بن عباد عن مليكة،



قالت:
الزبييير، علي أدخل ما إل مال، لي ما الله، رسول قلت: يا 

عليك). فيوعى توعي ول قال: (تصدقي، فأتصدق؟
نمير: بن الله عبد سعيد: حدثنا بن الله عبيد ) - حدثنا2451( 

أسماء: عن فاطمة، عن عروة، ابن هشام حدثنا
ول قييال: (أنفقييي، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن 

عليك). الله فيوعي توعي ول عليك، الله فيحصي تحصي
 ]1366[

بكير، عن يزيد، عن الليث، عن بكير، بن يحيى  - حدثنا2452
رضييي الحييارث بنييت ميمونيية عباس: أن ابن مولى كريب عن
أخبرته: عنها الله
وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي تستأذن ولم وليدة، أعتقت 

رسول يا قالت: أشعرت فيه عليها يدور الذي يومها كان فلما
قييال: فعلت). قييالت: نعييم، قال: (أو وليدتي؟ أعتقت أني الله،
لجرك). أعظم كان أخوالك أعطيتها لو إنك (أما

كريييب: إن عيين بكييير، عيين عمييرو، عيين مضيير، بن بكر وقال
أعتقت. ميمونة

]2454[
يييونس، الله: أخبرنا عبد موسى: أخبرنا بن حبان  - حدثنا2453

قالت: عنها الله رضي عائشة عن عروة، عن الزهري، عن
أقرع سفرا أراد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

يقسييم وكييان معييه، بهييا خرج سهمها خرج فأيتهن نسائه، بين
زمعيية بنييت سييودة أن غييير وليلتهييا، يومهييا منهيين امرأة لكل

وسلم، عليه الله صلى النبي زوج لعائشة وليلتها يومها وهبت
وسلم. عليه الله صلى الله رسول رضا بذلك تبتغي

]2494، 2518، 2542، 2723، 3208، 3801، 3910-  
3912، 4413، 4414، 4472 -  4474، 4479، 6285،
6301، 6935، 6936، 7061، 7106[

15.    : بالهدية -  يبدأ بمن باب
مييولى كريييب عيين بكييير، عيين عمييرو، بكر: عن  - وقال2454

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي زوج ميمونيية عبيياس: إن ابيين
كييان أخوالييك بعييض وصييلت لها: (ولو فقال لها، وليدة أعتقت
لجرك). أعظم

 ]2452[



جعفير: حيدثنا بين محميد بشار: حيدثنا بن محمد  - حدثنا2455
اللييه، عبييد بيين طلحيية عيين الجييوني، عمييران أبي عن شعبة،
عنهييا اللييه رضييي عائشيية عيين مييرة، بيين تيييم بنييي من رجل

قالت:
قال: أهدي؟ أيهما فإلى جارين، لي إن الله، رسول قلت: يا 

بابا). منك أقربهما (إلى
 ]2140[

 16.      : لعلة -  الهدية يقبل لم من باب
اللييه رسول زمن في الهدية العزيز: كانت عبد بن عمر وقال
رشوة. واليوم هدية، وسلم عليه الله صلى

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2456
بيين اللييه عبييد عتبيية: أن بيين اللييه عبييد بيين الله عبيد أخبرني
أخبره: عنهما الله رضي عباس

النبي أصحاب من وكان الليثي، جثامة بن الصعب سمع أنه 
الله صلى الله لرسول أهدى أنه يخبر وسلم، عليه الله صلى
محييرم، وهييو بودان، أو بالبواء وهو وحش، حمار وسلم عليه

قييال: هييديتي رده وجهييي فييي عييرف صعب: فلمييا قال فرده،
حرم). ولكنا عليك، رد بنا (ليس

 ]1729[
الزهييري، عن سفيان، محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا2457

اللييه رضييي السيياعدي حميييد أبييي عيين الزبير، ابن عروة عن
قال: عنه
يقييال الزد، ميين رجل وسلم عليه الله صلى النبي استعمل 
وهييذا لكييم قييال: هييذا قدم فلما الصدقة، على اللتبية، ابن له

فينظيير أمه، بيت أو أبيه بيت في جلس لي. قال: (فهل أهدي
إل شيئا منه أحد يأخذ ل بيده، نفسي والذي ل؟ أم له يهدى

لييه بعيييرا كييان إن رقبتييه، علييى يحملييه القياميية يييوم به جاء
يتعر). شاه أو خوار، لها بقرة أو رغاء،

اللهييم بلغييت، هل إبطيه: (اللهم عفرة رأينا حتى بيده رفع ثم
بلغت). ثلثا. هل
 ]883[



17         : أن -  قبل مات ثم وعد، أو هبة وهب إذا باب
. إليه  تصل

حييي لييه والمهدى الهدية، فصلت وكانت مات عبيدة: إن وقال
لورثته، فهي
الحسيين: أهييدى. وقييال الييذي لورثيية فهي فصلت تكن لم وإن

الرسول. قبضها إذا له، المهدى لورثة فهي قبل مات إيهما
ابيين سييفيان: حييدثنا اللييه: حييدثنا عبييد بيين علييي  - حدثنا2458

قال: عنه الله رضي جابرا المنكدر: سمعت
البحرييين مال جاء وسلم: (لو عليه الله صلى النبي لي قال 

اللييه صييلى النييبي توفي حتى يقدم - ثلثا). فلم هكذا أعطيتك
عنييد لييه كييان فنييادى: ميين مناديييا بكيير أبييو فأمر وسلم، عليه

فييأتيته فليأتنييا، دييين أو عييدة وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي
لييي، فحييثى وعييدني، وسييلم عليييه الله صلى النبي فقلت: إن

ثلثا.
 ]2174[

 18.     : والمتاع -  العبد يقبض كيف باب
صييلى النييبي فاشييتراه صييعب، بكر على عمر: كنت ابن وقال
الله). عبد يا لك وقال: (هو وسلم، عليه الله

 ]2009[
مليكيية، ابيين عيين الليييث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2459

المسور عن
قال: عنهما الله رضي مخرمة ابن
يعيط وليم أقبيية، وسيلم علييه الله صلى الله رسول قسم 

رسول إلى بنا انطلق بني مخرمة: يا فقال شيئا، منها مخرمة
فقييال: ادخييل معييه، فييانطلقت وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه

منهييا، قبيياء وعليييه إليييه فخييرج لييه قييال: فييدعوته لييي، فادعه
مخرمة). فقال: (رضي إليه، لك). قال: فنظر هذا فقال: (خبأنا

]2514، 2959، 5464، 5524، 5781[

 19       : يقل -  ولم الخر فقبضها هبة وهب إذا باب
قبلت.
الواحييد: حييدثنا عبييد محبييوب: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا2460
أبييي عيين الرحميين، عبييد بيين حميييد عيين الزهري، عن معمر،
قال: عنه الله رضي هريرة



فقييال: وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول إلى رجل جاء 
قال: رمضان، في بأهلي ذاك). قال: وقعت فقال: (وما هلكت،

شييهرين تصييوم أن تسييتطيع قييال: (فهييل رقبة). قييال: ل، (تجد
مسيكينا). سيتين تطعيم أن قال: (فتسيتطيع متتابعين). قال: ل،

المكتييل والعييرق بعييرق، النصييار من رجل قال: فجاء قال: ل،
منييا أحييوج به). قال: على فتصدق بهذا فقال: (اذهب تمر، فيه

بيييت أهييل لبتيهييا بييين مييا بالحق بعثك والذي الله، رسول يا
أهلك). فأطعمه قال: (اذهب منا، أحوج

 ]1834[

 20.      : رجل -  على دينا وهب إذا باب
علييي بيين الحسيين جييائز. ووهييب الحكييم: هييو عيين شييعبة قال

وسييلم: عليه الله صلى النبي دينه. وقال لرجل السلم عليهما
جييابر: منييه). فقييال ليتحلله أو فليعطه حق عليه له كان (من
وسيلم عليييه اللييه صييلى النييبي فسييأل دييين، وعليييه أبي قتل

أبي. ويحللوا حائطي ثمر يقبلوا أن غرماءه
يييونس. قييال اللييه: أخبرنييا عبييد عبييدان: أخبرنييا  - حييدثنا2461

كعييب ابيين قييال: حييدثني شهاب ابن عن يونس، الليث: حدثني
أخبره: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر مالك: أن بن
حقييوقهم، فييي الغرماء فاشتد شهيدا، أحد يوم قتل أباه أن 

أن فسألهم فكلمته، وسلم عليه الله صلى الله رسول فأتيت
الله رسول يعطهم فلم فأبوا، أبي ويحللوا حائطي ثمر يقبلوا
قييال: ولكيين لهييم، يكسره ولم حائطي وسلم عليه الله صلى

ودعا النخل في فطاف أصبح، حين علينا عليك). فغدا (سأغدو
ميين لنييا وبقييي حقوقهم، فقضيتهم فجددتها بالبركة، ثمره في

وهييو وسييلم عليه الله صلى الله رسول جئت ثم بقية، ثمرها
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقييال بييذلك، فييأخبرته جييالس
يكييون؟ - ييياعمر). فقييال: أل جييالس - وهو لعمر: (اسمع وسلم

الله. لرسول إنك والله الله، رسول أنك علمنا قد
 ]2020[

21.    : للجماعة -  الواحد هبة باب
عيين عييتيق: ورثييت أبييي وابن محمد بن للقاسم أسماء وقالت
فهييو ألييف، مائة معاوية به أعطاني وقد بالغابة، عائشة أختي
لكما.



حييازم، أبييي عيين مالييك، قزعة: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2462
عنه: الله رضي سعد بن سهل عن
وعيين فشرب، بشراب أتي وسلم عليه الله صلى النبي أن 

لييي أذنييت للغلم: (إن فقال الشياخ، يساره وعن غلم، يمينه
رسييول يييا منييك بنصيييبي لوثيير كنت هؤلء). فقال: ما أعطيت

يده). في فتله أحدا، الله
 ]2224[

 22    : المقبوضة، -  وغير المقبوضة الهبة باب
. المقسومة   وغير والمقسومة

مييا لهييوازن وأصييحابه وسييلم عليه الله صلى النبي وهب وقد
مقسوم. غير وهو منهم غنموا

 ]2184[
جييابر عيين محييارب، عيين مسييعر، محمد: حدثنا بن ثابت وقال

فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عنييه: أتيييت اللييه رضييي
وزادني. فقضاني المسجد،

 ]432[
عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2463

يقول: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر سمعت محارب،
فلما سفر، في بعيرا وسلم عليه الله صلى النبي من بعت 

قييال ركعييتين). فييوزن، فصييل المسييجد قال: (ائت المدينة أتينا
حييتى شيييئا منهييا معي زال فما فأرجح، لي شعبة: أراه: فوزن

الحرة. يوم الشأم أهل أصابها
 ]432[

بيين سهل عن حازم، أبي عن مالك، عن قتيبة،  - حدثنا2464
عنه: الله رضي سعد

وعيين بشييراب، أتييي وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 
أن لييي للغلم: (أتييأذن فقييال أشييياخ، يساره وعن غلم، يمينه

منييك بنصيييبي أوثيير ل واللييه، الغلم: ل هييؤلء). فقييال أعطييي
يده. في فتله أحدا،

 ]2224[
أبييي، قال: أخبرني جبلة بن عثمان بن الله عبد  - حدثنا2465

هريرة أبي عن سلمة، أبا قال: سمعت سلمة عن شعبة، عن
قال: عنه الله رضي

دييين، وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول على لرجل كان 



مقييال). الحييق لصيياحب فييإن فقييال: (دعييوه، أصييحابه، به فهم
إل سنا نجد ل إياه). فقالوا: إنا فأعطوه سنا له وقال: (اشتروا

فإن إياه، فأعطوها قال: (فاشتروها، سنه، من أفضل هي سنا
قضاء). أحسنكم خيركم من
 ]2182[

 23.     : لقوم -  جماعة وهب إذا باب
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2466

بيين والمسييور الحكييم بيين مييروان عييروة: أن عن شهاب، ابن
أخبراه: مخرمة

هوازن وفد جاءه حين قال، وسلم عليه الله صلى النبي أن 
لهييم: فقييال وسبيهم، أموالهم إليهم يرد أن فسألوه مسلمين،

إحييدى فاختيياروا أصدقه، إلي الحديث وأحب ترون، من (معي
اسييتأنيت). وكييان كنييت وقييد المال، وإما السبي الطائفتين: إما

حييين ليليية، عشرة بضع انتظرهم وسلم عليه الله صلى النبي
عليييه اللييه صييلى النييبي أن لهم تبين فلما الطائف، من قفل

نختييار قييالوا: فإنييا الطييائفتين، إحييدى إل إليهييم راد غير وسلم
ثم أهله، هو بما الله على فأثنى المسلمين، في فقام سبينا،

رأيييت وإنييي تييائبين، جاؤونا هؤلء إخوانكم فإن بعد، قال: (أما
ذلييك يطيييب أن منكييم أحييب فميين سييبيهم، إليهييم أرد أن

من إياه نعطيه حتى حظه على يكون أن أحب ومن فليفعل،
رسييول يييا الناس: طيبنا فليفعل). فقال علينا الله يفئ ما أول
مميين فيييه منكييم أذن ميين نييدري ل لهم: (إنا فقال لهم، الله
أمركييم). فرجييع عرفيياؤكم إلينييا يرفييع حييتى فارجعوا يأذن، لم

اللييه صييلى النييبي إلييى رجعييوا ثييم عرفاؤهم، فكلمهم الناس،
ميين بلغنييا الييذي وأذنوا. وهذا طيبوا فأخبروه: أنهم وسلم عليه
بلغنا. الذي يعني: فهذا الزهري، قول آخر هوازن. هذا سبي

 ]2184[

 24       : فهو -  جلساؤه، وعنده هدية له أهدي من باب
أحق.
يصح. ولم شركاء، جلساءه عباس: أن ابن عن ويذكر
عيين شييعبة، اللييه: أخبرنييا عبد مقاتل: أخبرنا ابن  - حدثنا2467
اللييه رضييي هريييرة أبي عن سلمة، أبي عن كهيل، بن سلمة
عنه،



صاحبه فجاء سنا، أخذ أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن 
من أفضل قضاه مقال). ثم الحق لصاحب فقال: (إن يتقاضاه،

قضاء). أحسنكم وقال: (أفضلكم سنه،
 ]2182[

عيين عيينيية، ابيين محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبييد  - حييدثنا2468
عنهما: الله رضي عمر ابن عن عمرو،

فكييان سييفر، فييي وسلم عليه الله صلى النبي مع كان أنه 
عليييه اللييه صييلى النييبي يتقييدم فكييان صييعب، لعمر بكر على

اللييه صييلى النييبي يتقييدم ل اللييه، عبييد أبوه: يا فيقول وسلم،
وسييلم: عليييه اللييه صييلى النييبي لييه أحييد. فقييال وسييلم عليييه

عبييد يا لك قال: (هو ثم فاشتراه، لك، عمر: هو (بعينه). فقال
شئت). ما به فاصنع الله،

 ]2009[

 25       : فهو -  راكبه وهو لرجل بعيرا وهب إذا باب
جائز.
ابيين عيين عمييرو، سييفيان: حييدثنا الحميدي: حدثنا  - وقال2469

قال: عنهما الله رضي عمر
علييى وكنييت سفر، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا 

لعميير: (بعينييه). وسلم عليه الله صلى النبي فقال صعب، بكر
عبييد يييا لييك وسلم: (هييو عليه الله صلى النبي فقال فابتاعه،

الله).
 ]2009[

 26.     : لبسه -  يكره ما هدية باب
عيين نافع، عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا2470

قال: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد
فقال: المسجد، باب عند سيراء حلة الخطاب بن عمر رأى 
قال: وللوفد، الجمعة يوم فلبستها اشتريتها لو الله، رسول يا

حلييل، جياءت الخيرة). ثييم فيي ليه خلق ل مين يلبسها (إنما
حليية، منهييا عميير وسييلم عليييه الله صلى الله رسول فأعطى

فقال: (إنييي قلت؟ ما عطارد حلة في وقلت وقال: أكسوتنيها،
مشركا. بمكة له أخا عمر لتلبسها). فكساها أكسكها لم
 ]846[

فضيييل، ابيين جعفيير: حييدثنا أبييو جعفر بن محمد  - حدثنا2471



قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن أبيه، عن
يييدخل فلييم فاطميية بيييت وسييلم عليه الله صلى النبي أتى 

اللييه صييلى للنييبي فييذكره ذلييك، له فذكرت علي وجاء عليها،
موشيييا). فقييال: سييترا بابهييا على رأيت قال: (إني وسلم عليه
فقييالت: ليييأمرني لهييا، ذلييك فذكر علي وللدنيا). فأتاها لي (ما

بهييم بيييت أهييل فلن، إلييى بييه قييال: (ترسييل شيياء، بمييا فيييه
حاجة).
عبييد قال: أخييبرني شعبة منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا2472
رضي علي عن وهب، بن زيد قال: سمعت ميسرة بن الملك

قال: عنه الله
فلبستها، سيراء، حلة وسلم عليه الله صلى النبي إلي أهدى 

نسائي. بين فشققتها وجهه، في الغضب فرأيت
]5051، 5502[

 27.     : المشركين -  من الهدية قبول باب
وسييلم: (هيياجر عليييه اللييه صييلى النييبي عيين هريرة، أبو وقال

جبييار، أو ملييك فيهييا قرية فدخل بسارة، السلم عليه إبراهيم
]2104آجر). [  فقال: أعطوها

سم. فيها شاة وسلم عليه الله صلى للنبي وأهديت
 ]2474[

وسييلم عليييه الله صلى للنبي أيلة ملك حميد: أهدى أبو وقال
ببحرهم. له وكتب بردا، وكساة بيضاء، بغلة

]1411[
محمييد: بيين يييونس محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبد  - حدثنا2473
قال: عنه الله رضي أنس قتادة: حدثنا عن شيبان، حدثنا

ينهى وكان سندس، جبة وسلم عليه الله صلى للنبي أهدي 
محمييد نفييس فقييال: (والييذي منهييا، الناس فعجب الحرير، عن

هذا). من أحسن الجنة في معاذ بن سعد لمناديل بيده،
إلييى أهييدى دومة أكيدر أنس: إن عن قتادة، عن سعيد، وقال
وسلم. عليه الله صلى النبي

]3076[
بيين خالييد الوهيياب: حييدثنا عبييد بيين اللييه عبييد  - حييدثنا2474

مالييك بيين أنس عن زيد، بن هشام عن شعبة، الحارث: حدثنا
عنه: الله رضي

مسمومة بشاة وسلم عليه الله صلى النبي أتت يهودية أن 



زلييت قييال: (ل). فمييا نقتلهييا؟ فقيل: أل بها، فجيء منها، فأكل
وسلم. عليه الله صلى الله رسول لهوات في أعرفها
عيين سييليمان، بيين المعتميير النعمييان: حييدثنا أبو  - حدثنا2475

رضييي بكيير أبييي بيين الرحميين عبد عن عثمان، أبي عن أبيه،
قال: عنهما الله
لى النبي مع كنا  ه ص فقيال ومائية، ثلثيين وسيلم علييه الل

طعييام). فييإذا منكم أحد مع وسلم: (هل عليه الله صلى النبي
اع رجيل مع رجيل جياء ثيم فعجين، نحيوه، أو طعيام مين ص

اللييه صييلى النبي فقال يسوقها، بغنم طويل، مشعان مشرك،
بيع، بل هبة). قال: ل، قال: أم أو عطية، أم وسلم: (بيعا عليه

عليييه اللييه صييلى النييبي وأميير فصيينعت، شيياة، منييه فاشييترى
الثلثييين فييي مييا اللييه، وايييم يشييوى، أن البطن بسواد وسلم

ميين حييزة لييه وسلم عليه الله صلى النبي حز قد إل والمائة
خبييأ غائبييا كان وإن إياه، أعطاها شاهدا كان إن بطنها، سواد

ففضييلت وشييبعنا، أجمعييون فييأكلوا قصييعتين، منهييا فجعييل له،
قال. كما أو البعير، على فحملناه القصعتان،

 ]2103[

 28.   : للمشركين -  الهدية باب
فييي يقاتلوكم لم الذين عن الله ينهاكم تعالى: {ل الله وقول

وتقسييطوا تييبروهم أن دييياركم ميين يخرجييوكم ولييم الييدين
/.8إليهم} /الممتحنة: 

قييال: بلل بيين سييليمان مخلييد: حييدثنا بيين خالد  - حدثنا2476
عنهمييا اللييه رضييي عميير ابيين عن دينار، ابن الله عبد حدثني

قال:
عليييه الله صلى للنبي فقال تباع، رجل على حلة عمر رأى 

الوفييد. جيياءك وإذا الجمعيية يوم تلبسها الحلة هذه وسلم: ابتع
الخييرة). فييأتي فييي لييه خلق ل ميين هييذا يلبييس فقال: (إنمييا

إلييى فأرسييل بحلييل، منهييا وسييلم عليه الله صلى الله رسول
قلييت مييا قلييت وقييد ألبسها عمر: كيف فقال بحلة، منها عمر

تكسييوها). أو تبيعهييا لتلبسييها، أكسييكها لييم قييال: (إنييي فيهييا؟
يسلم. أن قبل مكة، أهل من له أخ إلى عمر بها فأرسل

 ]846[
عيين أسييامة، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين عبيييد  - حييدثنا2477
عنهمييا اللييه رضييي بكر أبي بنت أسماء عن أبيه، عن هشام،



قالت:
صييلى الله رسول عهد في مشركة، وهي أمي علي قدمت 

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فاسييتفتيت وسييلم، عليييه اللييه
قييال: أمييي؟ أفأصل راغبة، وهي قدمت أمي قلت: إن وسلم،
أمك). صلي (نعم،

]3012، 5633، 5634[

 29.         : وصدقته -  هبته في يرجع أن لحد يحل ل باب
وشييعبة هشييام إبراهيييم: حييدثنا بن مسلم  - حدثنا2478/2479

عبيياس ابيين عيين المسيييب، بيين سييعيد عيين قتادة، قال: حدثنا
قال: عنهما الله رضي

كالعائييد هبتييه فييي وسلم: (العائد عليه الله صلى النبي قال 
قيئه). في

الييوارث: عبييد المبارك: حييدثنا بن الرحمن عبد ) - حدثنا2479(
عنهمييا اللييه رضييي عبيياس ابيين عن عكرمة، عن أيوب، حدثنا
قال:

السيوء، مثيل لنييا وسيلم: (ليييس علييه الله صلى النبي قال 
قيئه). في يرجع كالكلب هبته، في يعود الذي

 ]2449[
أسلم، بن زيد عن مالك، قزعة: حدثنا بن يحيى  - حدثنا2480

يقول: عنه الله رضي الخطاب بن عمر أبيه: سمعت عن
عنده، كان الذي فأضاعه الله، سبيل في فرس على حملت 

عن فسألت برخص، بائعه أنه وظننت منه، أشتريه أن فأردت
الله صلى النبي ذلك
فييإن واحييد، بدرهم أعطاكه وإن تشتره فقال: (ل وسلم، عليه

قيئه). في يعود كالكلب صدقته في العائد
 ]1419[

يوسف: أن بن هشام موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا2481
بيين اللييه عبيييد بيين اللييه عبييد قال: أخبرني أخبرهم جريج ابن
مليكة: أبي
أن وحجييرة، بيتين ادعوا جدعان، ابن مولى صهيب، بني أن 

فقييال صييهيبا، ذلييك أعطى وسلم عليه الله صلى الله رسول
فييدعاه، عميير، قييالوا: ابيين ذليك، علييى لكما يشهد مروان: من

بيييتين صهيبا وسلم عليه الله صلى الله رسول لعطى فشهد
لهم. بشهادته مروان فقضى وحجرة،



 30.      : والرقبى -  العمرى في قيل ما باب
فيها} /هييود: له. {استعمركم جعلتها عمرى، فهي الدار أعمرته

عمارا. /: جعلكم61
أبييي عيين يحيييى، عيين شيييبان، نعيييم: حييدثنا أبو  - حدثنا2482
قال: عنه الله رضي جابر عن سلمة،

وهبت لمن أنها بالعمرى، وسلم عليه الله صلى النبي قضى 
له.

قيال: قتييادة همييام: حيدثنا عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا2483
هريييرة أبييي عيين نهيك، بن بشير عن أنس، بن النضر حدثني
عنه، الله رضي

جائزة). وقال قال: (العمرى وسلم عليه الله صلى النبي عن 
عطاء:
وسلم: نحوه. عليه الله صلى النبي عن جابر، حدثني

 31.      : الفرس -  الناس من استعار من باب
أنسيا قيال: سيمعت قتادة عن شعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا2484
يقول:

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فاستعار بالمدينة، فزع كان 
رجييع فلمييا فركييب، المنييدوب لييه يقييال طلحة أبي من فرسا

لبحرا). وجدناه وإن شيء، من رأينا قال: (ما
]2665، 2702، 2707، 2711، 2712، 2751، 2806،

2807، 2875، 5686، 5858[

 32.     : البناء -  عند للعروس الستعارة باب

قييال: أيميين بيين الواحييد عبييد نعيييم: حييدثنا أبييو  - حييدثنا2485
قال: أبي حدثني

ثميين قطر، درع وعليها عنها، الله رضي عائشة على دخلت 
إليهييا، انظيير جيياريتي إلييى بصييرك فقالت: ارفع دراهم، خمسة

درع منهيين لييي كييان وقييد الييبيت، فييي تلبسه أن تزهى فإنها
كييانت فمييا وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عهييد على

تستعيره. إلي أرسلت إل بالمدينة تقين امرأة

33.   : المنيحة -  فضل باب
عن الزناد، أبي عن مالك، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا2486



عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،
المنيحيية قييال: (نعييم وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 

بإناء). وتروح بإناء تغدو الصفي، والشاة منحة، الصفي اللقحة
قييال: (نعييم مالييك عيين وإسييماعيل، يوسف بن الله عبد حدثنا

الصدقة).
]5285[

وهييب: حييدثنا ابيين يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا2487
عنييه اللييه رضييي مالييك بن أنس عن شهاب، ابن عن يونس،

قال:
بأيييديهم، وليييس مكيية، من المدينة إلى المهاجرون قدم لما 

فقاسييمهم والعقييار، الرض أهييل النصييار وكييانت شيييئا، يعنييي
ويكفييوهم عييام، كييل أمييوالهم ثمييار يعطييوهم أن على النصار
عبد أم كانت سليم، أم أنس أم أمه وكانت والمؤونة، العمل

صلى الله رسول أنس أم أعطت فكانت طلحة، أبي بن الله
عليييه اللييه صييلى النييبي فأعطيياهن عييذاقا، وسييلم عليييه اللييه

زيد. بن أسامة أم مولته أيمن أم وسلم
اللييه صلى النبي مالك: أن بن أنس شهاب: فأخبرني ابن قال

إلييى فانصييرف خيييبر، أهييل قتييل ميين فييرغ لمييا وسييلم عليييه
كييانوا الييتي منييائحهم النصييار إلييى المهيياجرون رد المدينيية،
إلييى وسييلم عليييه اللييه صلى النبي فرد ثمارهم، من منحوهم

أم وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول وأعطى عذاقها، أمه
حائطه. من مكانهن أيمن
وقييال: يييونس: بهييذا، عيين أبييي، شبيب: أخبرنييا بن أحمد وقال

خالصه. من مكانهن
الوزاعييي، يونس: حدثنا بن عيسى مسدد: حدثنا  - حدثنا2488

عبييد السييلولي: سييمعت كبشة أبي عن عطية، بن حسان عن
يقول: عنهما الله رضي عمرو بن الله
خصييلة، وسييلم: (أربعييون عليييه الليه صيلى اللييه رسول قال 

رجياء منهيا بخصيلة يعميل عاميل من ما العنز، منيحة أعلهن
الجنة). بها الله أدخله إل موعودها، وتصديق ثوابها،
السييلم، رد ميين العنييز، منيحيية دون مييا حسييان: فعييددنا قييال

فمييا ونحييوه، الطريييق عيين الذى وإماطيية العاطس، وتشميت
خصلة. عشرة خمس نبلغ أن استطعنا



قييال: حييدثني الوزاعييي يوسف: حييدثنا بن محمد  - حدثنا2489
قال: عنه الله رضي جابر عن عطاء،

والربع بالثلث فقالوا: نؤاجرها أرضين، فضول منا لرجال كان 
لييه كييانت وسييلم: (ميين عليييه الله صلى النبي فقال والنصف،

أرضه). فليمسك أبى فإن أخاه، ليمنحها أو فليزرعها، أرض
 ]2215[

الوزاعييي: حييدثني يوسييف: حييدثنا بيين محمييد  - وقييال2490
قال: سعيد أبو يزيد: حدثني بن عطاء الزهري: حدثني

عيين فسييأله وسييلم عليييه الله صلى النبي إلى أعرابي جاء 
ميين لييك فهييل شديد، شأنها الهجرة إن فقال: (ويحك الهجرة،

قييال: (فهييل صدقتها). قال: نعييم، قال: (فتعطي إبل). قال: نعم،
وردهييا). قييال: نعييم، يييوم قييال: (فتحلبهييا شيئا). قال: نعم، تمنح

عملييك ميين يترك لن الله فإن البحار، وراء من قال: (فاعمل
شيئا).

 ]1384[
أيييوب، الوهاب: حدثنا عبد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2491

ابيين - يعني بذاك أعلمهم قال: حدثني طاوس عن عمرو، عن
-  عنهما الله رضي عباس

زرعييا، تهتز أرض إلى خرج وسلم عليه الله صلى النبي أن 
لييو إنييه فقييال: (أمييا فلن، هييذه). فقييالوا: اكتراهييا فقال: (لميين

من له خيرا كان إياه، منحها
معلوما). أجرا عليها يأخذ أن
 ]2205[

 34     :   : ما -  على الجارية، هذه أخدمتك قال إذا باب
. جائز    فهو الناس، يتعارف

الثييوب، هييذا قال: كسوتك وإن عارية، الناس: هذه بعض وقال
هبة. فهو

عيين الزنيياد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا2492
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،

إبراهيييم قييال: (هيياجر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
كبييت اللييه أن فقالت: أشعرت فرجعت آجر، فأعطوها بسارة،
وليدة). وأخدم الكافر،

عليييه الله صلى النبي عن هريرة، أبي عن سيرين، ابن وقال
هاجر). وسلم: (فأخدمها



 ]2104[

 35       : كالعمرى -  فهو فرس، على رجل حمل إذا باب
والصدقة.

فيها. يرجع أن الناس: له بعض وقال
مالكييا قييال: سييمعت سييفيان الحميييدي: أخبرنييا  - حييدثنا2493
رضييي عميير يقول: قال أبي قال: سمعت أسلم بن زيد يسأل

عنه: الله
فسيألت يبياع، فرأيتيه الليه، سيبيل فييي فيرس على حملت 

تعييد ول تشييتره، فقال: (ل وسلم، عليه الله صلى الله رسول
صدقتك). في
 ]1419.[



الشهادات.  - كتاب56
 1.       : المدعي -  على البينة في جاء ما باب

أجييل إلييى بييدين تييداينتم إذا آمنوا الذين أيها تعالى: {يا لقوله
أن كيياتب يأب ول بالعدل كاتب بينكم وليكتب فاكتبوه مسمى

وليتييق الحييق عليه الذي وليملل فليكتب الله علمه عما يكتب
الحييق عليييه الييذي كييان فييإن شيييئا منييه يبخييس ول ربه الله

وليييه فليملييل هييو يمييل أن يسييتطيع ل أو ضييعيفا أو سييفيها
يكونييا لكييم فييإن رجييالكم ميين شييهيدين واستشييهدوا بالعييدل
تضييل أن الشييهداء ميين ترضييون ممن وامرأتان فرجل رجلين

دعييوا ما إذا الشهداء يأب ول الخرى إحداهما فتذكر أحداهما
أقسييط ذلكم أجله إلى كبيرا أو صغيرا تكتبوه أن تسأموا ول

تكييون أن إل ترتييابوا ل أن وأدنييى للشييهادة وأقييوم اللييه عند
ل أن جنيياح عليكييم فليييس بينكييم تييديرونها حاضييرة تجييارة

وإن شييهيد ول كيياتب يضييار ول تبييايعتم إذا وأشييهدوا تكتبوهييا
بكييل واللييه اللييه ويعلمكم الله واتقوا بكم فسوق فإنه تفعلوا
/.282عليم} /البقرة:  شيء
بالقسييط قييوامين كونييوا آمنييوا الييذين أيهييا تعييالى: {يييا قييوله

يكن إن القربين أو الوالدين أو أنفسكم على ولو لله شهداء
تعييدلوا أن الهييوى تتبعييوا ول بهمييا أولييى فييالله فقيرا أو غنيا
خييبيرا} تعملييون بمييا كييان اللييه فييإن تعرضييوا أو تلييووا وإن

/.135/النساء: 

2    :      : خيرا، -  إل نعلم ل فقال أحدا رجل عدل إذا باب
.     : خيرا  إل علمت ما قال أو

النميييري: حييدثنا عميير بيين الله عبد حجاج: حدثنا  - حدثنا2494
قيال: أخيبرني شهاب ابن عن يونس، الليث: حدثني ثوبان. قال

عيين اللييه، وعبيييد وقيياص بيين وعلقميية المسيييب وابيين عييروة
بعضييا، يصييدق حييديثهم وبعييض عنها، الله رضي عائشة حديث

الفك: أهل لها قال حين
حييين وأسامة، عليا وسلم عليه الله صلى الله رسول فدعا 

أسييامة فأمييا أهلييه، فييراق فييي يسييتأمرهما الييوحي، اسييتلبث
عليهييا رأيييت بريييرة: إن وقالت خيرا، إل نعلم ول فقال: أهلك

عيين تنييام السيين، حديثيية جارييية أنهييا ميين أكييثر أغمصييه أمرا



صييلى اللييه رسييول فقييال فتييأكله، الداجن فتأتي أهلها، عجين
أهييل فييي أذاه بلغنييي رجييل من يعذرنا وسلم: (من عليه الله

رجل ذكييروا ولقييد خيييرا، إل أهلي من علمت ما فوالله بيتي،
خيرا). إل عليه علمت ما
 ]2453[

3.   : المختبي -  شهادة باب
الفاجر. بالكاذب يفعل قال: وكذلك حريث بن عمرو وأجازه

شهادة. وقتادة: السمع وعطاء سيرين وابن الشعبي وقال
سييمعت وإنييي شيييء، علييى يشهدوني الحسن: يقول: لم وقال

وكذا. كذا
الزهييري: قييال عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبييو  - حدثنا2495

يقول: عنهما الله رضي عمر ابن الله عبد سالم: سمعت
كعييب بيين وأبييي وسييلم عليييه الله صلى الله رسول انطلق 

دخييل إذا حييتى صييياد، ابيين فيها التي النخل يؤمان النصاري،
صييلى اللييه رسييول طفييق وسلم، عليه الله صلى الله رسول

من يسمع أن يختل وهو النخل، بجذوع يتقي وسلم عليه الله
علييى مضييطجع صييياد وابيين يييراه، أن قبييل شيييئا صييياد ابيين

ابيين أم فييرأت زمزمة، أو رمرمة، فيها له قطيفة في فراشه
النخييل، بجييذوع يتقييي وهييو وسلم عليه الله صلى النبي صياد

صييياد، ابيين فتنيياهى محمييد، هييذا صاف صياد: أي لبن فقالت
بين). تركته وسلم: (لو عليه الله صلى الله رسول قال

 ]1289[
الزهييري، عن سفيان، محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا2496

عنها: الله رضي عائشة عن عروة، عن
وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي القرظي رفاعة امرأة جاءت 

عبييد فتزوجت طلقي، فأبت فطلقني رفاعة عند فقالت: كنت
فقال: (أتريدين الثوب، هدبة مثل معه إنما الزبير، بن الرحمن

ويييذوق عسيييلته تييذوقي حييتى ل، رفاعيية؟ إلييى ترجعييي أن
العيياص بيين سييعيد بن وخالد عنده، جالس بكر عسيلتك). وأبو

إلييى تسييمع أل بكيير أبييا فقييال: يييا له، يؤذن أن ينتظر بالباب
وسلم. عليه الله صلى النبي عند به تجهر ما هذه

]4960، 4961، 4964، 5011، 5456، 5487، 5734[



4       : فقال -  بشيء، شهود أو شاهد، شهد إذا باب
. شهد:        من بقول يحكم ذلك، علمنا ما آخرون

عليييه اللييه صييلى النييبي بلل: أن أخبر كما الحميدي: هذا قال
النيياس فأخييذ يصييل، الفضل: لم الكعبة. وقال في صلى وسلم

بلل. بشهادة
 ]388، 389، 1412[

درهييم، ألييف فلن علييى لفلن شيياهدان: أن شييهد إن كييذلك
بالزيادة. يقضى وخمسمائة، بألف آخران وشهد
بن سعيد بن عمر الله: أخبرنا عبد حبان: أخبرنا  - حدثنا2497

عقبيية عيين مليكيية، أبييي بن الله عبد قال: أخبرني حسين أبي
الحارث: بن
فقييالت: قييد امرأة فأتته عزيز، بن إهاب لبي ابنة تزوج أنه 

أنييك أعليم عقبيية: مييا لهيا فقيال تيزوج، والييتي عقبيية أرضعت
يسييألهم، إهيياب أبييي آل إلييى فأرسييل أخييبرتني، ول أرضعتني

الله صلى النبي إلى فركب صاحبتنا، أرضعت علمنا فقالوا: ما
عليه الله صلى الله رسول فقال فسأله، بالمدينة وسلم عليه

غيره. زوجا ونكحت قيل). ففارقها وقد وسلم: (كيف
 ]88[

 5.   : العدول -  الشهداء باب
/.2منكييم} /الطلق:  عييدل ذوي تعييالى: {وأشييهدوا اللييه وقول

/.282الشهداء} /البقرة:  من ترضون و{ممن
الزهييري عيين شييعيب، نييافع: أخبرنييا بيين الحكييم  - حدثنا2498

بيين الله عبد عوف: أن بن الرحمن عبد بن حميد قال: حدثني
يقول: عنه الله رضي الخطاب بن عمر قال: سمعت عتبة
صييلى اللييه رسول عهد في بالوحي يؤخذون كانوا أناسا إن 

الن نأخييذكم وإنمييا انقطييع، قييد الوحي وإن وسلم، عليه الله
وقربناه، أمناه خيرا لنا أظهر فمن أعمالكم، من لنا ظهر بما

سييريرته، فييي يحاسييبه اللييه شيييء، سييريرته ميين إلينا وليس
قييال: إن وإن نصييدقه، ولييم نييأمنه لييم سييوءا لنييا أظهيير ومن

حسنة. سريرته

6   : يجوز؟ -  كم تعديل باب
عيين زيييد، بيين حميياد حييرب: حييدثنا بيين سليمان  - حدثنا2499
قال: عنه الله رضي أنس عن ثابت،



عليهييا فييأثنوا بجنييازة وسييلم عليه الله صلى النبي على مر 
قال: أو شرا، عليها فأثنوا بأخرى مر فقال: (وجبت). ثم خيرا،

لهييذا قلييت اللييه، رسييول فقييال: (وجبييت). فقيييل: يييا ذلك، غير
شييهداء المؤمنييون القييوم، قييال: (شيهادة وجبييت؟ ولهذا وجبت

الرض). في الله
 ]1301[

أبييي بيين داود إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حييدثنا2500
قال: السود أبي عن بريدة، بن الله عبد الفرات: حدثنا

ذريعييا، موتا يموتون وهم مرض، بها وقع وقد المدينة، أتيت 
خيييرا، فأثني جنازة فمرت عنه، الله رضي عمر إلى فجلست

ثم فقال: وجبت، خيرا فأثني بأخرى مر ثم عمر: وجبت، فقال
أمير يا وجبت فقلت: ما فقال: وجبت، شرا، فأثني بالثالثة مر

وسييلم: عليييه اللييه صلى النبي قال كما قال: قلت المؤمنين؟
الجنيية). قلنييا: اللييه أدخلييه بخييير أربعية لييه شييهد مسييلم (أيما

نسييأله لييم قال: (واثنان). ثم قال: (وثلثة). قلت: واثنان، وثلثة،
الواحد. عن

 ]1302[

7    : والرضاع -  النساب، على الشهادة باب
. القديم   والموت المستفيض،

سييلمة وأبييا وسييلم: (أرضييعتني عليييه اللييه صييلى النييبي وقييال
ثويبة).

 ]5057[
فيه. والتثبيت

بيين عييراك عيين الحكم، شعبة: أخبرنا آدم: حدثنا  - حدثنا2501
عنهييا الليه رضييي عائشية عيين الزبيير، بيين عيروة عين مالك،
قالت:

وأنييا منييي فقييال: أتحتجييبين له، آذن فلم أفلح علي استأذن 
أخي. بلبن أخي امرأة قال: أرضعتك ذلك، فقلت: وكيف عمك،

وسيلم عليييه اللييه صييلى الليه رسييول ذلك عن فقالت: سألت
له). ائذني أفلح، فقال: (صدق

]4518، 4815، 4941، 5804[
عن قتادة، همام: حدثنا إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا2502

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن زيد، بن جابر
تحييل حمييزة: (ل بنييت في وسلم عليه الله صلى النبي قال 



أخييي بنييت هييي النسب، من يحرم ما الرضاع من يحرم لي،
الرضاعة). من

]4812[
الله عبد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا2503

رضييي عائشيية الرحميين: أن عبد بنت عمرة عن بكر، أبي بن
أخبرتها: وسلم عليه الله صلى النبي زوج عنها، الله
وأنهييا عنييدها، كييان وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 

عائشيية: قييالت حفصيية، بيييت في يستأذن رجل صوت سمعت
الرضيياعة، ميين حفصيية لعييم فلنييا، أراه الله، رسول فقلت: يا

بيتييك. فييي يسييتأذن رجييل هييذا الله، رسول عائشة: يا فقالت
فلنييا). وسييلم: (أراه عليييه اللييه صلى الله رسول قالت: فقال

- حيييا فلن كييان عائشة: لو فقالت الرضاعة، من حفصة لعم
الله صلى الله رسول فقال علي؟ - دخل الرضاعة من لعمها
الولدة). من يحرم ما تحرم الرضاعة إن وسلم: (نعم، عليه

]2938، 4811[
بيين أشييعث بيين سييفيان كثير: أخبرنييا بن محمد  - حدثنا2504

اللييه رضييي عائشيية مسييروق: أن عيين أبيه، عن الشعثاء، أبي
قالت: عنها
رجييل، وعندي وسلم عليه الله صلى الله رسول علي دخل 

قييال: (يييا الرضيياعة، ميين هذا). قلت: أخي من عائشة قال: (يا
المجاعة). من الرضاعة فإنما إخوانكن، من انظرن عائشة،

سفيان. عن مهدي، ابن تابعه
]4814[

 8.     : والزاني -  والسارق القاذف شهادة باب
هييم وأولئييك أبييدا شييهادة لهييم تقبلييوا تعييالى: {ول الله وقول

/.5 ،4تابوا} /النور:  الذين الفاسقون. إل
ثم المغيرة، بقذف ونافعا معبد بن وشبل بكرة أبا عمر وجلد

شهادته. قبلت تاب وقال: من استتابهم،
جييبير، بن وسعيد العزيز، بن وعمر عتبة، بن الله عبد وأجازه

بيين ومحارب والزهري، وعكرمة، والشعبي، ومجاهد، وطاوس،
قرة. بن ومعاوية وشريح، دثار،
عيين القيياذف رجييع بالمدينيية: إذا عنييدنا الزنيياد: الميير أبو وقال
شهادته. قبلت ربه، فاستغفر قوله،
شهادته. وقبلت جلد، نفسه أكذب وقتادة: إذا الشعبي وقال



وإن شييهادته، جييازت أعتييق ثييم العبييد جلييد الثييوري: إذا وقال
جائزة. فقضاياه المحدود استقضي

قال: ثم تاب، وإن القاذف شهادة تجوز الناس: ل بعض وقال
جاز، محدودين بشهادة تزوج فإن شاهدين، بغير نكاح يجوز ل

المحييدود شيهادة وأجيياز يجييز، ليم عبييدين بشييهادة تيزوج وإن
رمضان. هلل لرؤية والمة والعبد
توبته. تعرف وكيف

سيينة. ونهييى الزانييي وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي نفى وقد
مالييك بيين كعييب كلم عيين وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي

ليلة. خمسون مضى حتى وصاحبيه
 ]4156.[

يييونس. عيين وهييب، ابيين قال: حييدثني إسماعيل  - حدثنا2505
بيين عييروة شهاب: أخييبرني ابن عن يونس، الليث: حدثني قال

الزبير:
الله رسول إلى بها فأتي الفتح، غزوة في سرقت امرأة أن 

عائشيية: قييالت يييدها، فقطعت أمر ثم وسلم، عليه الله صلى
حاجتهييا فأرفع ذلك، بعد تأتي وكانت وتزوجت، توبتها فحسنت

وسلم. عليه الله صلى الله رسول إلى
]3288، 3526، 4053، 6405، 6406، 6415[

عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2506
خاليد بيين زيييد عيين الليه، عبيد بن الله عبيد عن شهاب، ابن

عنه، الله رضي
زنييى فيميين أمر وسلم: أنه عليه الله صلى الله رسول عن 

عام. وتغريب مائة، بجلد يحصن ولم
 ]2190[

 9.        : أشهد -  إذا جور شهادة على يشهد ل باب
الييتيمي، حيان أبو الله: أخبرنا عبد عبدان: أخبرنا  - حدثنا2507

قال: عنهما الله رضي بشير بن النعمان عن الشعبي، عن
ليه بيدا ثيم مياله، مين ليي الموهبية بعض أبي أمي سألت 

اللييه صييلى النييبي تشييهد حييتى أرضييى فقييالت: ل لي، فوهبها
اللييه صلى النبي بي فأتى غلم، وأنا بيدي، فأخذ وسلم، عليه
الموهبيية بعييض سألتني رواحة، بنت أمه فقال: إن وسلم عليه
قييال: (ل قييال: فييأراه سييواه). قييال: نعييم، ولييد قال: (ألك لهذا،

أشييهد الشعبي: (ل عن حريز، أبو جور). وقال شهادة تشهدني



جور). على
 ]2446[

قييال: سييمعت جمييرة أبو شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا2508
الليه رضييي حصييين بن عمران قال: سمعت مضرب بن زهدم
قال: عنهما

الييذين ثييم قرني، وسلم: (خيركم عليه الله صلى النبي قال 
النييبي أذكيير أدري، عمييران: ل يلييونهم). قييال الذين ثم يلونهم،

النييبي قييال ثلثيية، أو قرنييين قرنه بعد وسلم عليه الله صلى
يؤتمنييون، ول يخونون قوما بعدكم وسلم: (إن عليه الله صلى

فيهييم ويظهيير يفييون، ول وينييذرون يستشييهدون، ول ويشهدون
السمن).

]3450، 6064، 6317[
عيين منصور، عن سفيان، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا2509

عنه، الله رضي الله عبد عن عبيدة، عن إبراهيم،
ثم قرني، الناس قال: (خير وسلم عليه الله صلى النبي عن 

شهادة أقوام: تسبق يجيء ثم يلونهم، الذين ثم يلونهم، الذين
شهادته). ويمينه يمينه أحدهم

والعهد. الشهادة على يضربوننا إبراهيم: وكانوا قال
]3451، 6065، 6282[

10.      : الزور -  شهادة في قيل ما باب
/.72الزور} /الفرقان:  يشهدون ل تعالى: {والذين الله لقول

الشهادة. وكتمان
بمييا واللييه قلبييه آثييم فييإنه يكتمهييا وميين الشهادة تكتموا {ول

/.283عليم} /البقرة:  تعملون
بالشهادة. /: ألسنتكم135{تلووا} /النساء: 

وعبييد جرييير بيين وهييب منير: سمع بن الله عبد  - حدثنا2510
أبييي بيين اللييه عبيييد عيين شعبة، قال: حدثنا إبراهيم بن الملك

قال: عنه الله رضي أنس عن أنس، بن بكر
قال: (الشراك الكبائر عن وسلم عليه الله صلى النبي سئل 

الزور). وشهادة النفس، وقتل الوالدين، وعقوق بالله،
شعبة. عن الصمد، وعبد وبهز عامر وأبو غندر تابعه

]5632، 6477[
الجريييري، المفضل: حييدثنا بن بشر مسدد: حدثنا  - حدثنا2511

عنييه اللييه رضييي أبيييه عيين بكييرة، أبييي بيين الرحمن عبد عن



قال:
الكبييائر). بأكبر أنبئكم وسلم: (أل عليه الله صلى النبي قال 

وعقييوق بييالله، قال: (الشييراك الله، رسول يا قالوا: بلى ثلثا،
الييزور). قيال: وقييول - أل فقال متكئا، وكان - وجلس الوالدين

يسكت. قلنا: ليته حتى يكررها زال فما
الرحمن. عبد الجريري: حدثنا إبراهيم: حدثنا بن إسماعيل وقال

]5631، 5918، 6521[

11     : وإنكاحه -  ونكاحه وأمره العمى شهادة باب
يعرف       وما وغيره، التأذين في وقبوله ومبايعته

بالصوات.
وعطاء. والزهري سيرين وابن والحسن قاسم شهادته وأجاز
عاقل. كان إذا شهادته الشعبي: تجوز وقال
فيه. تجوز شيء الحكم: رب وقال
أكنييت شييهادة علييى شييهد لو عباس ابن الزهري: أرأيت وقال

ترده؟.
ويسييأل أفطر، الشمس غابت إذا رجل يبعث عباس ابن وكان

ركعتين. صلى طلع له قيل فإذا الفجر، عن
صوتي، فعرفت عائشة على يسار: استأذنت بن سليمان وقال

شيء. عليك بقي ما مملوك فإنك ادخل، قالت: سليمان،
منتقبة. امرأة شهادة جندب بن سمرة وأجاز

بيين عيسييى ميمييون: أخبرنييا بيين عبيد بن محمد  - حدثنا2512
عنهيا الليه رضيي عائشية عين أبييه، عين هشيام، عن يونس،
قالت:

المسييجد، فييي يقرأ رجل وسلم عليه الله صلى النبي سمع 
ميين أسييقطتهن آييية، وكذا كذا أذكرني لقد الله، فقال: (رحمه

وكذا). كذا سورة
الليه صيلى النييبي عائشية: تهجييد عيين الله، عبد بن عباد وزاد
المسييجد، في يصلي عباد صوت فسمع بيتي، في وسلم عليه

قييال: (اللهييم هييذا). قلييت: نعييم، عبيياد أصوت عائشة، فقال: (يا
عبادا). ارحم

]4750، 4751، 4755، 5976[
أبييي بيين العزيييز عبييد إسماعيل: حدثنا بن مالك  - حدثنا2513

عبييد عيين اللييه، عبييد بن سالم عن شهاب، ابن سلمة: أخبرنا
قال: عنهما الله رضي عمر بن الله



فكلوا بليل، يؤذن بلل وسلم: (إن عليه الله صلى النبي قال 
أم ابيين أذان تسييمعوا - حييتى قييال أو يييؤذن، - حتى واشربوا

يقييول حتى يؤذن ل أعمى، رجل مكتوم أم ابن مكتوم). وكان
الناس: أصبحت. له
 ]592[

وردان: حييدثنا بيين حيياتم يحيييى: حييدثنا بيين زييياد  - حدثنا2514
مخرميية بيين المسييور عن مليكة، أبي بن الله عبد عن أيوب،
قال: عنهما الله رضي

لييي فقييال أقبييية، وسييلم عليييه الله صلى النبي إلى قدمت 
فقام شيئا، منها يعطينا أن عسى إليه بنا مخرمة: انطلق أبي
وسييلم عليييه اللييه صلى النبي فعرف فتكلم، الباب، على أبي

وهييو قبيياء، ومعييه وسييلم عليييه الله صلى النبي فخرج صوته،
لك). هذا خبأت لك، هذا يقول: (خبأت وهو محاسنه، يريه

 ]2459[

 12.   : النساء -  شهادة باب
وامرأتان} /البقييرة: فرجل رجلين يكونا لم تعالى: {فإن وقوله
282./

قييال: جعفيير بيين محمييد مريييم: أخبرنييا أبي ابن  - حدثنا2515
الخييدري سعيد أبي عن الله، عبد بن عياض عن زيد، أخبرني

عنه، الله رضي
المييرأة شهادة قال: (أليس وسلم عليه الله صلى النبي عن 

نقصييان ميين قال: (فذلك الرجل). قلن: بلى، شهادة نصف مثل
عقلها).

 ]298[

 13.    : والعبيد -  الماء شهادة باب
شييريح عييدل. وأجييازه كييان إذا جييائزة العبد أنس: شهادة وقال

العبييد إل جييائزة سيييرين: شييهادته ابيين أوفى. وقال بن وزرارة
التييافه. وقييال الشيييء فييي وإبراهيييم الحسيين لسيييده. وأجييازه

وإماء. عبيد بنو شريح: كلكم
ملكيية، أبي ابن عن جريج، ابن عن عاصم، أبو  - حدثنا2516

يحيييى الله: حييدثنا عبد بن علي الحارث. وحدثنا ابن عقبة عن
قيال: مليكية أبيي ابين جريج: قال: سمعت ابن عن سعيد، بن

منه: سمعته أو الحارث، بن عقبة حدثني



سوداء، أمة إهاب: قال: فجاءت أبي بنت يحيى أم تزوج أنه 
عليييه اللييه صييلى للنييبي ذلييك فييذكرت أرضييعتكما، فقالت: قد

قييال: لييه، ذلييك فييذكرت قييال: فتنحيييت عنييي، فأعرض وسلم
عنها. أرضعتكما). فنهاه قد أن زعمت وقد (وكيف

 ]88[

 14.   : المرضعة -  شهادة باب
أبييي ابيين عيين سييعيد، بن عمر عن عاصم، أبو  - حدثنا2517
فجيياءت امييرأة، قييال: تزوجييت الحييارث بيين عقبيية عن مليكة،
عليييه الله صلى النبي فأتيت أرضعتكما، قد فقالت: إني امرأة

نحوه. عنك). أو دعها قيل، وقد فقال: (وكيف وسلم،
 ]88[

 15.     : بعضا -  بعضهن النساء تعديل باب
بعضييه وأفهمنييي داود، بيين سييليمان الربيييع أبييو  - حدثنا2518
شييهاب ابيين عيين سييليمان، بيين فليييح يييونس: حييدثنا بن أحمد

وعلقميية المسيييب، بيين وسعيد الزبير، بن عروة عن الزهري،
عيين عتبيية، بيين اللييه عبييد بيين اللييه وعبيييد الليثي، وقاص بن

وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي زوج عنها، الله رضي عائشة
قييال منييه، اللييه فبرأهييا قييالوا، مييا الفييك أهييل لها قال حين

ميين أوعييى وبعضهم حديثها، من طائفة حدثني الزهري: وكلهم
منهييم واحييد كييل عيين وعيييت وقييد اقتصاصا، له وأثبت بعض،

بعضا، يصدق حديثهم وبعض عائشة، عن حدثني الذي الحديث
قالت: عائشة زعموا: أن

ه صلى الله رسول كان  يخيرج أن أراد إذا وسيلم علييه الل
معييه، بهييا خييرج سهمها خرج فأيتهن أزواجه، بين أقرع سفرا
بعييد معه، فخرجت سهمي فخرج غزاها، غزاة في بيننا فأقرع

فسييرنا فيييه، وأنييزل هييودج فييي أحمل فأنا الحجاب، أنزل ما
غزوتييه ميين وسييلم عليه الله صلى الله رسول فرغ إذا حتى
حين فقمت بالرحيل، ليلة آذن المدينة، من ودنونا وقفل، تلك

قضييت فلميا الجييش، جياوزت حيتى فمشييت بالرحييل، آذنوا
ميين لي عقد فإذا صدري، فلمست الرحل، إلى أقبلت شأني،

فحبسييني عقييدي فالتمسييت فرجعييت انقطييع، قييد أظفار جزع
فرحلييوه هييودجي فيياحتملوا لييي، يرحلون الذين فأقبل ابتغاؤه،

وكييان فيييه، أنييي يحسبون وهم أركب، كنت الذي بعيري على



وإنمييا اللحهييم، يغشييهن ولييم يثقليين، لم خفافا ذاك إذ النساء
ثقل رفعوه حين القوم يستنكر فلم الطعام، من العلقة يأكلن

الجمييل فبعثييوا السيين، حديثيية جارييية وكنت فاحتملوه، الهودج
منزلهم فجئت الجيش، استمر ما بعد عقدي فوجدت وساروا،

أنهيم فظننييت بيه، كنيت الذي منزلي فأممت أحد، فيه وليس
عينيياي غلبتنييي جالسيية أنييا فبينييا إلييي، فيرجعييون سيييفقدونني

ميين الييذكواني ثييم السييلمي المعطل بن صفوان وكان فنمت،
نييائم إنسيان سيواد فيرأى منزلييي، عنييد فأصييبح الجيش، وراء

باسييترجاعه، فاسييتيقظت الحجيياب، قبييل يرانييي وكييان فأتاني،
بييي يقييود فييانطلق فركبتهييا، يييدها فييوطئ راحلتييه، أنيياخ حين

نحيير فييي معرسييين نزلييوا مييا بعييد الجيش أيتنا حتى الراحلة،
اللييه عبييد الفييك تييولى الييذي وكان هلك، من فهلك الظهيرة،

شييهرا، بهييا فاشييتكيت المدينيية، فقييدمنا سييلول، ابيين أبييي بن
ل وجعييي: أنييي في ويريبني الفك، أصحاب قول من يفيضون

أرى كنييت الذي اللطف وسلم عليه الله صلى النبي من أرى
تيكيم). يقول: (كييف ثم فيسلم، يدخل وإنما أمرض، حين منه

نقهت. حتى ذلك من بشيء أشعر ل
إل نخييرج ل متبرزنييا، المناصييع، قبييل مسطح وأم أنا فخرجت

بيوتنييا، ميين قريبييا الكنييف نتخييذ أن قبييل وذليك ليل، إلى ليل
أنا فأقبلت التنزه، في أو البرية، في الول العرب أمر وأمرنا

مرطهييا، فييي فعييثرت نمشييي، رهييم أبييي بنييت مسييطح وأم
رجل أتسييبين قلييت، ما لها: بئس فقلت مسطح، فقالت: تعس

فييأخبرتني قييالوا، مييا تسييمعي ألم هنتاه فقالت: يا بدرا، شهد
رجعييت فلميا مرضييي، إليى مرضيا فيازددت الفك، أهل بقول
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول علييي دخييل بيييتي، إلى

قييالت: أبييوي، إلى لي تيكم). فقلت: ائذن فقال: (كيف فسلم،
لييي فييأذن قبلهمييا، ميين الخييبر أسييتيقن أن أريييد حينئييذ وأنييا

لمييي: فقلييت أبوي، فأتيت وسلم عليه الله صلى الله رسول
نفسيك عليى هييوني بنييية، فقييالت: يييا النيياس؟ بيه يتحييدث ما

يحبها، رجل عند وضيئة، قط امرأة كانت لقلما فوالله الشأن،
يتحييدث ولقد الله، عليها. فقلت: سبحان أكثرن إل ضرائر، ولها

دمع، لي يرقأ ل أصبحت، حتى الليلة قالت: فبت بهذا؟ الناس
عليه الله صلى الله رسول فدعا أصبحت ثم بنوم، أكتحل ول

اسييتلبث حييين زيييد، ابيين وأسييامة طييالب أبي بن علي وسلم



عليييه فأشييار أسامة فأما أهله، فراق في يستشيرهما الوحي،
يييا أسييامة: أهلييك فقييال لهييم، الود من نفسه في يعلم بالذي

طييالب أبي بن علي وأما خيرا، إل والله نعلم ول الله رسول
سييواها والنسيياء عليييك، الليه يضييق ليم الله، رسول فقال: يا

عليه الله صلى الله رسول فدعا تصدقك، الجارية وسل كثير،
يريبييك). فقييالت شيئا رأيت هل بريرة، فقال: (يا بريرة، وسلم

أغمصييه أمييرا منهييا رأيييت إن بييالحق، بعثييك والييذي بريييرة: ل
العجييين، عيين تنييام السيين، حديثيية جارييية أنهييا من أكثر عليها

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فتييأكله. فقييام الييدواجن فتييأتي
سيلول، ابيين أبييي بن الله عبد من فاستعذر يومه، من وسلم
ميين يعييذرني وسييلم: (ميين عليييه اللييه صلى الله رسول فقال
إل أهلييي علييى علمييت مييا فوالله أهلي، في أذاه بلغني رجل
كييان ومييا خيييرا، إل عليييه علمييت مييا رجل ذكييروا وقييد خيرا،
فقييال: يييا معيياذ بيين سييعد معييي). فقييام إل أهلييي على يدخل

ضييربنا الوس ميين كان منه: إن أعذرك والله أنا الله، رسول
فيييه ففعلنييا أمرتنييا الخييزرج ميين إخواننييا من كان وإن عنقه،

قبييل وكييان الخييزرج، سيييد وهييو عبادة، ابن سعد أمرك. فقام
لعميير فقييال: كييذبت الحمييية، احتملتييه ولكن صالحا، رجل ذلك
الحضييير بيين أسيييد ذليك. فقييام علييى تقييدر ول تقتلييه، ل الله

عيين تجادل منافق فإنك لتقتلنه، والله الله، لعمر فقال: كذبت
ورسييول همييوا حييتى والخييزرج، الحيييان: الوس المنافقين. فثار

حتى فخفضهم، فنزل المنبر، على وسلم عليه الله صلى الله
أكتحييل ول دمييع لييي يرقييأ ل يييومي وبكيييت وسييكت، سييكتوا

أظيين حييتى ويوما، ليلتين بكيت قد أبواي، عندي فأصبح بنوم،
وأنييا عنييدي جالسييان همييا قييالت: فبينييا كبدي، فالق البكاء أن

فجلسيت لهييا، فييأذنت النصييار ميين امييرأة اسييتأذنت إذ أبكي،
اللييه صييلى اللييه رسول دخل إذ كذلك نحن فبينا معي، تبكي
مييا فييي قيييل يييوم من عندي يجلس ولم فجلس وسلم عليه
شيييء، شييأني فييي إليه يوحى ل شهرا مكث وقد قبلها، قيل

وكييذا، كذا عنك بلغني فإنه عائشة، قال: (يا ثم قالت: فتشهد،
بشيييء ألممييت كنييت وإن اللييه، فسيييبرئك بريئيية كنييت فييإن

ثييم بييذنبه اعييترف إذا العبييد فييإن إليه، وتوبي الله فاستغفري
عليه). الله تاب تاب
قلييص مقييالته وسييلم عليييه الله صلى الله رسول قضى فلما



عنييي لبييي: أجييب وقلييت قطييرة، منييه أحييس مييا حتى دمعي
مييا أدري مييا قييال: واللييه وسييلم، عليه الله صلى الله رسول
لمي: أجيييبي فقلت وسلم، عليه الله صلى الله لرسول أقول
قييالت: قييال، فيمييا وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول عني
وسييلم، عليييه اللييه صلى الله لرسول أقول ما أدري ما والله

القييرآن، ميين كييثيرا أقييرأ ل السيين حديثيية جارييية قييالت: وأنييا
بييه يتحييدث مييا سييمعتم أنكييم علمييت لقييد واللييه فقلت: إنييي

إنييي لكييم قلييت ولئن به، وصدقتم أنفسكم في ووقر الناس،
ولئيين بييذلك، تصييدقوني ل لبريئيية، إنييي يعلييم واللييه بريئيية،

مييا واللييه لتصدقني، بريئة، أني يعلم والله بأمر، لكم اعترفت
واللييه جميييل قال: {فصييبر إذ يوسف أبا إل مثل ولم لي أجد

وأنييا فراشييي، إلييى تحييولت تصييفون}. ثييم مييا على المستعان
فييي ينييزل أن ظننييت مييا واللييه ولكيين اللييه، يبرئني أن أرجو

فييي بالقرآن يتكلم أن من نفسي في أحقر ولنا وحيا، شأني
عليييه الله صلى الله رسول يرى أن أرجو كنت ولكني أمري،
ول مجلسه، رام ما فوالله الله، يبرئني رؤيا النوم في وسلم
مييا فأخييذه الوحي، عليه أنزل حتى البيت، أهل من أحد خرج
من الجمان مثل منه ليتحدر إنه حتى البرحاء، من يأخذه كان

اللييه صلى الله رسول عن سري فلما شات، يوم في العرق
قييال أن بهييا تكلييم كلميية أول فكان يضحك، وهو وسلم عليه

أمي: لي الله). فقالت برأك فقد الله، احمدي عائشة، لي: (يا
والله فقلت: ل وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى قومي

الييذين تعالى: {إن الله فأنزل الله، إل أحمد ول إليه، أقوم ل
فييي هييذا اللييه أنييزل فلما منكم}. اليات، عصبة بالفك جاؤوا

ينفييق وكييان عنييه، اللييه رضييي الصييديق بكر أبو قال براءتي،
مسطح على أنفق ل منه: والله لقرابته أثاثة بن مسطح على
يأتييل تعييالى: {ول اللييه لعائشيية. فييأنزل قال ما بعد أبدا، شيئا
يغفيير أن تحبييون أل قييوله - إلييى والسييعة منكييم الفضل أولو
إنييي واللييه بكيير: بلييى أبييو رحيم}. فقييال غفور والله لكم الله

يجييري كييان الذي مسطح إلى فرجع لي، الله يغفر أن لحب
لم علييه الليه صيلى الله رسول عليه. وكان زينيب يسيأل وس

رأيت). ما علمت، ما زينب، فقال: (يا أمري، عن جحش بنت
علمت ما والله وبصري، سمعي أحمي الله، رسول فقالت: يا

اللييه فعصييمها تساميني، كانت التي خيرا. قالت: وهي إل عليها



بالورع.
عيين عييروة، عيين عييروة، بيين هشييام عيين فليييح، قال: وحييدثنا

عيين فليييح، الزبييير: مثلييه. قييال: وحييدثنا ابيين الله وعبد عائشة،
بن القاسم عن سعيد، بن ويحيى الرحمن، عبد أبي بن ربيعة
بكر: مثله. أبي بن محمد

 ]2453[

16.      : كفاه -  رجل رجل زكى إذا باب
قييال: عسييى عميير رآنييي فلما منبوذا، جميلة: وجدت أبو وقال

قال: صالح، رجل عريفي: إنه قال يتهمني، كأنه أبؤسا، الغوير
نفقته. وعلينا اذهب كذاك،
خالييد الوهيياب: حييدثنا عبييد سييلم: أخبرنييا ابيين  - حييدثنا2519
قال: أبيه عن بكرة، أبي بن الرحمن عبد عن الحذاء،

وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي عنييد رجل على رجل أثنى 
صيياحبك). عنييق قطعييت صيياحبك، عنييق قطعييت فقال: (ويلك،

فليقييل: محاليية، ل أخاه مادحا منكم كان قال: (من ثم مرارا،
أحسييبه أحييدا، الله على أزكي ول حسيبه، والله فلنا، أحسب

منه). ذلك يعلم كان إن وكذا، كذا
]5714، 5810[

 17       : وليقل -  المدح، في الطناب من يكره ما باب
. يعلم  ما

زكرييياء: بيين إسييماعيل صييباح: حييدثنا بيين محمد  - حدثنا2520
موسييى أبييي عيين بييردة، أبييي عيين اللييه، عبد ابن بريد حدثنا
قال: عنه الله رضي

رجييل، علييى يثنييي رجل وسييلم عليييه الله صلى النبي سمع 
الرجل). ظهر - أو: قطعتم فقال: (أهلكتم مدحه، في ويطريه

]5713[

18.    : وشهادتهم -  الصبيان بلوغ باب
الحليييم منكيييم الطفيييال بليييغ تعيييالى: {وإذا الليييه وقيييول

/.59فليستأذنوا} /النور: 
النسيياء سنة. وبلوغ عشرة ثنتي ابن وأنا مغيرة: احتلمت وقال

الحيض. في
- نسييائكم ميين المحيييض ميين يئسن وجل: {واللئي عز لقوله

/.4حملهن} /الطلق:  يضعن - أن قوله إلى



إحييدى بنييت جييدة، لنييا جييارة صالح: أدركييت بن الحسن وقال
سنة. وعشرين

قييال: أسييامة أبييو سييعيد: حييدثنا بيين اللييه عبيييد  - حدثنا2521
عميير ابيين قييال: حييدثني نييافع قييال: حييدثني اللييه عبيييد حدثني
عنهما: الله رضي

وهو أحد، يوم عرضه وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
الخنيدق، ييوم عرضيني يجيزه. ثيم فليم سنة، عشرة أربع ابن
عميير على نافع: فقدمت فأجازني. قال عشرة، خمس ابن وأنا
الحيديث. فقيال: إن هيذا فحيدثته خليفية، وهيو العزيز، عبد بن
يفرضييوا عميياله: أن إلييى وكتييب والكبير، الصغير بين لحد هذا
عشرة. خمس بلغ لمن

]3871[

صييفوان سييفيان: حييدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2522
رضييي الخدري سعيد أبي عن يسار، بن عطاء عن سليم، بن

عنه، الله
يييوم قييال: (غسييل وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي بييه يبلييغ 

محتلم). كل على واجب الجمعة
 ]820[

 19   :    : بينة؟ -  لك هل المدعي الحاكم سؤال باب
. اليمين  قبل

عيين العمييش، عيين معاوييية، أبييو محمد: أخبرنييا  - حدثنا2523
قال: عنه الله رضي الله عبد عن شقيق،

علييى حلييف وسييلم: (ميين عليييه اللييه صلى الله رسول قال 
اللييه لقييي مسييلم، امييرئ مييال بهييا ليقتطع فاجر، وهو يمين،

والليه قيييس: فييي بيين الشييعث غضبان). قال: فقييال عليه وهو
فجحييدني، أرض، اليهييود ميين رجييل وبين بيني كان ذلك، كان

رسييول لييي فقييال وسييلم، عليه الله صلى النبي إلى فقدمته
قييال: فقييال بينيية). قييال: ل، وسييلم: (ألييك عليه الله صلى الله

ويييذهب يحلف إذن الله رسول لليهودي: (احلف). قال: قلت: يا
اللييه بعهييد يشييترون الذين تعالى: {إن الله قال: فأنزل بمالي،

الية. آخر قليل} إلى ثمنا وأيمانهم
 ]2229[



 20      : الموال -  في عليه المدعى على اليمين باب
والحدود.

يمينييه). [ أو وسييلم: (شيياهداك عليييه اللييه صييلى النييبي وقييال
2525[
الزنيياد أبييو شبرمة: كلمنييي ابن عن سفيان، قتيبة: حدثنا وقال

تعييالى: اللييه فقلييت: قييال المدعي، ويمين الشاهد، شهادة في
فرجل رجلين يكونا لم فإن رجالكم من شهيدين {واستشهدوا

فتييذكر إحييداهما تضل أن الشهداء من ترضون ممن وامرأتان
ان إذا /. قلت282الخرى} /البقرة:  إحداهما بشيهادة يكتفيى ك

الخييرى، إحييداهما تييذكر أن يحتيياج فما المدعي، ويمين شاهد
الخرى. هذه بذكر يصنع كان ما

أبييي ابيين عيين عميير، بيين نييافع نعيم: حييدثنا أبو  - حدثنا2524
عنهما: الله رضي عباس ابن قال: كتب مليكة

المدعى على باليمين قضى وسلم عليه الله صلى النبي أن 
عليه.

 ]2379[
منصييور، عيين جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا2525

الله: عبد قال: قال وائل أبي عن
عليييه وهو الله لقي مال، بها يستحق يمين على حلف (من 

بعهييد يشييترون الذين ذلك: {إن تصديق الله أنزل غضبان). ثم
قيييس بيين الشييعث إن أليم}. ثم - عذاب - إلى وأيمانهم الله

بمييا فحييدثناه الرحميين؟ عبييد أبييو يحدثكم فقال: ما إلينا، خرج
خصييومة رجييل وبين بيني كان أنزلت، لفي فقال: صدق، قال،
وسييلم، عليه الله صلى الله رسول إلى فاختصمنا شيء، في

يبييالي، ول يحلف إذن له: إنه يمينه). فقلت أو فقال: (شاهداك
لم: (مين علييه الليه صلى النبي فقال يميين، عليى حليف وس

عليييه وهييو اللييه لقييي فيياجر، فيهييا وهييو مييال، بهييا يسييتحق
الية. هذه اقترأ ثم ذلك، تصديق الله غضبان). فأنزل

 ]2229[

 21        : البينة، -  يلتمس أن فله قذف، أو ادعى إذا باب
. البينة   لطلب وينطلق

عيين عييدي، أبييي ابيين بشييار: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا2526
عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة، هشام: حدثنا



عليييه اللييه صييلى النبي عند امرأته قذف أمية بن هلل أن 
وسلم: عليه الله صلى النبي فقال سحماء، بن بشريك وسلم

رأى إذا اللييه، رسييول ظهييرك). فقييال: يييا فييي حييد أو (البينيية
يقييول: فجعييل البينيية؟ يلتمس ينطلق رجل، امرأته على أحدنا

اللعان. حديث ظهرك). فذكر في حد وإل (البينة
]4470، 5001[

22.    : العصر -  بعد اليمين باب
الحميييد، عبييد بن جرير الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2527

عنييه الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن العمش، عن
قال:

الله يكلمهم ل وسلم: (ثلثة عليه الله صلى الله رسول قال 
فضييل على أليم: رجل عذاب ولهم يزكيهم ول إليهم ينظر ول
يبييايعه ل رجل بييايع ورجييل السبيل، ابن منه يمنع بطريق ماء
ليه، يييف ليم وإل ليه، وفييى يريييد مييا أعطيياه فييإن للدنيا، إل

أعطييى لقد بالله فحلف العصر، بعد بسلعة رجل ساوم ورجل
فأخذها). وكذا، كذا بها
 ]2230[

 23      : عليه -  وجبت حيثما عليه المدعى يحلف باب
. غيره       إلى موضع من يصرف ول اليمين،

فقييال: المنييبر، علييى ثابت بن زيد على باليمين مروان قضى
علييى يحلييف أن وأبييى يحلييف، زيييد فجعييل مكيياني، له أحلف

منه. يعجب مروان فجعل المنبر،
يمينييه). [ أو وسييلم: (شيياهداك عليييه اللييه صييلى النييبي وقييال
مكان. دون مكانا يخص ]. فلم2525
عيين الواحييد، عبييد إسييماعيل: حييدثنا بيين موسى  - حدثنا2528

عنه، الله رضي مسعود ابن عن وائل، أبي عن العمش،
يمين على حلف قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

غضبان). عليه وهو الله لقي مال، بها ليقتطع
 ]2229[

 24.      : اليمين -  إلى قوم تسارع إذا باب
الييرزاق: أخبرنييا عبييد نصيير: حييدثنا بيين إسييحاق  - حييدثنا2529

عنه: الله رضي هريرة أبي عن همام، معمر: عن
اليمييين، قييوم علييى عييرض وسلم عليه الله صلى النبي أن 



يحلف. اليمين: أيهم في بينهم يسهم أن فأمر فأسرعوا،

25   } :    : بعهد -  يشترون الذين إن تعالى الله قول باب
.{ قليل    ثمنا وأيمانهم الله

العيوام هيارون: أخبرنيا بين يزيد إسحاق: أخبرنا  - حدثني2530
اللييه عبييد السكسكي: سمع إسماعيل أبو إبراهيم، قال: حدثني

يقول: عنهما الله رضي أوفى أبي بن
يعطها، لم ما بها أعطى لقد بالله فحلف سلعته، رجل أقام 

فنزلت: {إن
أبييي ابيين قليل}. وقييال ثمنا وأيمانهم الله بعهد يشترون الذين

خائن. ربا آكل أوفى: الناجش
 ]1982[

عيين جعفيير، بيين محمييد خالييد: حييدثنا بيين بشيير  - حدثنا2531
اللييه رضييي الله عبد عن وائل، أبي عن سليمان، عن شعبة،

عنه،
كاذبا، يمينا حلف قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

عليييه وهييو اللييه - لقييي أخيييه قييال - أو رجييل مييال ليقطييع
الييذين القييرآن: {إن فييي ذلييك تصييديق اللييه غضييبان). وأنييزل

الشييعث فلقيني قليل}. الية، ثمنا وأيمانهم الله بعهد يشترون
قييال: فييي وكييذا، قلييت: كييذا اليوم؟ الله عبد حدثكم فقال: ما

أنزلت.
 ]2229[

 26.   : يستحلف -  كيف باب
عييز /. وقييوله62لكم} /التوبيية:  بالله تعالى: {يحلفون الله قال

إحسيييانا إل أردنيييا إن بيييالله يحلفيييون جييياؤوك وجيييل: {ثيييم
ووالله. وتالله /. يقال: بالله62وتوفيقا} /النساء: 

كاذبيا بيالله حليف وسيلم: (ورجيل عليه الله صلى النبي وقال
العصر) بعد
الله. بغير يحلف ]. ول2527[ 

عيين مالييك، قال: حييدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا2532
اللييه عبيييد بيين طلحيية سييمع أبيييه: أنييه عيين سهيل، أبي عمه

يقول:
هييو فييإذا وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى رجل جاء 

وسييلم: عليه الله صلى الله رسول فقال السلم، عن يسأله



غيرهييا؟ علييي والليليية). فقييال: هييل اليييوم في صلوات (خمس
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول تطييوع). فقييال أن إل قال: (ل،

أن إل قييال: (ل، غيره؟ علي رمضان). قال: هل وسلم: (وصيام
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول لييه تطوع). قييال: وذكيير

تطييوع). فييأدبر أن إل قييال: (ل، غيرهييا؟ علي قال: هل الزكاة،
قييال أنقييص، ول هييذا علييى أزيييد ل يقييول: واللييه وهو الرجل
صدق). إن وسلم: (أفلح عليه الله صلى الله رسول

 ]46[
قييال: ذكيير جويرييية إسييماعيل: حييدثنا بن موسى  - حدثنا2533
عنه: الله رضي الله عبد عن نافع،

حالفييا كييان قييال: (ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 
ليصمت). أو بالله فليحلف

]3624، 5757، 6270 - 6272، 6966[

 27.      : اليمين -  بعد البينة أقام من باب
بحجتييه ألحن بعضكم وسلم: (لعل عليه الله صلى النبي وقال

بعض) من
 ]2534.[

اليمييين ميين أحق العادلة وشريح: البينة وإبراهيم طاوس وقال
الفاجرة.

بن هشام عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا2534
عنها: الله رضي سلمة أم عن زينب، عن أبيه، عن عروة،

تختصمون قال: (إنكم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
لييه قضيييت فميين بعييض، من بحجته ألحن بعضكم ولعل إلي،
فل النيار، مين قطعية ليه أقطيع فإنما بقوله، شيئا أخيه بحق

يأخذها).
 ]2326[

 28.     : الوعد -  بإنجاز أمر من باب
الوعد} /مريم: صادق كان إسماعيل: {إنه الحسن. وذكر وفعله

بيين سييمرة عيين ذلييك وذكيير بالوعد، الشوع ابن /. وقضى54
اللييه صييلى النييبي مخرميية: سييمعت ابيين المسور جندب. وقال

لي). فوفى قال: (وعدني له، صهرا وذكر وسلم، عليه
 ]2943[

ابن بحديث يحتج إبراهيم بن إسحاق الله: ورأيت عبد أبو قال



أشوع.
عيين سييعد، بن إبراهيم حمزة: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا2535
عبييد اللييه: أن عبييد بيين الله عبيد عن شهاب، ابن عن صالح،

قال: أخبره عنهما الله رضي عباس بن الله
يييأمركم؟ ماذا له: سألتك قال هرقل سفيان: أن أبو أخبرني 

والوفيياء والعفيياف، والصييدق، بالصييلة، أمركييم فزعمييت: أنييه
نبي. صفة قال: وهذه المانة، وأداء بالعهد،

 ]7[
عيين جعفيير، بن إسماعيل سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2536

أبييي عيين أبيييه، عن عامر، أبي ابن مالك بن نافع سهيل أبي
عنه: الله رضي هريرة

لم علييه الليه صلى الله رسول أن  ة وس المنيافق قيال: (آي
أخلف). وعد وإذا خان، اؤتمن وإذا كذب، حدث ثلث: إذا

 ]33[
ابيين عيين هشييام، موسييى: أخبرنييا بيين إبراهيييم  - حييدثنا2537
عيين علييي، بن محمد عن دينار، بن عمرو قال: أخبرني جريج
قال: عنهم الله رضي الله عبد بن جابر
من مال بكر أبا جاء وسلم عليه الله صلى النبي مات لما 

علييى ليه كيان بكيير: مين أبيو فقال الحضرمي، بن العلء قبل
عييدة، قبلييه لييه كييانت أو دييين، وسييلم عليييه الله صلى النبي

وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول جابر: وعدني فليأتنا. قال
قال مرات، ثلث يديه فبسط وهكذا، وهكذا هكذا يعطيني أن

خمسمائة. ثم خمسمائة، ثم خمسمائة، يدي في جابر: فعد
 ]2174[

بيين سييعيد الرحيييم: أخبرنييا عبييد بيين محمييد  - حييدثنا2538
عيين الفطييس، سييالم عيين شييجاع، بيين مروان سليمان: حدثنا

قال: جبير بن سعيد
موسييى؟ قضييى الجلييين الحيرة: أي أهل من يهودي سألني 

فقييدمت فأسييأله، العييرب حبر على أقدم حتى أدري، قلت: ل
رسول إن وأطيبهما، أكثرهما فقال: قضى عباس، ابن فسألت

فعل. قال إذا وسلم عليه الله صلى الله

29      : الشهادة -  عن الشرك أهل يسأل ل باب
وغيرها.

بعض، على بعضهم الملل أهلل شهادة تجوز الشعبي: ل وقال



/.14والبغضاء} /المائدة:  العداوة بينهم تعالى: {فأغرينا لقوله
تصييدقوا وسلم: (ل عليه الله صلى النبي عن هريرة أبو وقال
أنزل}. الية) وما بالله وقولوا: {آمنا تكذبوهم، ول الكتاب أهل

 ]4215[
عيين يييونس، عيين الليييث، بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2539

ه عبيد بن الله عبيد عن شهاب، ابن ابين عين عتبية، بين الل
قال: عنهما الله رضي عباس

وكتييابكم الكتيياب، أهييل تسييألون كيييف المسييلمين، معشر يا 
الخبييار أحييدث وسييلم عليييه اللييه صييلى نبيه على أنزل الذي
الكتيياب أهييل أن اللييه حييدثكم وقييد يشييب، لم تقرؤونه بالله،
عند من فقالوا: هو الكتاب، بأيديهم وغيروا الله كتب ما بدلوا
العلييم ميين جيياءكم مييا ينهاكم أفل قليل، ثمنا به ليشتروا الله
عن يسألكم قط رجل منهم رأينا ما والله ول مساءلتهم، عن

عليكم. أنزل الذي
]6929، 7084، 7085[

 30.    : المشكلت -  في القرعة باب
/.44عمران:  مريم} /آل يكفل أيهم أقلمهم يلقون وقوله: {إذ

وعييال الجرييية، مييع القلم فجييرت عبيياس: اقييترعوا ابن وقال
زكرياء. فكفلها الجرية، زكرياء قلم

المدحضييين} /الصييافات: ميين {فكييان وقييوله: {فسيياهم} أقييرع
المسهومين. /: من141
علييى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي هريرة: عييرض أبو وقال
يحلف. بينهم: أيهم يسهم أن فأمر فأسرعوا، قوم

 ]2529[
أبييي: حييدثنا غييياث: حييدثنا بيين حفييص بيين عميير  - حدثنا2540

بشييير بيين النعمييان سييمع الشييعبي: أنييه قال: حييدثني العمش
يقول: عنهما الله رضي

حييدود فييي المييدهن وسلم: (مثل عليه الله صلى النبي قال 
بعضييهم فصييار سييفينة، اسييتهموا قييوم مثل فيها، والواقع الله
أسييفلها في الذي فكان أعلها، في بعضهم وصار أسفلها في

فأسييا، فأخييذ بييه، فتأذوا أعلها، في الذين على بالماء يمرون
قييال: تييأذيتم لك، فقالوا: ما فأتوه السفينة، أسفل ينقر فجعل

ونجييوا أنجييوه يييديه على أخذوا فإن الماء، من لي بد ول بي
أنفسهم). وأهلكوا أهلكوه تركوه وإن أنفسهم،



 ]2361[
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2541
النصاري: زيد بن خارجة حدثني

اللييه صلى النبي بايعت قد نسائهم من امرأة العلء، أم أن 
فييي سييهمه طييار مظعييون بن عثمان أخبرته: أن وسلم، عليه

أم قييالت المهيياجرين، سييكنى النصيار أقرعييت حييين السكنى،
فمرضييناه، فاشييتكى مظعييون، بيين عثمييان عندنا العلء: فسكن

اللييه رسييول علينييا دخييل ثيييابه، فييي وجعلنيياه تييوفي إذا حتى
السيائب، أبيا عليييك الليه فقلت: رحمة وسلم، عليه الله صلى

لى النيبي ليي فقال الله، أكرمك لقد عليك فشهادتي ه ص الل
بييأبي أدري، أكرمه). فقلت: ل الله أن يدريك وسلم: (وما عليه
عليييه اللييه صييلى الله رسول فقال الله، رسول يا وأمي أنت

لييه لرجييو وإنييي اليقييين، واللييه جيياءه فقد عثمان وسلم: (أما
بييه). قييالت: يفعييل مييا اللييه رسول وأنا أدري ما والله الخير،
قييالت: فنمييت، ذلييك، أبدا. وأحزننييي بعده أحدا أزكي ل فوالله
اللييه صييلى الله رسول إلى فجئت تجري، عينا لعثمان فأريت

عمله). فقال: (ذلك فأخبرته، وسلم عليه
 ]1186[

يييونس، الله: أخبرنا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا2542
عنهييا اللييه رضي عائشة عن عروة، قال: أخبرني الزهري عن

قالت:
أقرع سفرا أراد إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

يقسييم وكييان معييه، بهييا خرج سهمها خرج فأيتهن نسائه، بين
زمعيية بنييت سييودة أن غييير وليلتهييا، يومهييا منهيين امرأة لكل

وسلم، عليه الله صلى النبي زوج لعائشة وليلتها يومها وهبت
وسلم. عليه الله صلى الله رسول رضا بذلك تبتغي

 ]2453[
مييولى سييمي، عيين مالييك، قال: حدثنا إسماعيل  - حدثنا2543

عنه: الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن بكر، أبي
النيياس يعلم قال: (لو وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
يسييتهموا أن إل يجييدوا لييم ثييم الول، والصييف النييداء في ما

ولو إليه، لستبقوا التهجير في ما يعلمون ولو لستهموا، عليه
حبوا). ولو لتوهما والصبح العتمة في ما يعلمون

 ]590[



الصلح.  - كتاب57
 1.       : الناس -  بين الصلح في جاء ما باب

أميير ميين إل نجييواهم من كثير في خير تعالى: {ل الله وقول
ذلييك يفعييل وميين النيياس بييين إصييلح أو معييروف أو بصييدقة

/.114عظيما} /النساء:  أجرا نؤتيه فسوف الله مرضاة ابتغاء
بأصحابه. الناس بين ليصلح المواضع إلى المام وخروج
قييال: غسييان أبييو مريييم: حييدثنا أبييي بيين سعيد  - حدثنا2544
عنه: الله رضي سعد بن سهل عن حازم، أبو حدثني

فخرج شيء، بينهم كان عوف، بن عمرو بني من أناسا أن 
أصييحابه ميين أنيياس فييي وسييلم عليييه اللييه صلى النبي إليهم
عليييه اللييه صلى النبي يأت ولم الصلة فحضرت بينهم، يصلح

صييلى النييبي يييأت ولييم بالصلة بلل فأذن بلل، فجاء وسلم،
صييلى النييبي فقييال: إن بكيير، أبي إلى فجاء وسلم، عليه الله
تؤم أن لك فهل الصلة، حضرت وقد حبس، وسلم عليه الله

بكيير، أبييو فتقييدم الصلة، شئت. فأقام إن فقال: نعم، الناس؟
الصييفوف، فييي يمشييي وسييلم عليييه الله صلى النبي جاء ثم

حييتى بالتصييفيح النيياس فأخييذ الول، الصييف فييي قييام حييتى
فييإذا فالتفت الصلة، في يلتفت يكاد ل بكر أبو وكان أكثروا،

بييده، ليه فأشيار وراءه، وسيلم علييه الليه صيلى بييالنبي هيو
ثييم اللييه، فحمييد يده بكر أبو فرفع هو، كما يصلي أن فأمره
النييبي وتقييدم الصييف، فييي دخييل حييتى وراءه القهقييرى رجييع
علييى أقبييل فييرغ فلمييا بالناس، فصلى وسلم عليه الله صلى

فيي شييء نيابكم إذا لكيم ميا النياس، أيهيا فقال: (ييا الناس
شيييء نابه من للنساء، التصفيح إنما بالتصفيح، أخذتم صلتكم

التفييت، إل أحد يسمعه ل فإنه الله، سبحان فليقل صلته في
بالنيياس). تصييل لييم إليييك أشييرت حييين منعييك ما بكر، أبا يا

يييدي بييين يصييلي أن قحافيية أبييي لبيين ينبغييي كييان فقال: ما
وسلم. عليه الله صلى النبي

 ]652[
أنسييا أبييي: أن قال: سمعت معتمر مسدد: حدثنا  - حدثنا2545
قال: عنه الله رضي

أبي، بن الله عبد أتيت وسلم: لو عليه الله صلى للنبي قيل 
حمييارا، وركييب وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي إليييه فييانطلق



أتيياه فلما سبخة، أرض وهي معه، يمشون المسلمون فانطلق
آذانييي لقد والله عني، قال: إليك وسلم عليه الله صلى النبي

رسول لحمار منهم: والله النصار من رجل فقال حمارك، نتن
لعبييد فغضييب منييك، ريحييا أطيييب وسييلم عليه الله صلى الله

منهمييا واحييد لكييل فغضييب فشييتمه، قييومه، ميين رجييل اللييه
فبلغنييا والنعييال، واليييدي بالجريييد ضييرب بينهما فكان أصحابه،

فأصييلحوا اقتتلييوا المييؤمنين ميين طائفتييان نزلييت: {وإن أنهييا
بينهما}.

2.       : الناس -  بين يصلح الذي الكاذب ليس باب
بيين إبراهيييم اللييه: حييدثنا عبييد بيين العزيييز عبييد  - حدثنا2546
الرحميين عبييد بيين حميد شهاب: أن ابن عن صالح، عن سعد،

أخبرته: عقبة بنت كلثوم أم أمه أخبره: أن
يقول: (ليييس وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت أنها 

خيرا). يقول أو خيرا فينمي الناس، بين يصلح الذي الكذاب

3.    :    : نصلح -  بنا اذهبوا لصحابه المام قول باب
عبييد بين العزيييز عبيد الله: حدثنا عبد بن محمد  - حدثنا2547

بن محمد قال: حدثنا الفروي محمد بن وإسحاق الويسي الله
عنه: الله رضي سعد بن سهل عن حازم، أبي عن جعفر،

رسييول فييأخبر بالحجييارة، ترامييوا حييتى اقتتلوا قباء أهل أن 
نصييلح بنييا فقييال: (اذهبييوا بييذلك، وسييلم عليييه الله صلى الله

بينهم).
 ]652[

 4   } :    : صلحا -  بينهما يصالحا أن تعالى الله قول باب
 : / { النساء  خير /.128والصلح

بيين هشييام عيين سييفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2548
عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن عروة،

إعراضا}. قييالت: هييو أو نشوزا بعلها من خافت امرأة {وإن 
فيريييد غيييره، أو كييبرا يعجبييه، ل مييا امرأتييه ميين يرى الرجل

بييأس قالت: فل شئت، ما لي واقسم فتقول: أمسكني فراقها،
تراضيا. إذا
 ]2318[



 5      : فالصلح -  جور صلح على اصطلحوا إذا باب
مردود.

عيين الزهييري، ذئييب: حييدثنا أبييي ابيين آدم: حدثنا  - حدثنا2549
وزيييد عنييه الله رضي هريرة أبي عن الله، عبد بن الله عبيد

قال: عنهما الله رضي الجهني خالد بن
اللييه، بكتيياب بيننييا اقييض اللييه، رسول فقال: يا أعرابي جاء 

فقييال اللييه، بكتيياب بيننييا اقييض فقييال: صييدق، خصييمه فقييام
فقالوا بامرأته، فزنى هذا، على عسيفا كان ابني العرابي: إن

الغنييم ميين بمائيية منييه ابنييي ففييديت الرجييم، ابنييك لي: علييى
مائيية جلد ابنك على فقالوا: إنما العلم أهل سألت ثم ووليدة،
لم: (لقضيين علييه الليه صيلى النيبي فقيال عام، وتغريب وس

ابنييك وعلييى عليك، فرد والغنم الوليدة أما الله، بكتاب بينكما
- فاغيد - لرجيل أنييس ييا أنيت وأميا عيام، وتغريب مائة جلد
فرجمها. أنيس عليها فارجمها). فغدا هذا امرأة على

 ]2190[
عيين أبيييه، عيين سعد، بن إبراهيم يعقوب: حدثنا  - حدثنا2550

قالت: عنها الله رضي عائشة عن محمد، بن القاسم
فييي أحييدث وسييلم: (ميين عليييه اللييه صلى الله رسول قال 

رد). فهو فيه ليس ما هذا أمرنا
أبييي بيين الواحييد وعبييد المخرمييي، جعفيير بيين اللييه عبد رواه

إبراهيم. بن سعد عن عون،

6      :   : فلن، -  بن فلن صالح ما هذا يكتب كيف باب
. نسبه          أو قبيلته إلى ينسبه لم وإن فلن، بن وفلن

عبة، غنيدر: قيال بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2551/2552 ش
اللييه رضييي عييازب بيين الييبراء قييال: سييمعت إسحاق أبي عن

قال: عنهما
الحديبييية، أهل وسلم عليه الله صلى الله رسول صالح لما 

اللييه صييلى اللييه رسييول فكتب: محمييد كتابا، بينهم علي كتب
لييو الله، رسول محمد تكتب المشركون: ل فقال وسلم، عليه
أنييا علي: ما لعلي: (امحه). فقال فقال نقاتلك، لم رسول كنت

بيييده، وسلم عليه الله صلى الله رسول فمحاه أمحاه، بالذي
يييدخلوها ول أيييام، ثلثة وأصحابه هو يدخل أن على وصالحهم



فقييال: القييراب السييلح؟ جلبان ما فسألوه السلح، بجلبان إل
فيه. بما
أبي عن إسرائيل، عن موسى بن الله عبيد ) - حدثنا2552( 

قال: عنه الله رضي البراء عن إسحاق،
فييأبى القعييدة، ذي فييي وسييلم عليه الله صلى النبي اعتمر 

يقيييم أن علييى قاضاهم حتى مكة، يدخل يدعوه أن مكة أهل
عليييه قاضييى مييا كتبييوا: هييذا الكتاب كتبوا فلما أيام، ثلثة بها

بهيا، نقير فقيالوا: ل وسلم، عليه الله صلى الله رسول محمد
عبد بن محمد أنت لكن منعاك، ما الله رسول أنك نعلم فلو

قييال الله). ثييم عبد بن محمد وأنا الله، رسول قال: (أنا الله،
فأخييذ أبييدا، أمحييوك ل واللييه الله). قال: ل لعلي: (امح: رسول

مييا فكتييب: (هييذا الكتيياب، وسييلم عليييه الله صلى الله رسول
فييي إل سييلح مكة يدخل ل الله، عبد بن محمد عليه قاضى

وأن يتبعييه، أن أراد إن بأحييد أهلها من يخرج ل وأن القراب،
دخلهييا بهييا). فلمييا يقيييم أن أراد أصييحابه ميين أحييدا يمنييع ل

فقييد عنييا اخييرج لصيياحبك فقالوا: قييل عليا أتوا الجل، ومضى
فتبعتهييم وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي فخرج الجل، مضى

وقييال بيييدها، فأخييذها علي، فتناولها عم، يا عم حمزة: يا ابنة
فيهييا فاختصييم احملهييا، عمك ابنة السلم: دونك عليها لفاطمة

عمييي، ابنيية وهييي بها، أحق علي: أنا فقال وجعفر، وزيد علي
أخييي، زيييد: ابنيية وقييال تحييتي، وخالتهييا عمي جعفر: ابنة وقال

وقال: (الخاليية لخالتها، وسلم عليه الله صلى النبي بها فقضى
لجعفيير: منييك). وقييال وأنا مني لعلي: (أنت الم). وقال بمنزلة

ومولنا). أخونا لزيد: (أنت وخلقي). وقال خلقي (أشبهت
 ]1689[

7.    : المشركين -  مع الصلح باب
النييبي عيين مالييك، بيين عييوف ] وقال7سفيان. [  أبي عن فيه

بنييي وبييين بينكييم هدنيية تكييون وسييلم: (ثييم عليييه اللييه صييلى
الصفر)

 ]3005.[
صييلى النييبي عيين والمسييور، وأسييماء، حنيييف، بن سهل وفيه
].2564 ،2477 ،3010[  وسلم عليه الله

عن سعيد، بن سفيان مسعود: حدثنا بن موسى  - وقال2553
قال: عنهما الله رضي عازب بن البراء عن إسحاق، أبي



الحديبييية يييوم المشركين وسلم عليه الله صلى النبي صالح 
إليهييم، رده المشييركين ميين أتيياه ميين أشياء: علييى ثلثة على
ميين يييدخلها أن وعلييى يييردوه، لييم المسلمين من أتاهم ومن

السيلح: بجلبيان إل يييدخلها ول أييام، ثلثيية يهيا ويقييم قابيل،
ونحوه. والقوس السيف

إليهم. فرده قيوده، في يحجل جندل أبو فجاء
بجلييب إل وقييال جنييدل، سييفيان: أبييا عن مؤمل يذكر قال: لم
السلح.

 ]1689[
النعمييان: حييدثنا بن سريج رافع: حدثنا بن محمد  - حدثنا2554
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن فليح،

فحيال معتميرا، خيرج وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
رأسييه وحلييق هييديه فنحيير الييبيت، وبييين بينييه قريييش كفييار

يحميل ول المقبيل، العيام يعتميير على: أن وقاضاهم بالحديبية،
فياعتمر أحبيوا، ميا إل بهيا يقييم ول سييوفا، إل عليهم سلحا

الحهم، كيان كما فدخلها المقبل، العام من بهيا أقيام فلميا ص
فخرج. يخرج أن أمروه ثلثا،

]4006[
بيين بشييير عيين يحيييى، بشر: حدثنا مسدد: حدثنا  - حدثنا2555
قال: حثمة أبي بن سهل عن يسار،

إلييى زيد بن مسعود بن ومحيصة سهل بن الله عبد انطلق 
صلح. يومئذ وهي خيبر،

]3002، 5791، 6502، 6769[

 8.    : الدية -  في الصلح باب
حميد: قال: حدثني النصاري الله عبد بن محمد  - حدثنا2556

حدثهم: أنسا أن
فطلبيوا جاريية، ثنييية كسييرت النضير، ابنيية وهيي الربيع، أن 

وسييلم عليه الله صلى النبي فأتوا فأبوا، العفو وطلبوا الرش
الربيييع ثنييية النضر: أتكسيير ابن أنس فقال بالقصاص، فأمرهم

فقييال: ثنيتهييا، تكسيير ل بالحق بعثك والذي ل الله؟ رسول يا
فقييال وعفييوا، القييوم القصيياص). فرضييي اللييه كتاب أنس، (يا

لييو ميين اللييه، عبيياد ميين وسييلم: (إن عليييه اللييه صييلى النبي
لبره). الله على أقسم

وقبلييوا القييوم فرضييي أنييس، عيين حميييد، الفييزاري: عيين زاد



الرش.
]2651وانظر:  ،6499 ،4335 ،4230 ،4229[

9       : للحسن -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
: عنهما     الله رضي علي بن

عظيمتين). فئتين بين به يصلح أن الله ولعل سيد، هذا (ابني
/.9بينهما} /الحجرات:  ذكره: {فأصلحوا جل وقوله
أبيي عين سيفيان، محميد: حيدثنا بين الليه عبيد  - حدثنا2557
يقول: الحسن قال: سمعت موسى

أمثييال بكتييائب معاوييية بيين علييي بيين الحسن والله استقبل 
تييولي ل كتييائب لرى العيياص: إنييي ابيين عمييرو فقييال الجبال،

الرجلييين خييير الله - وكان معاوية له فقال أقرانها، تقتل حتى
لييي ميين هييؤلء، وهييؤلء هييؤلء، هييؤلء قتييل إن عمييرو، - أي

إليييه فبعييث بضيعتهم، لي من بنسائهم، لي من الناس، بأمور
بيين الرحميين عبييد شييمس، عبييد بنييي من قريش، من رجلين
هييذا إلييى فقييال: اذهبييا كريييز، بيين عامر بن الله وعبد سمرة

فيدخل إلييه. فأتييياه واطلبييا ليه، وقييول علييه، فاعرضيا الرجل،
ابيين الحسيين لهمييا فقييال إليييه، فطلبييا له، وقال فتكلما عليه،

هذه وإن المال، هذا من أصبنا قد المطلب، عبد بنو علي: إنا
وكييذا، كييذا عليييك يعرض دمائها. قال: فإنه في عاثت قد المة

بييه، لييك قال: نحن بهذا؟ لي قال: فمن ويسألك، إليك ويطلب
الحسن: فصالحه. فقال به، لك قال: نحن إل شيئا سألهما فما

اللييه صييلى اللييه رسييول يقييول: رأيييت بكييرة أبا سمعت ولقد
وهييو جنبييه، إلييى علييي بيين والحسن المنبر، على وسلم عليه
هييذا ابنييي ويقييول: (إن أخييرى، وعليييه مييرة الناس على يقبل

ميين عظيمييتين فئييتين بييين بييه يصييلح أن اللييه ولعييل سيييد،
المسلمين).

ميين الحسيين سييماع لنييا ثبت الله: إنما عبد بن علي لي قال
الحديث. بهذا بكرة أبي

]3430، 3536، 6692[

10.     : بالصلح -  المام يشير هل باب
عيين أخي، قال: حدثني أويس أبي بن إسماعيل  - حدثنا2558

عبد بن محمد الرجال أبي عن سعيد، بن يحيى عن سليمان،
قييالت: سييمعت الرحميين عبييد بنييت عمييرة أمييه الرحميين: أن



تقول: عنها الله رضي عائشة
خصييوم صييوت وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول سمع 

ويسترفقه الخر يستوضع أحدهما وإذا أصواتهما، عالية بالباب،
رسييول عليهمييا فخييرج أفعييل، ل يقول: واللييه وهو شيء، في
ل اللييه علييى المتييألي فقال: (أييين وسلم عليه الله صلى الله

أحب. ذلك أي وله الله، رسول يا المعروف). فقال: أنا يفعل
بيين جعفيير عيين الليييث، حييدثنا بكييير، بيين يحيى  - حدثنا2559
مالييك، بيين كعييب بن الله عبد قال: حدثني العرج عن ربيعة،

مالك: بن كعب عن
مييال، السييلمي حييدرد أبييي بيين اللييه عبد على له كان أنه 

صييلى النييبي بهمييا فمر أصواتهما، ارتفعت حتى فلزمه، فلقيه
يقييول كييأنه بيييده، كعييب). فأشييار فقييال: (يييا وسلم، عليه الله

نصفا]. وترك عليه ما نصف فأخذ النصف،
 ]445[

 11.       : بينهم -  والعدل الناس بين الصلح فضل باب
عيين معميير، الييرزاق: أخبرنييا عبد إسحاق: أخبرنا  - حدثنا2560
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن همام،

ميين سييلمى وسييلم: (كييل عليييه الله صلى الله رسول قال 
بييين يعييدل الشييمس، فيييه تطلييع يوم كل صدقة، عليه الناس
صدقة). الناس

]2734، 2827[

12       : عليه -  حكم فأبى، بالصلح المام أشار إذا باب
. البين  بالحكم

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2561
يحدث: كان الزبير الزبير: أن بن عروة أخبرني

اللييه رسول إلى بدرا، شهد قد النصار من رجل خاصم أنه 
بييه يسقيان كانا الحرة، من شراج في وسلم عليه الله صلى

للزبير: (اسق وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال كلهما،
فقييال: يييا النصيياري، جييارك). فغضييب إلييى أرسييل ثم زبير، يا

اللييه رسييول وجييه فتلييون عمتييك؟ ابيين كييان آن الله، رسول
يبلييغ حييتى احبييس ثييم قال: (اسق، ثم وسلم عليه الله صلى

حينئييذ وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول الجدر). فاستوعى
قبييل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول وكان للزبير، حقه



أحفييظ فلمييا وللنصاري، له سعة برأي الزبير على أشار ذلك
للزبييير اسييتوعى وسييلم عليه الله صلى الله رسول النصاري

ميا الزبيير: والليه عيروة: قييال قيال الحكيم، صيريح فييي حقيه
يؤمنييون ل وربييك ذلييك: {فل فييي إل نزلييت الية هذه أحسب

بينهم}. الية. شجر فيما يحكموك حتى
 ]2231[

 13     : الميراث -  وأصحاب الغرماء بين الصلح باب
. ذلك   في والمجازفة

هيذا فيأخيذ الشيريكان، يتخيارج أن بيأس عبياس: ل ابن وقال
صاحبه. على يرجع لم لحدهما توي فإن عينا، وهذا دينا،

عبيييد الوهاب: حدثنا عبد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني2562
اللييه رضي الله عبد بن جابر عن كيسان، بن وهب عن الله،

قال: عنهما
يأخييذوا أن غرمييائه علييى فعرضييت دييين، وعليييه أبييي توفي 

النييبي فييأتيت وفيياء، فيييه أن يييروا ولييم فأبوا، عليه بما التمر
جييددته فقييال: (إذا لييه، ذلييك فييذكرت وسييلم عليييه الله صلى

وسييلم). عليييه اللييه صييلى رسييول آذنييت المربييد في فوضعته
ثييم بالبركيية، ودعييا عليييه فجلييس وعميير، بكيير أبو ومعه فجاء

دييين أبي على له أحدا تركت فأوفهم). فما غرمائك قال: (ادع
لييون، وستة عجوة سبعة وسقا، عشر ثلثة وفضل قضيته، إل
صييلى اللييه رسييول مييع فييوافيت لييون، وسبعة عجوة ستة أو

لم عليه الله ه ذليك فيذكرت المغيرب، وس فقيال: فضيحك، ل
صيينع إذ علمنييا فأخبرهمييا). فقييال: لقييد وعميير بكيير أبييا (ائييت
ذلك. سيكون أن صنع ما وسلم عليه الله صلى الله رسول
أبييا يذكر ولم العصر، جابر: صلة عن وهب، عن هشام، وقال
دينا. وقييال وسقا ثلثين عليه أبي وقال: وترك ضحك، ول بكر،
الظهر. جابر: صلة عن وهب، عن إسحاق، ابن
 ]2020[

14.    : والعين -  بالدين الصلح باب
عميير: بيين عثمييان محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبييد  - حدثنا2563
شييهاب: ابيين عيين يييونس، الليييث: حييدثني وقال يونس، أخبرنا

أخبره: مالك بن كعب كعب: أن بن الله عبد أخبرني
رسول عهد في عليه له كان دينا حدرد أبي ابن تقاضى أنه 



أصييواتهما فييارتفعت المسييجد، في وسلم عليه الله صلى الله
بيت، في وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعها حتى

كشييف حييتى إليهما، وسلم عليه الله صلى الله رسول فخرج
كعييب) فقييال: فقال: (يا مالك، بن كعب فنادى حجرته، سجف

كعب: فقال الشطر، ضع بيده: أن فأشار الله، رسول يا لبيك
عليييه اللييه صييلى اللييه رسول فقال الله، رسول يا فعلت قد

فاقضه). وسلم: (قم
 ]445.[



الشروط.  - كتاب58
 1      : السلم -  في الشروط من يجوز ما باب

. والمبايعة  والحكام
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2564

الزبير: بن عروة قال: أخبرني شهاب ابن
عنهمييا: اللييه رضييي مخرميية بيين والمسييور مروان سمع أنه 

قييال: وسلم، عليه الله صلى الله رسول أصحاب عن يخبران
سييهيل اشييترط فيمييا كييان يومئييذ، عمرو بن سهيل كاتب لما
منييا يأتيييك ل وسلم: أنه عليه الله صلى النبي على عمرو بن

وبينييه. بيننييا وخليييت إلينا رددته إل دينك، على كان وإن أحد،
ك المؤمنيون فكره ذليك، إل سيهيل وأبيى منيه، وامتعضيوا ذل

أبييا يومئذ فرد ذلك، على وسلم عليه الله صلى النبي فكاتبه
إل الرجال من أحد يأته ولم عمرو، بن سهيل أبيه إلى جندل

المؤمنييات وجيياء مسييلما، كييان وإن المييدة تلييك فييي رده
مميين معيييط أبييي بيين عقبيية بنت كلثوم أم وكانت مهاجرات،

يسييألون أهلهييا فجيياء عاتق، وهي يومئذ الله رسول إلى خرج
يرجعهييا فلييك إليهييم، يرجعهييا أن وسلم عليه الله صلى النبي
مهيياجرات المؤمنيات جياءكم فيهيين: {إذا الليه أنزل لما إليهم،

يحلييون هييم - ول قييوله - إلييى بإيمييانهن أعلم الله فامتحنوهن
لهن}.

عليييه اللييه صييلى الله رسول عائشة: أن عروة: فأخبرتني قال
جاءكم إذا آمنوا الذين أيها الية: "يا بهذه يمتحنهن كان وسلم

رحيم". - غفور - إلى فامتحنوهن مهاجرات المؤمنات
قييال منهيين، الشييرط بهييذا أقر فمن عائشة عروة: قالت قال
بايعتييك). كلمييا وسييلم: (قييد عليييه اللييه صييلى اللييه رسول لها

المبايعيية، فييي قييط امييرأة يييد يده مست ما والله به، يكلمها
بقوله. إل بايعهن وما
 ]1608[

بيين زييياد عيين سييفيان، نعيييم: حييدثنا أبييو  - حدثنا2565/2566
يقول: عنه الله رضي جريرا قال: سمعت علقة

علييي: فاشييترط وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول بايعت 
مسلم). لكل (والنصح

قال: حدثني إسماعيل عن يحيى، مسدد: حدثنا ) - حدثنا2566(



عنييه اللييه رضييي الله عبد بن جرير عن حازم، أبي بن قيس
قال:

الصلة، إقام على وسلم عليه الله صلى الله رسول بايعت 
مسلم. لكل والنصح الزكاة، وإيتاء

 ]57[

 2.      : أبرت -  قد نخل باع إذا باب
نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا2567

عنهما: الله رضي عمر ابن الله عبد عن
قد نخل باع قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

المبتاع). يشترط أن إل للبائع فثمرتها أبرت،
 ]2090[

 3.    : البيع -  في الشروط باب
ابيين عيين الليييث، مسييلمة: حييدثنا بيين اللييه عبد  - حدثنا2568
أخبرته: عنها الله رضي عائشة عروة: أن عن شهاب،

تكيين ولييم كتابتهييا، فييي تسييتعينها عائشيية جيياءت بريييرة أن 
أهلييك، إلييى عائشة: ارجعييي لها قالت شيئا، كتابتها من قضت

فعليت، ليي ولؤك ويكيون كتابتييك عنييك أقضي أن أحبوا فأن
أن شيياءت وقييالوا: إن فييأبوا، أهلهييا إلييى بريييرة ذلييك فذكرت

ذلييك فييذكرت ولؤك، لنييا ويكييون فلتفعييل، عليييك تحتسييب
لهييا: (ابتيياعي فقييال وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه لرسييول
أعتق). لمن الولء فإنما فأعتقي،

 ]444[

 4       : مكان -  إلى الدابة ظهر البائع اشترط إذا باب
. جاز  مسمى

عييامرا قييال: سييمعت زكرييياء نعيييم: حييدثنا أبييو  - حييدثنا2569
عنه: الله رضي جابر يقول: حدثني

الله صلى النبي فمر أعيا، قد له جمل على يسير كان أنه 
مثلييه، يسييير ليييس بسييير فسار له فدعا فضربه، وسلم عليه

بوقييية). فبعتييه، قال: (بعينييه ثم بوقية). قلت: ل، قال: (بعينه ثم
ونقييدني بالجمل أتيته قدمنا فلما أهلي، إلى حملنه فاستثنيت

لخييذ كييانت قييال: (مييا إثييري على فأرسل انصرفت، ثم ثمنه،
مالك). فهو جملك، فخذ جملك،

رسييول جييابر: أفقرنييي عيين عامر عن مغيرة، عن شعبة، قال



المدينة. إلى ظهره وسلم عليه الله صلى الله
فقييار لي أن على مغيرة: فبعته عن جرير، عن إسحاق، وقال

المدينة. أبلغ حتى ظهره
المدينة). إلى ظهره وغيره: (لك عطاء وقال
المدينة. إلى ظهره جابر: شرط عن المنكدر، بن محمد وقال
ترجع). حتى ظهره جابر: (ولك عن أسلم بن زيد وقال
المدينة). إلى ظهره جابر: (أفقرناك عن الزبير، أبو وقال
أهلك). إلى عليه جابر: (يبلغ عن سالم، عن العمش، وقال
جييابر: اشييتراه عيين وهييب عيين إسييحاق، ابيين اللييه عبيد وقال
بوقية. وسلم عليه الله صلى النبي

عطيياء عيين جريييج، ابيين جابر. وقال عن أسلم، بن زيد وتابعه
علييى وقية يكون دنانير). وهذا بأربعة جابر: (أخذته عن وغيره،
عيين مغيييرة، الثميين يييبين ولييم دراهم، بعشرة الدنانير حساب

جابر. عن الزبير، وأبو المنكدر جابر. وابن عن الشعبي،
ذهب. جابر: وقية عن سالم، عن العمش، وقال
درهم. جابر: بمائتي عن سالم، عن إسحاق، أبو وقال
جيابر: عين مقسيم، بين الليه عبييد عن قيس، بن داود وقال

أواق. قال: بأربع أحسبه تبوك، بطريق اشتراه
دينارا. بعشرين جابر: اشتراه عن نضرة، أبو وقال
قيياله عنييدي، وأصح أكثر الشتراط، أكثر بوقية الشعبي وقول

الله. عبد أبو
 ]432[

5.    : المعاملة -  في الشروط باب
عيين الزنيياد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا2570

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج،
وبييين بيننا وسلم: اقسم عليه الله صلى للنبي النصار قالت 

في ونشرككم المؤونة قال: (ل). فقال: (تكفوننا النخيل، إخواننا
وأطعنا. الثمرة). قالوا: سمعنا

 ]2200[
عيين نافع، عن أسماء، بن جويرية موسى: حدثنا  - حدثنا2571

قال: عنه الله رضي عمر ابن الله عبد
أن اليهييرد، خيييبر وسييلم عليه الله صلى الله رسول أعطى 

منها. يخرج ما شطر ولهم ويزرعوها، يعملوها
 ]2165[



 6.       : النكاح -  عقدة عند المهر في الشروط باب
مييا ولييك الشييروط، عنييد الحقييوق مقيياطع عميير: إن وقييال

شرطت.
صهرا ذكر وسلم عليه الله صلى النبي المسور: سمعت وقال

وصدقني، قال: (حدثني فأحسن، مصاهرته في عليه فأثنى له،
لي). فوفى ووعدني

 ]2943[
قييال: حييدثني الليييث يوسف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2572

عييامر بيين عقبيية عيين الخييير، أبييي عيين حييبيب، أبييي بن يزيد
قال: عنه الله رضي

أن الشييروط وسلم: (أحييق عليه الله صلى الله رسول قال 
الفروج). به استحللتم ما به توفوا

 ]4856[

7.    : المزارعة -  في الشروط باب
يحيى عيينة: حدثنا ابن إسماعيل: حدثنا بن مالك  - حدثنا2573

بيين رافييع قال: سييمعت الزرقي حنظلة قال: سمعت سعيد بن
يقول: عنه الله رضي خديج

أخرجييت فربمييا الرض، نكييري فكنييا حقل، النصييار أكثر كنا 
الورق. عن ننه ولم ذلك، عن فنهينا ذه، تخرج ولم هذه

 ]2202[

8       : النكاح -  في الشروط من يجوز ل ما باب
عيين معميير، زريييع: حييدثنا بيين يزيد مسدد: حدثنا  - حدثنا2574

عنه، الله رضي هريرة أبي عن سعيد، عن الزهري،
لبيياد، حاضيير يبييع قييال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

علييى يخطبيين ول أخيييه، بيييع علييى يزيييدن ول تناجشييوا، ول
إناءها) لتستكفئ أختها طلق المرأة تسأل ول خطبته،

 ]2033[

 9.       : الحدود -  في تحل ل التي الشروط باب
شييهاب، ابيين عيين ليييث، سعيد: حييدثنا بن قتيبة  - حدثنا2575

أبييي عيين مسييعود، بيين عتبة ابن الله عبد ابن الله عبيد عن
عنهما الله رضي الجهني خالد بن وزيد عنه الله رضي هريرة
قال: أنهما



عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أتييى العييراب ميين رجل إن 
بكتاب لي قضيت إل الله أنشدك الله، رسول فقال: يا وسلم
بيننييا فيياقض منييه: نعييم، أفقييه وهييو الخر، الخصم فقال الله،

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقييال لييي، وائذن الله، بكتاب
فزنييى هييذا، علييى عسيييفا كييان ابنييي وسييلم: (قييل). قييال: إن

منيه فافتيديت الرجيم، ابنيي علييى أن أخييبرت وإنيي بيامرأته،
علييى فييأخبروني: أنمييا العلييم، أهل فسألت ووليدة، شاة بمائة
الرجييم، هييذا امييرأة علييى وأن عييام، وتغريييب مائيية جلد ابني

بيييده نفسييي وسلم: (والذي عليه الله صلى الله رسول فقال
ابنيك وعليى رد، والغنيم الولييدة الليه، بكتياب بينكميا لقضين

فييإن هييذا، امييرأة إلييى أنيييس يييا اغد عام، وتغريب مائة جلد
رسييول بها فأمر فاعترفت، عليها فارجمها). قال: فغدا اعترفت

فرجمت. وسلم عليه الله صلى الله
 ]2190[

 10       : رضي -  إذا المكاتب شروط من يجوز ما باب
. يعتق    أن على بالبيع

أيميين بيين الواحييد عبييد يحيييى: حييدثنا بيين خلد  - حييدثنا2576
عنهييا اللييه رضييي عائشيية علييى قييال: دخلييت أبيه عن المكي،
قالت:

المييؤمنين أم يييا فقييالت مكاتبيية، وهييي بريييرة علييي دخلييت 
قالت: إن قالت: نعم، فأعتقيني، يبيعونني، أهلي فإن اشتريني،

ليي حاجية قيالت: ل ولئيي، يشيترطوا حيتى يبيعونني ل أهلي
فقال: بلغه، أو وسلم عليه الله صلى النبي ذلك فسمع فيك،
مييا وليشييترطوا فأعتقيهييا، بريييرة). فقييال: (اشييتريها شييأن (مييا

فقال ولءها، أهلها واشترط فأعتقتها، شاؤوا). قالت: فاشتريتها
اشترطوا وإن أعتق، لمن وسلم: (الولء عليه الله صلى النبي
شرط). مائة

 ]444[

 11.    : الطلق -  في الشروط باب
أخيير أو بييالطلق بييدا وعطيياء: إن والحسن المسيب ابن وقال
بشرطه. أحق فهو

بيين عييدي عيين شييعبة، عرعرة: حدثنا بن محمد  - حدثنا2577
عن ثابت،



قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن حازم، أبي
وأن التلقييي، عيين وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول نهى 

وأن أختهييا، طلق المرأة تشترط وأن للعرابي، المهاجر يبتاع
وعيين النجييش، عيين ونهييى أخيييه، سييوم علييى الرجييل يسييتام

التصرية.
الرحميين: وعبد غندر شعبة. وقال عن الصمد وعبد معاذ تابعه

منهال: نهى. بن وحجاج النضر آدم: نهينا. وقال نهي. وقال
 ]2033[

12.     : بالقول -  الناس مع الشروط باب
جريييج ابن هشام: أن موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا2578
عين دينيار، بين وعميرو مسيلم بين يعليى قال: أخبرني أخبره
قييد وغيرهمييا، صيياحبه، علييى أحييدهما يزيييد جييبير، بيين سييعيد
عبيياس ابيين لعنييد قال: إنييا جبير بن سعيد عن يحدثه، سمعته
قال: كعب بن أبي قال: حدثني عنهما، الله رضي

رسييول وسييلم: (موسييى عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قال 
معييي تسييتطيع ليين إنييك أقييل الحديث. قييال: (ألييم الله). فذكر

عمييدا، والثالثيية شييرطا، والوسطى نسيانا، الولى كانت صبرا،
لقيا عسرا، أمري من ترهقني ول نسيت بما تؤاخذني قال: ل

فأقييامه). ينقييض أن يريييد جييدارا فوجييدا فانطلقا فقتله، غلما
ملك. عباس: أمامهم ابن قرأها

 ]74[

13.    : الولء -  في الشروط باب
عييروة، بيين هشييام عيين مالييك، إسماعيل: حدثنا  - حدثنا2579

قالت: عائشة عن أبيه، عن
كييل في أواق، تسع على أهلي فقالت: كاتبت بريرة جاءتني 

لهمويكيون أعيدها أن أحبيوا ن فقالت: إ فأعينيني، أوقية، عام
فييأبوا لهييم فقالت أهلها، إلى بريرة فذهبت فعلت، لي ولؤك
وسلم عليه الله صلى الله ورسول عندهم من فجاءت عليها،

يكون أن إل فأبوا عليهم ذلك عرضت قد فقالت: إني جالس،
فييأخبرت وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي فسييمع لهييم، الولء

واشييترطي فقال: (خييذيها وسلم، عليه الله صلى النبي عائشة
ثييم عائشيية، أعتييق). ففعلييت من على الولء فإنما الولء، لهم
الله فحمد الناس، في وسلم عليه الله صلى الله رسول قام



ليسييت شروطا يشترطون رجال بال قال: (ما ثم عليه، وأثنى
فهييو اللييه كتيياب في ليس شرط من كان ما الله، كتاب في

اللييه وشييرط أحييق، اللييه قضيياء شرط، مائة كان وإن باطل،
أعتق). لمن الولء وإنما أوثق،
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 14  :     : شئت -  إذا المزارعة في اشترط إذا باب
أخرجتك.

غسييان أبييو يحيييى، بيين محمييد أحمد: حييدثنا أبو  - حدثنا2580
اللييه رضييي عميير ابيين عيين نييافع، عيين مالييك، الكناني: أخبرنا

قال: عنهما
خطيبييا عميير قييام عميير، بيين اللييه عبييد خيبر أهل فدع لما 

يهييود عامييل كان وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال: إن
عبيد الليه). وإن أقركيم ميا وقال: (نقركيم أموالهم، على خيبر
الليييل، ميين عليييه فعييدي هنيياك، ماله إلى خرج عمر بن الله

عييدونا هم غيرهم، عدو هناك لنا وليس ورجله، يداه ففدعت
أتيياه ذليك عليى عميير أجمع فلما إجلءهم، رأيت وقد وتهمتنا،

وقييد أتخرجنييا المييؤمنين، أمييير فقال: يا الحقيق، أبي بني أحد
المييوال، علييى وعاملنييا وسيلم، علييه الليه صيلى محمد أقرنا

رسييول قييول نسيييت أني عمر: أظننت فقال لنا، ذلك وشرط
خيييبر ميين أخرجييت إذا بييك وسلم: (كيف عليه الله صلى الله
ميين هزيليية هييذه ليلة). فقال: كانت بعد ليلة قلوصك بك تعدو
وأعطاهم عمر، فأجلهم الله، عدو يا قال: كذبت القاسم، أبي

أقتيياب ميين وعروضييا وإبل مييال الثميير، من لهم كان ما قيمة
ذلك. وغير وحبال

عن نافع، - عن - أحسبه الله عبيد عن سلمة، بن حماد رواه
عمر، ابن
وسلم: اختصره. عليه الله صلى النبي عن عمر، عن

15      : أهل -  مع والمصالحة الجهاد، في الشروط باب
. الشروط   وكتابة الحرب،

الييرزاق: عبييد محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني2581/2582
بيين عييروة قييال: أخييبري الزهييري قييال: أخييبرني معميير أخبرنييا
واحييد كييل يصييدق ومييروان، مخرميية بيين المسييور عن الزبير،
قال: صاحبه، حديث منهما



حتى الحديبية، زمن وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج 
وسييلم: (إن عليييه اللييه صييلى النبي قال الطريق، ببعض كانوا
ذات فخييذوا طليعة، لقريش خيل في بالغميم، الوليد بن خالد

الجيش، بقترة هم إذا حتى خالد بهم شعر ما اليمين). فوالله
عليييه اللييه صييلى النييبي وسييار لقريييش، نذيرا يركض فانطلق

بييه بركييت منها، عليهم يهبط التي بالثنية كان إذا حتى وسلم
القصييواء، خلت فقالوا فألحت، حل، الناس: حل فقال راحلته،

خلت وسييلم: (مييا عليه الله صلى النبي فقال القصواء، هلت
الفيييل). ثييم حابس حبسها ولكن بخلق، لها ذاك وما القصواء،

فيهييا يعظمييون خطيية يسييألونني ل بيييده، نفسييي قال: (والذي
قال: فعييدل فوثبت، زجرها إياها). ثم أعطيتهم إل الله حرمات

يتبرضه الماء، قليل ثمد على الحديبية بأقصى نزل حتى عنهم
إلييى وشييكي نزحييوه، حييتى النيياس يلبثييه فلييم تبرضييا، الناس
ميين سهما فانتزع العطش، وسلم عليه الله صلى الله رسول
لهييم يجيييش مييازال فوالله فيه، يجعلوع أن أمرهم ثم كنانته،
بيين بييديل جيياء إذ كييذلك هييم فبينمييا عنه، صدروا حتى بالري
الخزاعي ورقاء

اللييه رسييول نصح عيبة وكانوا خزاعة، من قومه من نفر في
كعب تركت فقال: إني تهامة، أهل من وسلم عليه الله صلى

ومعهيم الحديبيية، ميياه أعيداد نزليوا ليؤي بن وعامر لؤي بن
فقييال الييبيت، عيين وصييادوك مقيياتلوك وهييم المطافيييل، العوذ

أحييد، لقتييال نجييئ لييم وسلم: (إنا عليه الله صلى الله رسول
وأضييرت الحييرب، نهكتهم قد قريشا وإن معتمرين، جئنا ولكنا
فييإن الناس، وبين بيني ويخلوا مدة، ماددتهم شاؤوا فإن بهم،

وإل فعلوا، الناس فيه دخل فيما يدخلوا أن شاؤوا أظهر: فإن
علييى لقيياتلنهم بيييده نفسي فوالذي أبوا، هم وإن جموا، فقد

أمييره). فقييال اللييه ولينقييذن سييالفتي، تنفييرد حييتى هذا أمري
قييال: قريشا، أتى حتى قال: فانطلق تقول، ما بديل: سأبلغهم

فييإن قييول، يقييول وسييمعناه الرجييل، هييذا ميين جئنيياكم قد إنا
لنيا حاجية سيفهاؤهم: ل فقيال فعلنيا، عليكم نعرضه أن شئتم

سمعته ما منهم: هات الرأي ذوو وقال بشيء، عنه تخبرنا أن
النييبي قييال بمييا فحييدثهم وكييذا، كذا يقول قال: سمعته يقول،
فقيال: أي مسييعود بين عييروة فقييام وسيلم، علييه الليه صلى
قييالوا: بالولييد؟ لست قال: أو قالوا: بلى، بالوالد؟ ألستم قوم،



أنييي تعلمييون قال: ألسييتم قالوا: ل، تتهمونني؟ قال: فهل بلى،
وولييدي بيأهلي جئتكييم عليي بلحوا فلما عكاظ، أهل استنفرت

خطيية لكم عرض قد هذا قال: فإن قالوا: بلى، أطاعني؟ ومن
يكلييم فجعييل فأتيياه، قييالوا: ائتييه، آتيييه، ودعييوني اقبلوها رشد،
عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال وسييلم، عليييه الله صلى النبي
محمد، ذلك: أي عند عروة فقال لبديل، قوله من نحوا وسلم
العييرب من بأحد سمعت هل قومك، أمر استأصلت إن أرأيت
وجوهييا، لرى واللييه فإني الخرى، تكن وإن قبلك، أهله اجتاح
فقييال ويييدعوك، يفروا أن خليقا الناس من أشوابا لرى وإني

فقال: وندعه؟ عنه نفر أنحن اللت، ببظر بكر: امصص أبو له
يييد لييول بيييده، نفسيي والذي قال: أما بكر، قالوا: أبو ذا؟ من

النييبي يكلم قال: وجعل لجبتك، بها أجزك لم عندي لك كانت
بيين والمغيييرة بلحيته، أخذ تكلم فكلما وسلم، عليه الله صلى
ومعييه وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي رأس على قائم شعبة

لحييية إلييى بيييده عييروة أهييوى فكلمييا المغفيير، وعليييه السيف
وقييال السيييف، بنعيل يييده ضرب وسلم عليه الله صلى النبي

لى الليه رسيول لحية عن يدك له: أخر ه ص وسيلم، علييه الل
شييعبة، بيين قالوا: المغيييرة هذا؟ فقال: من رأسه، عروة فرفع

المغيييرة وكييان غييدرتك، فييي أسييعى ألسييت غييدر، فقييال: أي
جيياء ثييم أمييوالهم، وأخييذ فقتلهييم، الجاهلييية فييي قومييا صحب

السييلم وسييلم: (أمييا عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال فأسييلم،
جعييل عروة إن شيء). ثم في منه فلست المال وأما فأقبل،
قال: فييوالله بعينه، وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب يرمق

وقعييت إل نخاميية وسييلم عليه الله صلى الله رسول تنخم ما
أمرهييم وإذا وجلييده، وجهييه بهييا فييدلك منهييم، رجييل كف في

تكلم وإذا وضوئه، على يقتتلون كادوا توضأ وإذا أمره، ابتدروا
لييه، تعظيمييا النظيير إليييه يحييدون ومييا عنده، أصواتهم خفضوا
وفييدت لقييد واللييه قييوم، فقييال: أي أصييحابه إلى عروة فرجع
واللييه والنجاشييي، وكسييرى قيصيير على ووفدت الملوك، على

محمييد أصييحاب يعظييم مييا أصحابه يعظمه قط ملكا رأيت إن
إل نخاميية تنخييم إن واللييه محمييدا، وسييلم عليييه اللييه صييلى

وإذا وجلييده، وجهييه بهييا فييدلك منهييم رجييل كييف فييي وقعييت
وضييوئه، علييى يقتتلييون كييادوا توضييأ وإذا أمييره، ابتدوا أمرهم

النظيير إليييه يحييدون ومييا عنييده، أصييواتهم خفضييوا تكلييم وإذا



فأقبلوهييا. فقييال رشييد خطة عليكم عرض قد وإنه له، تعظيما
أشييرف فلمييا فقييالوا: ائتييه، آتيييه، كنانة: دعييوني بني من رجل
اللييه رسييول قال وأصحابه، وسلم عليه الله صلى النبي على
يعظميون قيوم مين وهيو فلن، وسيلم: (هيذا علييه الله صلى

فلمييا يلبييون، النيياس واستقبله له، له). فبعثت فابعثوها البدن،
عيين يصييدوا أن لهييؤلء ينبغييي ما الله، قال: سبحان ذلك رأى

وأشييعرت، قلدت قد قال: رأيت أصحابه إلى رجع فلما البيت،
لييه يقييال منهييم، رجييل فقييام الييبيت، عن يصدوا أن أرى فما

أشرف فلما فقالوا: ائته، آتيه، فقال: دعوني حفص، ابن مكرز
وهييو مكييرز، وسييلم: (هييذا عليييه اللييه صلى النبي قال عليهم،

فبينمييا وسييلم، عليه الله صلى النبي يكلم فاجر). فجعل رجل
عمرو. بن سهيل جاء إذ يكلمه هو

بن سهيل جاء لما عكرمة: أنه عن أيوب، معمر: فأخبرني قال
ميين لكييم سهل وسلم: (لقد عليه الله صلى النبي عمرو: قال

بيين سييهيل حييديثه: فجيياء في الزهري معمر: قال أمركم). قال
صييلى النييبي فييدعا كتابييا، وبينكم بيننا اكتب فقال: هات عمرو

وسيلم: عليييه الليه صلى النبي فقال الكاتب، وسلم عليه الله
ما فوالله الرحمن سهيل: أما الرحيم). قال الرحمن الله (بسم
تكتييب، كنييت كمييا اللهييم باسييمك اكتييب ولكيين هييو، ما أدري
الرحيم، الرحمن الله بسم إل نكتبها ل المسلمون: والله فقال
اللهييم). ثييم باسييمك وسلم: (اكتب عليه الله صلى النبي فقال

سييهيل: اللييه). فقييال رسييول محمييد عليه قاضى ما قال: (هذا
ول الييبيت عن صددناك ما الله رسول أنك نعلم كنا لو والله

صييلى النييبي فقييال اللييه، عبد بن اكتب: محمد ولكن قاتلناك،
كييذبتموني، وإن اللييه لرسييول إنييي وسييلم: (واللييه عليييه اللييه

لقييوله: (ل الزهييري: وذلييك اللييه). قييال عبييد بيين اكتييب: محمييد
إياهييا). أعطيتهييم إل الله حرمات بها يعظمون خطة يسألونني

بيننييا تخلييوا أن وسييلم: (علييى عليييه الله صلى النبي له فقال
العييرب تتحييدث ل سهيل: والله به). فقال فنطوف البيت وبين

فقييال فكتييب، المقبل، العام من ذلك ولكن ضغطة، أخذنا أنا
إل دينييك علييى كييان وإن رجل، منا يأتيك ل أنه سهيل: وعلى

إلييى يييرد كيييف اللييه، المسييلمون: سييبحان إلينييا. قييال رددتييه
أبييو دخييل إذ كييذلك هييم فبينمييا مسييلما، جيياء وقد المشركين

ميين خييرج وقد قيوده، في يرسف عمرو بن سهيل بن جندل



فقييال المسييلمين، أظهيير بييين بنفسييه رمييى حتى مكة أسفل
إلييي، تييرده أن عليييه أقاضيييك مييا أول محمييد يييا سهيل: هييذا

بعد). الكتاب نقض لم وسلم: (إنا عليه الله صلى النبي فقال
صييلى النبي قال أبدا، شيء على أصالحك لم إذا فوالله قال
قييال: لييك، بمجيييزه أنييا لي). قال: ما وسلم: (فأجزه عليه الله

أجزنيياه قييد مكييرز: بييل قييال بفاعل، أنا فافعل). قال: ما (بلى
المشييركين إلى أرد المسلمين، معشر جندل: أي أبو قال لك،
عييذب قييد وكييان لقيييت؟ قييد مييا ترون أل مسلما، جئت وقد

الله. في شديدا عذابا
عليييه اللييه صلى الله نبي الخطاب: فأتيت بن عمر قال: فقال

قييال: (بلييى). قلييت: ألسيينا حقييا؟ الله نبي فقلت: ألست وسلم
نعطي قال: (بلى). قلت: فلم الباطل؟ على وعدونا الحق على

أعصيييه، ولسييت اللييه، رسييول قال: (إني إذا؟ ديننا في الدنية
الييبيت سيينأتي أنييا تحييدثنا كنييت ناصييري). قلييت: أوليييس وهييو

العييام). قييال: قلييت: نأتيه أنا فأخبرتك قال: (بلى، به؟ فنطوف
فقلت: يييا بكر أبا به). قال: فأتيت ومطوف آتيه قال: (فإنك ل،
علييى قلت: ألسنا بلى، قال حقا، الله نبي هذا أليس بكر، أبا

الدنييية نعطي قلت: فلم قال: بلى، الباطل؟ على وعدونا الحق
اللييه صييلى اللييه لرسييول إنييه الرجل، قال: أيها إذا؟ ديننا في

فاستمسييك ناصييره، وهييو ربييه، يعصييي وليييس وسييلم، عليييه
أنييا يحييدثنا كييان قلييت: أليييس الحييق؟ علييى إنه فوالله بغرزه،
العام؟ تأتيه أنك أفأخبرك قال: بلى، به، ونطوف البيت سنأتي

به. ومطوف آتيه قال: فإنك قلت: ل،
فييرغ قييال: فلمييا أعمال، لذلك عمر: فعملت الزهري: قال قال
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قال الكتاب، قضية من

منهم قام ما احلقوا). قال: فوالله ثم فانحروا لصحابه: (قوموا
أحييد منهييم يقييم لييم فلمييا مييرات، ثلث ذلييك قال حتى رجل
فقييالت النياس، مين لقييي مييا لها فذكر سلمة، أم على دخل

منهييم أحييدا تكلييم ل اخييرج ذلييك، أتحب الله، سلمة: يانبي أم
فلييم فيلحقييك. فخييرج حالقييك وتييدعو بييدنك، تنحر حتى كلمة،
حييالقه ودعييا بييدنه، نحيير ذليك، فعيل حيتى منهيم أحييدا يكليم

يحلييق بعضييهم وجعييل فنحييروا قيياموا ذلييك رأوا فلمييا فحلقه،
مؤمنييات، نسييوة جيياءه ثييم غما، يقتل بعضهم كاد حتى بعضا،
المؤمنييات جيياءكم إذا آمنييوا الييذين أيها تعالى: {يا الله فأنزل



عمر الكوافر}. فطلق - بعصم بلغ - حتى فامتحنوهن مهاجرات
معاوييية إحييداهما فييتزوج الشييرك، في له كانتا امرأتين، يومئذ

النييبي رجييع ثييم أمييية، بيين صييفوان والخييرى سفيان، أبي بن
من رجل بصير، أبو فجاءه المدينة إلى وسلم عليه الله صلى

فقييالوا: العهييد رجلييين، طلبييه في فأرسلوا مسلم، وهو قريش
بلغا إذا حتى به فخرجا الرجلين، إلى فدفعه لنا، جعلت الذي

لحييد بصير أبو فقال لهم، تمر من يأكلون فنزلوا الحليفة، ذا
فاسييتله جيييدا، فلن يييا هييذا سيييفك لرى إنييي الرجلين: والله

جربييت، ثييم به، جربت لقد لجيد، إنه والله فقال: أجل، الخر،
حييتى فضييربه منييه، فييأمكنه إليييه، أنظيير بصير: أرني أبو فقال
فقال يعدو، المسجد فدخل المدينة، أتى حتى الخر وفر برد،

هييذا رأى رآه: (لقييد حييين وسييلم عليييه الله صلى الله رسول
قال: قتييل وسلم عليه الله صلى النبي إلى انتهى ذعرا). فلما

نييبي بصييير: فقييال: يييا أبييو فجيياء لمقتييول، وإني صاحبي والله
نجيياني ثييم إليهم، رددتني قد ذمتك، الله أوفى والله قد الله،
أمييه، وسييلم: (ويييل عليييه اللييه صييلى النييبي قييال منهييم، الله

أنييه عييرف ذلييك سييمع أحييد). فلمييا لييه كان لو حرب، مسعر
قييال: وينفلييت البحيير، سيييف أتييى حييتى فخييرج إليهييم، سيرده

يخييرج ل فجعل بصير، بأبي فلحق سهيل، بن جندل أبو منهم
اجتمعت حتى بصير، بأبي لحق إل أسلم قد رجل قريش من

إلييى لقريييش خرجييت بعييير يسييمعون ما فوالله عصابة، منهم
فأرسييلت أمييوالهم، وأخييذوا فقتليوهم لهيا، اعترضيوا إل الشأم
والرحم: بالله تناشده وسلم عليه الله صلى النبي إلى قريش

عليييه الله صلى النبي فأرسل آمن، فهو آتاه أرسل: فمن لما
عنكييم أيديهم كف الذي تعالى: {وهو الله فأنزل إليهم، وسلم

- حييتى عليهييم أظفركم أن بعد من مكة ببطن عنهم وأيديكم
يقييروا لييم أنهييم حميتهييم الجاهلية}. وكانت حمية - الحمية بلغ
وحييالوا الرحيييم، الرحميين اللييه ببسم يقروا ولم الله، نبي أنه

البيت. وبين بينهم
الله: "معييرة" العرالجييرب. "تزيلييوا" تميييزوا. حميييت عبد أبو قال

يدخل. ل حمى جعلته الحمى وأحميت حماية، منعتهم القوم
(يتبع...)
-يي 1(تابع...  محمد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثني2581/2582): 

معمر.... .. الرزاق: أخبرنا عبد



عييروة: فييأخبرتني الزهييري: قييال عيين عقيل، ) - وقال2582( 
يمتحنهيين، كييان وسييلم عليه الله صلى الله رسول عائشة: أن

مييا المشييركين إلييى يييردوا تعالى: أن الله أنزل لما أنه وبلغنا
المسييلمين علييى وحكييم أزواجهييم، ميين هاجر من على أنفقوا

قريبيية امرأتييين طلييق عميير أن الكوافر، بعصم يمسكوا ل أن
معاوييية، قريبيية فييتزوج الخزاعييي، جرول وابنة أمية، أبي بنت

مييا بييأداء يقييروا أن الكفار أبى فلما جهم، أبو الخرى وتزوج
فياتكم تعيالى: {وإن الليه أنزل أزواجهم على المسلمون أنفق
يييؤدي مييا فعيياقبتم}. والعقييب الكفييار إلى أزواجكم من شيء

أن فييأمر الكفييار، ميين امرأتييه هيياجرت ميين إلييى المسييلمون
صييداق ميين أنفق ما المسلمين من زوج له ذهب من يعطى
المهيياجرات ميين أحييدا نعلييم ومييا هيياجرن، اللئي الكفار نساء

إيمانها. بعد ارتدت
صييلى النييبي علييى قييدم الثقفييي أسيد بن بصير أبا أن وبلغنا

بيين الخنييس فكتب المدة، في مهاجرا مؤمنا وسلم عليه الله
بصيير، أبييا يسييأله وسيلم علييه الليه صيلى النييبي إلى شريق
الحديث. فذكر

 ]1608[

 16.    : القرض -  في الشروط باب

الرحمن عبد عن ربيعة، بن جعفر الليث: حدثني  - وقال2583
عنه، الله رضي هريرة أبي عن هرمز، بن
سييأل رجل ذكيير وسلم: أنه عليه الله صلى الله رسول عن 

إلييى إلييه فرفعهيا دينيار، ألييف يسييلفه أن إسرائيل بني بعض
مسمى. أجل

 ]1427[
فييي أجلييه - وعطيياء: إذا عنهمييا اللييه - رضييي عميير ابن وقال

جاز. القرض

 17       : التي -  الشروط من يحل ل وما المكاتب، باب
. الله   كتاب تخالف

المكيياتب: - فييي عنهمييا اللييه - رضييي الله عبد بن جابر وقال
بينهم. شروطهم

فهييو اللييه كتيياب خييالف شييرط عميير: كييل أو عمر، ابن وقال



شرط. مائة اشترط وإن باطل
عمر. وابن عمر كليهما: عن عن الله: يقال عبد أبو وقال

يحيييى، عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبييد بن علي  - حدثنا2584
قالت: عنها الله رضي عائشة عن عمرة، عن
أعطيييت شييئت فقييالت: إن كتابتهييا، فييي تسييألها بريرة أتتها 

عليييه الله صلى الله رسول جاء فلما لي، الولء ويكون أهلك
وسلم: (ابتاعيهييا عليه الله صلى النبي قال ذلك، ذكرته وسلم

صييلى اللييه رسييول قييام أعتق). ثم لمن الولء فإنما فأعتقيها،
يشيترطون أقيوام بال فقال: (ما المنبر، على وسلم عليه الله

فييي ليييس شييرطا اشترط من الله، كتاب في ليست شروطا
شرط). مائة اشترط وإن له، فليس الله كتاب

 ]444[

 18      : في -  والثنيا الشتراط من يجوز ما باب
بينهم،      الناس يتعارفها التي والشروط القرار،

.     : ثنتين   أو واحدة إل مائة قال وإذا
ك، أدخيل لكرييه، رجيل سيرين: قيال ابن وقال م فيإن ركاب ل
فقييال يخرج، فلم درهم، مائة فلك وكذا، كذا يوم معك أرحل

عليه. فهو مكره غير طائعا نفسه على شرط شريح: من
وقييال: إن طعامييا، بيياع رجل سيييرين: إن ابيين أيوب: عن وقال

فقييال يجييئ، فلييم بيييع، وبينييك بينييي فليييس الربعيياء آتييك لم
عليه. فقضى أخلفت، للمشتري: أنت شريح
عيين الزنيياد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا2585

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،
تسييعة للييه قييال: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الجنة). دخل أحصاها من واحدا، إل مائة اسما، وتسعين
]6047، 6957[

19.    : الوقف -  في الشروط باب
اللييه عبييد بيين محمييد سييعيد: حييدثنا بيين قتيبيية  - حييدثنا2586

عميير ابيين عيين نييافع، قييال: أنبييأني عييون ابيين النصاري: حدثنا
عنهما: الله رضي

صييلى النييبي فأتى بخيبر، أرضا أصاب الخطاب بن عمر أن 
إنييي اللييه، رسييول فقييال: يييا فيهييا، يسييتأمره وسلم عليه الله

فمييا منه، عندي أنفس قط مال أصب لم بخيبر، أرضا أصبت



بهييا). قييال: وتصييدقت أصييلها حبست شئت قال: (إن به؟ تأمر
بهييا وتصدق يورث، ول يوهب ول يباع ل عمر: أنه بها فتصدق

اللييه، سييبيل وفييي الرقيياب، وفييي القربييى، وفي الفقراء، في
منهييا يأكل أن وليها من على جناح ل والضيف، السبيل، وابن

سيييرين، ابيين بييه متمول. قال: فحدثت غير ويطعم بالمعروف،
مال. متأثل فقال: غير

]2613، 2620، 2621، 2625[



الوصايا.  - كتاب59
 1      : عليه -  الله صلى النبي وقول الوصايا، باب

.( عنده: (    مكتوبة الرجل وصية وسلم
إن المييوت أحييدكم حضيير إذا عليكييم تعالى: {كتب الله وقول
علييى حقييا بييالمعروف والقربييين للوالييدين الوصييية خيييرا ترك

الييذين علييى إثمييه فإنمييا سييمعه مييا بعييد بييدله المتقين. فميين
أو جنفييا مييوص ميين خيياف عليم. فميين سميع الله إن يبدلونه

رحيم}. /البقرة: غفور الله إن عليه إثم فل بينهم فأصلح إثما
/: مائل.3 /. جنفا: ميل. {متجانف} /المائدة: 182 - 180

نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا2587
عنهما: الله رضي عمر ابن الله عبد عن
امييرئ حييق قال: (مييا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

مكتوبيية ووصيييته إل ليلتين يبيت فيه، يوصي شيء له مسلم،
عنده).

النييبي عيين عمر، ابن عن عمرو، عن مسلم، بن محمد تابعه
وسلم. عليه الله صلى

بكييير: أبييي بيين يحيى الحارث: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا2588
عميرو عين إسيحاق، أبو الجعفي: حدثنا معاوية بن زهير حدثنا

الحارث، بن
بنييت جويرييية أخي وسلم، عليه الله صلى الله رسول ختن 

عنييد وسلم عليه الله صلى الله رسول ترك قال: ما الحارث،
بغلتييه إل شيئا، ول أمة، ول عبدا، ول دينارا، ول درهما، موته

صدقة. جعلها وأرضا وسلحه، البيضاء،
]2718، 2755، 2931، 4192[

مغييول: ابيين هييو مالييك، يحيييى: حييدثنا بيين خلد  - حدثنا2589
قال: مصرف ابن طلحة حدثنا

كييان عنهمييا: هييل اللييه رضي أوفى أبي بن الله عبد سألت 
فقلييت: كيييف فقييال: ل، أوصييى؟ وسييلم عليه الله صلى النبي
قييال: أوصييى بالوصييية؟ أمييروا أو الوصييية، النيياس علييى كتييب
الله. بكتاب

]4191، 4734[
عييون، عيين إسييماعيل، زرارة: أخبرنييا بيين عمرو  - حدثنا2590

قال: السود عن إبراهيم، عن



وصيييا، - كييان عنهما الله - رضي عليا عائشة: أن عند ذكروا 
أو صييدري، إلييى مسييندته كنييت وقد إليه، أوصى فقالت: متى

فمييا حجيري، فييي انخنييث فلقد بالطست، فدعا قالت: حجري،
إليه؟. أوصى فمتى مات، قد أنه شعرت

]4190[

2        : يتكففوا -  أن من خير أغنياء ورثته يترك أن باب
الناس.

إبراهيييم، بيين سييعد عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا2591
عنه الله رضي وقاص أبي بن سعد عن سعد، ابن عامر عن

قال:
وهييو بمكيية، وأنييا يعييودني وسييلم عليه الله صلى النبي جاء 

ابن الله قال: (يرحم منها، هاجر التي بالرض يموت أن يكره
قييال: (ل). كلييه؟ بمييالي أوصييي اللييه، رسييول عفراء). قلت: يا
والثلييث قييال: (فييالثلث قال: (ل). قلت: الثلييث؟ قلت: فالشطر؟

ة تيدعهم أن مين خيير أغنيياء، ورثتيك تيدع إن إنك كثير، عال
فإنها نفقة من أنفقت مهما وإنك أيديهم، في الناس يتكففون

الله وعسى امرأتك، في إلى ترفعها التي اللقمة حتى صدقة،
ليه يكين آخيرون). وليم بك ويضر ناس بك فينتفع يرفعك، أن

ابنة. إل يومئذ
 ]56[

3.   : بالثلث -  الوصية باب
الثلث. إل وصية للذمي يجوز الحسن: ل وقال
اللييه} /المائييدة: أنييزل بما بينهم احكم تعالى: {وأن الله وقال

49./
بيين هشييام عيين سييفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2592
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن عروة،

عليييه اللييه صلى الله رسول لن الربع، إلى الناس غض لو 
كبير). أو كثير، والثلث قال: (الثلث، وسلم
عييدي: بيين زكرييياء الرحيم: حدثنا عبد بن محمد  - حدثنا2593
عيين سعد، بن عامر عن هاشم، بن هاشم عن مروان، حدثنا
قال: عنه الله رضي أبيه
فقلييت: يييا وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي فعادني مرضت، 

قال: (لعل عقبي، على يردني ل أن لي الله ادع الله، رسول



لييي وإنمييا أوصي، أن ناسا). قلت: أريد بك وينفع يرفعك، الله
كثير). قلت: فييالثلث؟ قال: (النصف بالنصف؟ قلت: أوصي ابنة،

النيياس كييبير). قييال: فأوصييى أو كييثير، والثلييث قييال: (الثلييث،
لهم. ذلك فجاز بالثلث،

 ]56[

4   :    : وما -  ولدي، تعاهد لوصيه الموصي قول باب
. الدعوى    من للوصي يجوز

ابيين عيين مالييك، عيين مسييلمة، بيين اللييه عبييد  - حييدثنا2594
عنهييا، اللييه رضييي عائشيية عيين الزبير، ابن عروة عن شهاب،

قالت: أنها وسلم، عليه الله صلى النبي زوج
أبييي بيين سييعد أخيييه إلييى عهييد وقيياص أبييي بيين عتبة كان 

عام كان فلما إليك، فاقبضه مني، زمعة وليدة ابن وقاص: أن
فيييه، إلييي عهييد كييان قييد أخييي فقال: ابيين سعد، أخذه الفتح
علييى ولييد أبييي، أميية وابيين فقييال: أخييي زمعيية بن عبد فقام

وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول إلييى فتسيياوقا فراشه،
فيييه، إلييي عهييد كيان أخييي، ابيين الليه، رسييول سعد: يا فقال
اللييه رسييول وقال أبي، وليدة وابن زمعة: أخي بن عبد فقال
لى ه ص ك وسيلم: (هيو علييه الل ة، بين عبيد ييا ل الوليد ومع

زمعيية: (احتجييبي بنت لسودة قال الحجر). ثم وللعاهر للفراش
الله. لقي حتى رآها فما بعتبة، شبهه من رأى منه). لما

 ]1948[

 5.        : جازت -  بينة إشارة برأسه المريض أومأ إذا باب
قتييادة، عيين همييام، عبيياد: حييدثنا أبي بن حسان  - حدثنا2595

عنه: الله رضي أنس عن
بييك، فعل لها: من فقيل حجرين، بين جارية رض يهوديا أن 

فجيييء برأسييها، فأومأت اليهودي، سمي حتى فلن، أو أفلن،
وسييلم عليه الله صلى النبي فأمر اعترف، حتى يزل فلم به،

بالحجارة. رأسه فرض
 ]2282[

 6.    : لوارث -  وصية ل باب
أبييي ابيين عيين ورقيياء، عيين يوسييف، بن محمد  - حدثن2596
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عطاء، عن نجيح،

ميين اللييه فنسييخ للوالدين، الوصية وكانت للولد، المال كان 



للبييوين وجعييل النثيين، حظ مثل للذكر فجعل أحب، ما ذلك
وللزوج والربع، الثمن للمرأة وجعل السدس، منهما واحد لكل

والربع. الشطر
]4302، 6358[

7.    : الموت -  عند الصدقة باب
عيين سييفيان، عيين أسييامة، أبييو العلء: حييدثنا بيين محمد حدثنا

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن زرعة، أبي عن عمارة،
أي اللييه، رسييول وسلم: يا عليه الله صلى للنبي رجل قال 

تأمييل حريييص، صييحيح وأنييت تصدق قال: (أن أفضل؟ الصدقة
الحلقييوم، بلغييت إذا حييتى تمهييل، ول الفقيير، وتخشييى الغنى،

لفلن). كان وقد كذا، ولفلن كذا، قلت: لفلن
 ]1353[

 8    } :    : بها -  يوصى وصية بعد من تعالى الله قول باب
 : / { النساء  دين /.11أو

وابيين وعطاء وطاوسا العزيز عبد بن وعمر شريحا ويذكر: أن
بدين. المريض إقرار أذينة: أجازوا

الييدنيا ميين يييوم آخيير الرجل به تصدق ما الحسن: أحق وقال
الخرة. من يوم وأول
برئ. الدين من الوارث أبرأ والحكم: إذا إبراهيم وقال

عمييا الفزارييية امرأتييه تكشييف ل خديييج: أن بيين رافع وأوصى
بابها. عليه أغلق
أعتقتييك، المييوت: كنييت عنييد للمملييوكه قييال الحسن: إذا وقال
جاز.
قضياني زوجيي موتهيا: إن عند المرأة قالت الشعبي: إذا وقال

لسييوء إقييراره يجييوز النيياس: ل بعض جاز. وقال منه، وقبضت
بالوديعيية إقييراره فقييال: يجييوز استحسيين ثييم للورثة، به الظن

وسييلم: عليييه اللييه صييلى النبي قال والمضاربة. وقد والبضاعة
الحديث). أكذب الظن فإن والظن، (إياكم

 ]5719[
وسييلم: عليييه الله صلى النبي لقول المسلمين، مال يحل ول

اللييه تعالى: {إن الله خان). وقال اتمن ثلث: إذا المنافق (آية
يخييص /. فلم58أهلها} /النساء:  إلى المانات تؤدوا أن يأمركم

اللييه صييلى النبي عن عمرو، بن الله عبد غيره. فيه ول وارثا



وسلم. عليه
بيين إسماعيل الربيع: حدثنا أبو داود بن سليمان  - حدثنا2598

أبيه، عن سهيل، أبو عامر أبي بن مالك بن نافع جعفر: حدثنا
عنه: الله رضي هريرة أبي عن
ثلث: إذا المنافق قال: (آية وسلم عليه الله صلى النبي عن 

أخلف). وعد وإذا خان، اؤتمن وإذا كذب، حدث
 ]33[

 9  } :     : وصية -  بعد من تعالى الله قول تأويل باب
 : / { النساء    دين أو بها /.11يوصي

قبييل بالييدين قضييى وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي أن ويذكر
الوصية.

أهلهييا} إلييى المانييات تييؤدوا أن يييأمركم اللييه وقييوله: {إن
/.58/النساء: 

اللييه صييلى النييبي وقال الوصية، تطوع من أحق المانة فأداء
غنى). ظهر عن إل صدقة وسلم: (ل عليه

]1360، 1361[
النييبي وقييال أهلييه، بييإذن إل العبد يوصي عباس: ل ابن وقال
سيده). مال في راع وسلم: (العبد عليه الله صلى

الزهييري، عن الوزاعي، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا2599
حييزام بيين حكيم الزبير: أن بن وعروة المسيب بن سعيد عن

وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: سألت عنه الله رضي
هذا إن حكيم، لي: (يا قال ثم فأعطاني، سألته ثم فأعطاني،

فيييه، لييه بييورك نفييس بسييخاوة أخييذه فمن حلو، خضر المال
كالييذي وكييان فيييه، لييه يبييارك لييم نفييس بإشراف أخذه ومن

السييفلى). قييال اليييد ميين خييير العليييا واليييد يشييبع، ول يأكييل
أحييدا أرزأ ل بالحق، بعثك والذي الله، رسول حكيم: فقلت: يا

حكيمييا يييدعو بكيير أبييو الييدنيا. فكييان أفييارق حتى شيئا، بعدك
دعيياه عميير إن ثييم شيييئا، منه يقبل أن فيأبى العطاء ليعطيه
أعرض إني المسلمين، معشر يا فقال يقبله، أن فأبى ليعطيه

أن فيييأبى الفيييء هييذا ميين لييه اللييه قسييم الييذي حقييه عليه
اللييه صييلى النييبي بعد الناس من أحدا حكيم يرزأ يأخذه. فلم

الله. رحمه توفي حتى وسلم عليه
 ]1361[

اللييه: عبييد السييخيتاني: أخبرنييا محمييد بيين بشيير  - حدثنا2600



عميير ابيين عن سالم، قال: أخبرني الزهري عن يونس، أخبرنا
قال: عنهما الله رضي

راع يقول: (كلكييم وسلم عليه الله صلى اله رسول سمعت 
رعيتييه، عيين ومسييؤول راع والمييام رعيتييه، عيين ومسييؤول

بيييت فييي والمرأة رعيته، عن ومسؤول أهله في راع والرجل
سيييده مييال فييي والخييادم رعيتها، عن ومسؤولة راعية زوجها

قال: (والرجييل قد أن رعيته). قال: وحسبت عن ومسؤول راع
أبيه). مال في راع

 ]853[

 10      : ومن -  لقاربه، أوصى أو وقف إذا باب
القارب.

لبييي وسييلم عليه الله صلى النبي أنس: قال عن ثابت، وقال
كعب. بن وأبي لحسان أقاربك). فجعلها لفقراء طلحة: (اجعلها

حييديث أنس: مثل عن ثمامة، عن أبي، النصاري: حدثني وقال
لحسييان أنس: فجعلهييا قرابتك). قال لفقراء قال: (اجعلها ثابت،
حسييان قرابيية وكييان منييي، إليييه أقييرب وكانا كعب، بن وأبي
بين السيود بين سيهل بين زييد واسمه طلحة، أبي من وأبي
بن مالك بن عمرو بن عدي بن مناة زيد بن عمرو بن حرام

إلييى فيجتمعييان حييرام، بن المنذر بن ثابت بن النجار. وحسان
بيين منيياة زيييد بيين عمرو بن وحرام الثالث، الب وهو حرام،
عمرو بن عدي
إلييى وأبيييا طلحة وأبا حسان يجامع فهو النجار، بن مالك ابن

قيييس بين كعييب بيين أبيي مالك. وهو بن عمرو إلى آباء ستة
النجيار، بين ماليك بين عميرو بن معاوية بن زيد بن عبيد بن

وأبيا. طلحة وأبا حسان يجمع مالك بن فعمرو
السلم. في آبائه إلى فهو لقرابته أوصى بعضهم: إذا وقال

إسييحاق عيين مالييك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا2601
عنييه اللييه رضييي أنسييا سمع طلحة: أنه أبي ابن الله عبد بن

قال:
أن طلحيية: (أرى لبييي وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي قييال 

اللييه، رسييول يييا طلحيية: أفعييل أبييو القربين). قال في تجعلها
عمه. وبني أقاربه في طلحة أبو فقسمها

القربييين}. جعييل عشيييرتك نزلت: {وأنذر عباس: لما ابن وقال
بنييي يييا فهيير، بنييي ينييادي: (يييا وسييلم عليييه اللييه صلى النبي



قريش. عدي). لبطون
القربييين}. قييال عشيييرتك نزلييت: {وأنييذر هريرة: لما أبو وقال
قريش). معشر وسلم: (يا عليه الله صلى النبي

 ]1330، 1392، 2602[

 11.       : القارب -  في والولد النساء يدخل هل باب
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2602
الرحميين: أن عبييد بيين سييلمة وأبو المسيب ابن سعيد أخبرني

قال: عنه الله رضي هريرة أبا
عييز اللييه أنزل حين وسلم عليه الله صلى الله رسول قام 

- أو قريييش معشيير القربين}. قال: (يييا عشيرتك وجل: {وأنذر
شيييئا، اللييه من عنكم أغني ل أنفسكم، - اشتروا نحوها كلمة

عبييد بن عباس يا شيئا، الله من عنكم أغني ل مناف بني يا
رسييول عميية صفية ويا شيئا، الله من عنك أغني ل المطلب

محمييد، بنييت فاطميية ويييا شيييئا، اللييه ميين عنك أغني ل الله
شيئا). الله من عنك أغني ل مالي، من شئت ما سليني

شهاب. ابن عن يونس، عن وهب، ابن عن أصبغ، تابعه
]3336، 4493[

 12.     : بوقفه -  الواقف ينتفع هل باب
أن وليييه ميين على جناح عنه: ل الله رضي عمر اشترط وقد

]2586منها. [  يأكل
للييه، شيييئا أو بدنيية جعل من وغيره. وكذلك الواقف يلي وقد
يشترط. لم وإن غيره، ينتفع كما بها ينتفع أن فله

قتييادة، عيين عوانيية، أبييو سييعيد: حييدثنا بن قتيبة  - حدثنا2603
عنه: الله رضي أنس عن
بدنيية، يسييوق رجل رأى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 

فييي قييال بدنيية، إنهييا اللييه رسييول له: (اركبها). فقال: يا فقال
أو: ويحك). ويلك، الرابعة: (اركبها أو الثالثة

 ]1605[
عين الزنياد، أبيي عين ماليك، إسيماعيل: حيدثنا  - حيدثنا2604

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،
يسييوق رجل رأى وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 

قييال: بدنيية، إنهييا اللييه، رسييول فقال: (اركبهييا). قييال: يييا بدنة،
الثالثة. أو الثانية ويلك). في (اركبها



 ]1604[

 13        : فهو -  غيره إلى يدفعه فلم شيئا وقف إذا باب
جائز.

وليييه من على جناح وقال: ل أوقف، عنه الله رضي عمر لن
غيره. أو عمر وليه إن يخص ولم يأكل، أن
 ]2586[

تجعلها أن طلحة: (أرى لبي وسلم عليه الله صلى النبي قال
عمه. وبني أقاربه في فقسمها القربين). فقال: أفعل، في
 ]1392[

 14     :   : يبين -  ولم لله، صدقة داري قال إذا باب
في       ويضعها جائز، فهو غيرهم، أو للفقراء

. أراد    حيث أو القربين
قال: أحب حين طلحة لبي وسلم عليه الله صلى النبي وقال

اللييه صييلى النييبي فأجاز لله، صدقة وإنها بيرحاء، إلي أموالي
ذلك. وسلم عليه

 ]1392[
أصح. والول لمن، يبين حتى يجوز بعضهم: ل وقال

 15       : فهو -  أمي عن صدقة بستاني أو أرضي باب
. ذلك      لمن يبين لم وإن جائز،

يزيييد: أخبرنييا بيين مخلييد سلم: أخبرنييا بن محمد  - حدثنا2605
يقييول: أنبأنييا عكرميية سييمع يعلييى: أنييه قال: أخبرني جريج ابن
عنهما: الله رضي عباس ابن
غييائب وهييو أمييه تييوفيت عنه الله رضي عبادة بن سعد أن 

عنهييا، غييائب وأنييا توفيت أمي إن الله، رسول فقال: يا عنها،
قييال: (نعييم). قييال: فييإني عنهييا؟ بييه تصييدقت إن شيء أينفعها
عليها. صدقة المخراف حائطي أن أشهدك

]2611، 2618[

16        : بعض -  أو ماله، بعض أوقف أو تصدق، إذا باب
. جائز     فهو دوابه، أو رقيقه،

عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2606
كعييب: بيين الله عبد بن الرحمن عبد قال: أخبرني شهاب ابن
الله رضي مالك بن كعب قال: سمعت كعب بن الله عبد أن



يقول: عنه
مييالي ميين أنخلييع أن توبييتي ميين إن اللييه، رسييول قلت: يا 

قييال: وسييلم؟ عليييه الليه صيلى رسييوله إلييى الله إلى صدقة
أمسييك لييك). قلييت: فييإني خير فهو مالك، بعض عليك (أمسك
بخيبر. الذي سهمي

]2787، 2790، 2922، 3363، 3676، 3735، 3768،
4156، 4396، 4399 - 4401، 5900، 6312، 6798[

 17.         : إليه -  الوكيل رد ثم وكيله، إلى تصدق من باب
بيين اللييه عبييد بن العزيز عبد إسماعيل: أخبرني  - وقال2607

أعلمه ل طلحة، أبي بن الله عبد بن إسحاق عن سلمة، أبي
قال: عنه الله رضي أنس عن إل
أبو تحبون}. جاء مما تنفقوا حتى البر تنالوا نزلت: {لن لما 

رسول فقال: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى طلحة
حييتى البر تنالوا كتابه: {لن في وتعالى تبارك الله يقول الله،

- قييال: بيرحيياء إلييي أمييوالي أحييب تحبييون}. وإن ممييا تنفقييوا
يييدخلها وسلم عليه الله صلى الله رسول كان حديقة، وكانت

وجييل عييز اللييه إلييى - فهييي مائهييا من ويشرب بها، ويستظل
فضعها وذخره، بره أرجو وسلم، عليه الله صلى رسوله وإلى

اللييه صييلى الله رسول فقال الله، أراك حيث الله رسول أي
منييك، قبلنيياه رابييح، مييال ذلييك طلحيية، أبا يا وسلم: (بخ عليه

ة أبيو بيه القربيين). فتصيدق فيي فاجعله عليك، ورددناه طلح
قييال: وبيياع وحسييان، أبييي منهييم قال: وكييان رحمه، ذوي على

أبييي صييدقة لييه: تييبيع فقيييل معاوييية، إلييى منييه حصته حسان
دراهييم. قييال: ميين بصيياع تمر من صاعا أبيع فقال: أل طلحة؟
بنيياه الييذي حديليية بنييي قصيير موضع في الحديقة تلك وكانت

معاوية.
 ]1392[

 18  } :    : القسمة -  حضر وإذا تعالى الله قول باب
فارزقوهم     والمساكين واليتامى القربى أولوا

منه}
/.8/النساء: 

عوانيية، أبييو النعمان: حدثنا أبو الفضل بن محمد  - حدثنا2608
الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن بشر، أبي عن



قال: عنهما
مييا واللييه ول نسييخت، الييية هييذه أن يزعمييون ناسييا إن 

يييرث، واليييان: وال همييا النيياس، تهيياون ممييا ولكنهييا نسييخت،
بالمعروف، يقول الذي فذاك يرث، ل ووال يرزق، الذي وذاك

أعطيك. أن لك أملك يقول: ل
]4300[

19       : يتصدقوا -  أن فجأة يتوفى لمن يستحب ما باب
. الميت     عن النذور وقضاء عنه،

عيين هشييام، عيين مالييك، قال: حييدثني إسماعيل  - حدثنا2609
عنها: الله رضي عائشة عن أبيه،
افتلتييت أمييي وسلم: إن عليه الله صلى للنبي قال رجل أن 

قال: (نعييم، عنها؟ أفأتصدق تصدقت، تكلمت لو وأراها نفسها،
عنها). تصدق

 ]1322[
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا2610
رضييي عبيياس ابيين عيين اللييه، عبييد بن الله عبيد عن شهاب،

عنهما: الله
اللييه رسييول اسييتفتى عنييه، اللييه رضييي عبادة بن سعد أن 

نييذر، وعليهييا ميياتت أمييي فقييال: إن وسييلم عليييه اللييه صييلى
عنها). فقال: (اقضه

]6320، 6558[

 20.     : والصدقة -  الوقف في الشهاد باب
يوسف: أن بن هشام موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا2611

مييولى عكرميية سمع يعلى: أنه قال: أخبرني أخبرهم جريج ابن
عباس: ابن يقول: أنبأنا عباس ابن
توفيت ساعدة، بني أخا عنه، الله رضي عبادة بن سعد أن 

فقال: وسلم عليه الله صلى النبي فأتى عنها، غائب وهو أمه
ينفعهييا فهييل عنهييا، غييائب وأنييا توفيت أمي إن الله رسول يا

أن أشهدك قال: (نعم). قال: فإني عنها؟ به تصدقت إن شيء
عليها. صدقة بالمخراف حائطي

 ]2605[

 21:    : تعالى -  الله قول باب
تييأكلوا ول بييالطيب الخييبيث تتبدلوا ول أموالهم اليتامى {وآتوا



ل أن خفتييم كييبيرا. وإن حوبييا كييان إنييه أموالكم إلى أموالهم
النسيياء} ميين لكييم طيياب مييا فييانكحوا اليتييامى فييي تقسطوا
/.3 ،2/النساء: 

قال: كان الزهري عن شعيب، أخبرنا اليمان أبو  - حدثنا2612
يحدث: الزبير بن عروة

تقسطوا ل أن خفتم عنها: {وإن الله رضي عائشة سأل أنه 
النسيياء}. قييالت: هييي ميين لكييم طاب ما فانكحوا اليتامى في

أن ويريييد ومالهييا، جمالهييا في فيرغب وليها، حجر في اليتيمة
أن إل نكيياحهن، عيين فنهييوا نسييائها سيينة ميين بييأدنى يتزوجها
سييواهن ميين بنكيياح وأمييروا الصداق، إكمال في لهن يقسطوا

النساء. من
عليييه اللييه صييلى الله رسول الناس استفتى عائشة: ثم قالت
قييل النساء في وجل: {ويستفتونك عز الله فأنزل بعد، وسلم

إذا اليتيميية أن هييذه فييي الله فيهن}. قالت: فبين يفتيكم الله
يلحقوهييا ولييم نكاحهييا، فييي ورغبييوا ومييال جمييال ذات كييانت
قليية فييي عنهييا مرغوبيية كييانت فييإذا الصييداق، بإكمييال بسنتها
قال: فكمييا النساء، من غيرها والتمسوا تركوها والجمال المال

رغبييوا إذا ينكحوها أن لهم فليس عنها، يرغبون حين يتركونها
حقها. ويعطوها الصداق، من الوفى لها يقسطوا أن إل فيها،

 ]2362[

 22:    : تعالى -  الله قول باب
رشييدا منهم آنستم فإن النكاح بلغوا إذا حتى اليتامى {وابتلوا
يكييبروا أن وبييدارا إسييرافا تأكلوهييا ول أمييوالهم إليهم فادفعوا

بييالمعروف فليأكييل فقيرا يكن ومن فليستعفف غنيا كان ومن
وكفى عليهم فأشهدوا أموالهم إليهم دفعتم فإذا

والقربييون الوالييدان تييرك ممييا نصيييب حسيييبا. للرجييال بييالله
أو منييه قييل مما والقربون الوالدان ترك مما نصيب وللنساء

كافيا. /. حسيبا: يعني7 ،6مفروضا} /النساء:  نصيبا كثر

23        : وما -  اليتيم، مال في يعمل أن للوصي وما باب
. عمالته    بقدر منه يأكل

هاشم: حدثنا بني مولى سعيد، أبو هارون: حدثنا  - حدثنا2613
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن جويرية، ابن صخر

اللييه صييلى اللييه رسول عهد على له بمال تصدق عمر أن 



ه يقال وكان وسلم، عليه ا فقيال نخل، وكيان ثميغ، ل عمير: ي
أن فييأردت نفيييس، عندي وهو مال، استفدت إني الله رسول
بأصييله، وسلم: (تصدق عليه الله صلى النبي فقال به، أتصدق

بييه ثمييره). فتصييدق ينفييق ولكيين يورث، ول يوهب ول يباع ل
والمساكين، الرقاب، وفي الله، سبيل في ذلك فصدقته عمر،

وليه من على جناح ول القربى، ولذي السبيل، وابن والضيف،
به. متمول غير صديقه يؤكل أن أو بالمعروف، منه يأكل أن
 ]2586[

عيين أسييامة، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين عبيييد  - حييدثنا2614
عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام،

فليأكييل فقيييرا كييان وميين فليسييتعفف غنيييا كييان {وميين 
ميياله من يصيب اليتيم: أن والي في بالمعروف}. قالت: أنزلت

بالمعروف. ماله بقدر محتاجا، كان إذا
 ]2098[

 24  } :    : يأكلون -  الذين إن تعالى الله قول باب
نارا        بطونهم في يأكلون إنما ظلما اليتامى أموال

 : / .{ النساء  سعيرا /.10وسيصلون

سييليمان قييال: حييدثني اللييه عبد بن العزيز عبد  - حدثنا2615
أبييي عيين الغيييث، أبي عن المدني، زيد بن ثور عن بلل، بن

عنه، الله رضي هريرة
السييبع قييال: (اجتنبييوا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 

بييالله، قال: (الشييرك هن؟ الله: وما رسول الموبقات). قالوا: يا
الربييا، وأكييل بالحق، إل الله حرم التي النفس وقتل والسحر،

المحصيينات وقييذف الزحييف، يييوم والتييولي اليييتيم، مييال وأكل
الغافلت). المؤمنات

]5431، 6465[

25:    : تعالى -  الله قول باب
تخييالطوهم وإن خييير لهييم إصلح قل اليتامى عن {ويسألونك
اللييه شيياء ولييو المصييلح ميين المفسييد يعلييم واللييه فييإخوانكم

/. لعنتكم: لحرجكيم220حكيم} /البقرة:  عزيز الله إن لعنتكم
/: خضعت.111وضيق. {وعنت} /طه: 

قييال: مييا نييافع عيين أيوب، عن حماد، سليمان: حدثنا لنا وقال



عمر ابن رد
وصية. أحد على
يجتمع أن اليتيم مال في إليه الشياء سيرين: أحب ابن وكان
له. خير هو الذي فينظروا وأولياؤه، نصحاؤه إليه

قرأ: {والله اليتامى أمر من شيء عن سئل طاوس: إذا وكان
الصييغير يتييامى فييي عطيياء المصلح}. وقييال من المفسد يعلم

حصته. من بقدره إنسان كل على الولي والكبير: ينفق

26      : إذا -  والحضر، السفر في اليتيم استخدام باب
. لليتيم       وزوجها الم ونظر له، صلحا كان

علييية: ابيين كييثير: حييدثنا بيين إبراهيم بن يعقوب  - حدثنا2616
قال: عنه الله رضي أنس عن العزيز، عبد حدثنا

لم علييه الليه صلى الله رسول قدم  ه لييس المدينية وس ل
اللييه رسييول إلييى بييي فييانطلق بيييدي، طلحة أبو فأخذ خادم،
غلم أنسييا إن اللييه، رسييول فقييال: يييا وسلم عليه الله صلى
قييال مييا والحضيير، السييفر فييي قال: فخدمته فليخدمك، كيس

أصيينعه لم لشيء ول هكذا، هذا صنعت لم صنعته لشيء لي
هكذا. هذا تصنع لم
]6513[

27       : فهو -  الحدود يبين ولم أرضا وقف إذا باب
. الصدقة   وكذلك جائز،

إسييحاق عيين مالييك، عيين مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا2617
رضييي مالييك بيين أنييس سمع طلحة: أنه أبي بن الله عبد بن

يقول: عنه الله
أحييب نخييل، ميين مييال بالمدينة أنصاري أكثر طلحة أبو كان 

اللييه صييلى النييبي وكييان المسييجد، مستقبلة بيرحاء، إليه ماله
أنييس طيييب. قييال فيهييا ميياء ميين ويشرب يدخلها وسلم عليه
أبييو تحبون}. قييام مما تنفقوا حتى البر تنالوا نزلت: {لن فلما

الييبر تنييالوا يقييول: {ليين الليه إن الليه، رسول فقال: يا طلحة
وإنهييا بيرحاء، إلي أموالي أحب تحبون}. وأن مما تنفقوا حتى

أراك حيييث فضييعها اللييه، عنييد وذخرها برها أرجو لله، صدقة
- مسلمة ابن - شك رايح أو رابح، مال ذلك فقال: (بخ، الله،
القربين). قال في يجعلها أن أرى وإني قلت، ما سمعت وقد
فييي طلحيية أبييو فقسمها الله، رسول يا ذلك طلحة: أفعل أبو



عمه. بني وفي أقاربه
عيين يحيييى، بيين ويحيى يوسف، بن الله وعبد إسماعيل وقال

مالك: (رايح).
 ]1392[

عبييادة: بيين روح الرحيييم: أخبرنييا عبد بن محمد  - حدثنا2618
عيين دنيييار، بيين عمييرو قييال: حييدثني إسحاق بن زكرياء حدثنا

عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة،
أمييه وسييلم: إن عليييه اللييه صلى الله لرسول قال رجل أن 

لييي قييال: (نعييم). قييال: فييإن عنهييا؟ تصييدق إن أينفعها توفيت،
عنها. به تصدقت قد أني وأشهدك مخرافا،

 ]2605[

 28.        : جائز -  فهو مشاعا أرضا جماعة أوقف إذا باب
عيين التييياح، أبي عن الوارث، عبد مسدد: حدثنا  - حدثنا2619

قال: عنه الله رضي أنس
فقييال: (يييا المسييجد، ببنيياء وسلم عليه الله صلى النبي أمر 

نطلييب ل واللييه، هييذا). قييالوا: ل بحائطكم ثامنوني النجار، بني
الله. إلى إل ثمنه

 ]418[

 29.    : يكتب -  كيف الوقف باب
عييون، ابيين زريييع: حييدثنا بيين يزيييد مسدد: حدثنا  - حدثنا2620

نافع، عن
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
وسيلم عليييه الله صلى النبي فأتى أرضا، بخيبر عمر أصاب 

فكيييف منييه، أنفييس قييط مييال أصييب لييم أرضا، فقال: أصبت
ه؟ تيأمرني لها حبسيت شيئت قيال: (إن ب بهيا). وتصيدقت أص
لها، يبياع ل عمر: أنيه فتصدق فيي ييورث، ول ييوهب، ول أص
وابيين والضيييف، اللييه، سبيل وفي والرقاب، والقربى، الفقراء،
أو بييالمعروف، منهييا يأكل أن وليها من على جناح ل السبيل،

فيه. متمول غير صديقا يطعم
 ]2586[

 30.     : والضيف -  والفقير للغني الوقف باب
ابيين عيين نافع، عن عون، ابن عاصم: حدثنا أبو  - حدثنا2621
عمر:



صييلى النييبي فأتى بخيبر، مال وجد عنه الله رضي عمر أن 
بهييا). فتصييدق تصدق شئت قال: (إن فأخبره، وسلم عليه الله
والضيف. القربى، وذي والمساكين، الفقراء في بها
 ]2586[

 31.    : للمسجد -  الرض وقف باب
أبييي: قييال: سييمعت الصييمد عبييد إسحاق: حييدثنا  - حدثنا2622
عنه: الله رضي مالك بن أنس قال: حدثني التياح أبو حدثنا

أميير المدينيية وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول قدم لما 
هذا). قييالوا: بحائطكم ثامنوني النجار، بني وقال: (يا بالمسجد،

الله. إلى إل ثمنه نطلب ل والله، ل
 ]418[

 32    : والعروض -  والكراع الدواب وقف باب
والصامت.

ودفعهييا اللييه، سييبيل فييي دينار ألف جعل الزهري: فيمن قال
للمسيياكين صييدقة ربحييه وجعييل بهييا، يتجيير تاجر له غلم إلى

وإن شيئا، اللف ذلك ربح من يأكل أن للرجل هل والقربين،
أن لييه قال: ليييس المساكين؟ في صدقة ربحها جعل يكن لم

منها. يأكل
قال: حييدثني الله عبيد يحيى: حدثنا مسدد: حدثنا  - حدثنا2623
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع،

أعطاهييا اللييه، سييبيل فييي لييه فييرس علييى حمييل عميير أن 
فييأخبر رجل، عليهييا ليحمييل وسلم عليه الله صلى الله رسول

عليييه اللييه صلى الله رسول فسأل يبيعها، وقفها قد أنه عمر
ترجعن ول تبتعها، فقال: (ل يبتاعها، أن وسلم

صدقتك). في
 ]1418[

 33.    : للوقف -  القيم نفقة باب
أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا2624
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

ورثتي يقتسم قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
فهييو عيياملي، ومؤونيية نسييائي نفقيية بعييد تركييت مييا دينييارا،
صدقة).

]2929، 6348[



عيين أيييوب، عيين حميياد، سييعيد: حييدثنا بن قتيبة  - حدثنا2625
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع،

ويؤكييل وليييه ميين يأكييل وقفييه: أن فييي اشييترط عميير أن 
مال. متمول غير صديقه،

 ]2586[

 34       : لنفسه -  واشترط بئرا، أو أرضا وقف إذا باب
. المسلمين   دلء مثل

نزلها. قدمها إذا فكان دارا، أنس وأوقف
غير تسكن أن بناته من للمردودة وقال بدوره، الزبير وتصدق
حق. لها فليس بزوج استغنت فإن بها، مضر ول مضرة
آل ميين الحاجيية لييذوي سكنى دار من نصيبه عمر ابن وجعل

الله. عبد
أبييي عيين شييعبة، عيين أبييي، عبييدان: أخييبرني  - وقييال2626

الرحمن: عبد أبي عن إسحاق،
عليهييم، أشييرف حوصيير، حيييث عنييه اللييه رضييي عثمان أن 

اللييه صييلى النييبي أصييحاب إل أنشييد ول بالله، وقال: أنشدكم
عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن تعلمون ألستم وسلم، عليه

ألسييتم الجنيية). فحفرتهييا، فلييه روميية حفيير قييال: (ميين وسييلم
الجنة). فجهزته، فله العسرة جيش جهز قال: (من أنه تعلمون

قال. بما قال: فصدقوه
يأكييل. [ أن وليييه ميين علييى جنيياح وقفييه: ل فييي عميير وقييال
لكل. واسع فهو وغيره، الواقف يليه ] وقد2586

35     :    : إلى -  إل ثمنه نطلب ل الواقف قال إذا باب
. جائز   فهو الله

عيين التييياح، أبي عن الوارث، عبد مسدد: حدثنا  - حدثنا2627
عنه: الله رضي أنس

ثييامنوني النجييار، بنييي وسلم: (يييا عليه الله صلى النبي قال 
الله. إلى إل ثمنه نطلب بحائطكم). قالوا: ل

 ]418[

 36:    : تعالى -  الله قول باب
المييوت أحييدكم حضيير إذا بينكييم شييهادة آمنييوا الذين أيها {يا

إن غيركييم ميين آخييران أو منكييم عدل ذوا اثنان الوصية حين



تحبسييونهما المييوت مصيييبة فأصييابتكم الرض في ضربتم أنتم
ثمنييا بييه نشييتري ل ارتبتم إن بالله فيقسمان الصلة بعد من
الثمييين. لميين إذا إنييا الله شهادة نكتم ول قربى ذا كان ولو
من مقامهما يقومان فآخران إثما استحقا أنهما على عثر فإن

أحييق لشييهادتنا بييالله فيقسييمان الوليييان عليهم استحق الذين
أن أدنى الظالمين. ذلك لمن إذا إنا اعتدينا وما شهادتهما من

بعييد أيمييان تييرد أن يخييافوا أو وجههييا علييى بالشييهادة يييأتوا
القيييوم يهيييدي ل والليييه واسيييمعوا الليييه واتقيييوا أيميييانهم

/. عثر: ظهر. {أعثرنا} /الكهف:108 - 106الفاسقين} /المائدة: 
/: أظهرنا.21

آدم: بيين يحيييى اللييه: حييدثنا عبييد بيين علييي لي  - وقال2628
عبييد عيين القاسييم، أبييي بيين محمد عن زائدة، أبي ابن حدثنا
رضيي عبياس ابين عين أبييه، عين جبير، بن سعيد بن الملك

قال: عنهما الله
بييداء، بيين وعدي الداري تميم مع سهم بني من رجل خرج 

بييتركته قيدما فلمييا مسيلم، بهييا ليييس بييأرض السيهمي فمات
الله رسول فأحلفهما ذهب، من مخوصا فضة من جاما فقدوا
فقييالوا: ابتعنيياه بمكيية، الجييام وجييد ثم وسلم، عليه الله صلى

فحلفيا: لشييهادتنا أولييائه، مين رجلن فقيام وعييدي، تميييم من
نزلييت لصيياحبهم. قييال: وفيهييم الجييام وإن شهادتهما، من أحق
بينكم}. شهادة آمنوا الذين أيها الية: {يا هذه

37      : محضر -  بغير الميت ديون الوصي قضاء باب
. الورثة  من

عنييه: يعقييوب بين الفضيل أو سيابق، بن محمد  - حدثنا2629
الشعبي: حدثني قال: قال فراس عن معاوية، أبو شيبان حدثنا
عنهما: الله رضي النصاري الله عبد بن جابر
عليييه وتييرك بنييات، سييت وتييرك أحد، يوم استشهد أباه أن 

اللييه صييلى اللييه رسييول أتيييت النخييل، جداد أحضر فلما دينا،
والييدي أن علمييت قييد اللييه، رسييول فقلييت: يييا وسييلم عليييه

يراك أن أحب وإني كثيرا، دينا عليه وترك أحد، يوم استشهد
ثييم ناحيته). ففعلييت، على تمر كل فبيدر قال: (اذهب الغرماء،
مييا رأى فلما الساعة، تلك بي أغروا إليه نظروا فلما دعوته،

جلييس ثييم مييرات، ثلث بيييدرا أعظمهييا حييول أطاف يصنعون
أدى حييتى لهييم يكيييل زال أصحابك). فمييا قال: (ادع ثم عليه،



ول والييدي، أمانيية الله يؤدي أن راض والله وأنا والدي، أمانة
أنييي حييتى كلهيا، البيييادر والله فسلم بتمرة، أخوتي إلى أرجع
وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه الذي البيدر إلى أنظر
واحدة. تمرة ينقص لم كأنه
بينهييم بييي. {فأغرينييا هيجييوا بي: يعني الله: أغروا عبد أبو قال

والبغضاء}. العداوة
 ]2020[



والسير الجهاد  - كتاب60
 1.    : والسير -  الجهاد فضل باب

أنفسييهم المييؤمنين ميين اشييترى اللييه تعييالى: {إن اللييه وقول
فيقتلييون الله سبيل في يقاتلون لهم الجنة لهم بأن وأموالهم
وميين والقييرآن والنجيييل التييوراة فييي حقا عليه وعدا ويقتلون

- إلى به بايعتم الذي ببيعكم فاستبشروا الله من بعهده أوفى
/.112 ،111المؤمنين} /التوبة:  - وبشر قوله
الطاعة. عباس: الحدود ابن قال

سييابق: حييدثنا بن محمد صباح: حدثنا بن الحسن  - حدثنا2630
أبييي عيين العيزار: ذكر بن الوليد قال: سمعت مغول بن مالك
اللييه رضييي مسييعود بيين اللييه عبييد قال: قييال الشيباني عمرو
عنه:
رسييول قلييت: يييا وسلم، عليه الله صلى الله رسول سألت 

ميقاتهييا). قلييت: ثييم على قال: (الصلة أفضل؟ العمل أي الله،
فييي قييال: (الجهيياد أي؟ الوالدين). قلييت: ثييم بر قال: (ثم أي؟

وسييلم، عليييه اللييه صلى الله رسول عن الله). فسكت سبيل
لزادني. استزدته ولو
 ]504[

سييعيد: حييدثنا بن يحيى الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2631
ابن عن طاوس، عن مجاهد، عن منصور، قال: حدثني سفيان
قال: عنهما الله رضي عباس

الفتح، بعد هجرة وسلم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال 
فانفروا). استنفرتم وإذا ونية، جهاد ولكن

 ]1510[
عميرة، أبيي بين حبيب خالد: حدثنا مسدد: حدثنا  - حدثنا2632

أنهييا عنهييا اللييه رضييي عائشيية عيين طلحيية، بنييت عائشة عن
قالت:

قييال: نجاهد؟ أفل العمل، أفضل الجهاد ترى الله، رسول يا 
مبرور). حج الجهاد أفضل (لكن

 ]1448[
همييام: عفييان: حييدثنا منصور: أخبرنييا بن إسحاق  - حدثنا2633
ذكييوان حصييين: أن أبييو قييال: أخييبرني جحييادة بن محمد حدثنا

قال: حدثه عنه الله رضي هريرة أبا حدثه: أن



فقييال: وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول إلى رجل جاء 
أجييده). قييال: (هييل قييال: (ل الجهيياد، يعييدل عمييل علييى دلنييي

ول فتقييوم مسييجدك، تييدخل أن المجاهييد خييرج إذا تسييتطيع
أبييو ذلييك. قييال يسييتطيع تفطيير). قييال: وميين ول وتصوم تفتر،

لييه فيكتييب طييوله، فييي ليسييتن المجاهييد فييرس هريييرة: إن
حسنات.

2      : وماله -  بنفسه يجاهد مؤمن الناس أفضل باب
. الله   سبيل في

تجيارة عليى أدلكيم هيل آمنيوا اليذين أيهيا تعيالى: {ييا وقوله
تؤمنييون سبيل في وتجاهدون أليم. ورسوله عذاب من تنجيكم

تعلمون. كنتم إن لكم خير ذلكم وأنفسكم بأموالكم الله بالله
النهيار تحتهيا مين تجيري جنيات وييدخلكم ذنيوبكم لكيم يغفر

العظيييم} /الصييف: الفييوز ذليك عدن جنات في طيبة ومساكن
10 - 12./

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2634
ه رضي الخدري سعيد أبا الليثي: أن يزيد بن عطاء حدثني الل

قال: حدثه عنه
اللييه رسييول فقييال أفضييل؟ النيياس أي الله، رسول يا قيل 

بنفسييه اللييه سييبيل فييي يجاهد وسلم: (مؤمن عليه الله صلى
الشييعاب، ميين شييعب فييي قال: (مؤمن من؟ وماله). قالوا: ثم

شره). من الناس ويدع الله، يتقي
]6129[

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2635
قال: هريرة أبا المسيب: أن ابن سعيد أخبرني

يقييول: (مثييل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول سمعت 
سييبيله، فييي يجاهييد بميين أعلم والله الله، سبيل في المجاهد

بيأن سيبيله فييي للمجاهييد الليه وتوكييل القييائم، الصييائم كمثل
أوغنيمة). أجر مع سالما يرجعه أو الجنة، يدخله يتوفاه: أن

 ]36[

3.      : والنساء -  للرجال والشهادة بالجهاد الدعاء باب
رسولك. بلد في شهادة ارزقني عمر: اللهم وقال

 ]1791[
إسييحاق عيين مالييك، عيين يوسييف، بن الله عبد  - حدثنا2636



اللييه رضييي مالييك بيين أنس عن طلحة، أبي بن الله عبد بن
يقول: سمعه أنه عنه
حرام أم على يدخل وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

بيين عبييادة تحييت حييرام أم وكييانت فتطعمييه، ملحييان بنييت
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عليهييا فييدخل الصامت،
اللييه صييلى اللييه رسييول فنييام رأسه، تفلي وجعلت فأطعمته،

قييالت: فقلييت: ومييا يضييحك، وهييو اسييتيقظ ثييم وسييلم عليييه
عليي عرضيوا أميتي، مين قال: (ناس الله؟ رسول يا يضحكك

علييى ملوكييا البحيير هييذا ثبييج يركبييون اللييه، سييبيل فييي غزاة
قييالت: إسييحاق، السييرة). شييك على الملوك أو: مثل السرة،

لهييا فييدعا منهييم، يجعلنييي أن اللييه ادع الله، رسول فقلت: يا
ثييم رأسييه وضييع ثييم وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول
اللييه؟ رسييول يييا يضييحكك فقلييت: ومييا يضييحك، وهو استيقظ

الله). كما سبيل في غزاة علي عرضوا أمتي، من قال: (ناس
أن اللييه ادع اللييه، رسييول يييا قييالت: فقلييت الول، فييي قييال

زمان في البحر الولين). فركبت من قال: (أنت منهم، يجعلني
ميين خرجييت حين دابتها عن فصرعت سفيان، أبي بن معاوية
فهلكت. البحر،

]2646، 2722، 2737، 2766، 5926، 6600[

4:  .      : يقال -  الله سبيل في المجاهدين درجات باب
. سبيلي    وهذا سبيلي هذه

غاز. {هم /: واحدها156عمران:  الله: {غزى} /آل عبد أبو قال
درجات. /: لهم163عمران:  درجات} /آل

علي، بن هلل عن فليح، صالح: حدثنا بن يحيى  - حدثنا2637
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن يسار، بن عطاء عن

بييالله آميين وسييلم: (ميين عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييال
اللييه علييى حقييا كييان رمضان، وصام الصلة، وأقام وبرسوله،

أرضييه فييي جلييس أو اللييه، سبيل في جاهد الجنة، يدخله أن
قال: الناس؟ نبشر أفل الله، رسول فيها). فقالوا: يا ولد التي
سييبيل فييي للمجاهييدين الله أعدها درجة، مائة الجنة في (إن

سييالتم فييإذا والرض، السييماء بين كما الدرجتين بين ما الله،
- الجنيية وأعلييى الجنيية، أوسييط فييإنه الفردوس، فاسألوه الله
الرحمن، عرش - فوقه أراه
الجنة). أنهار تفجر ومنه



الرحمن). عرش أبيه: (وفوقه عن فليح، بن محمد قال
]6987[

سمرة، عن رجاء، أبو جرير: حدثنا موسى: حدثنا  - حدثنا2638
أتياني، رجلين الليلة وسلم: (رأيت عليه الله صلى النبي قال 

أر لم وأفضل، أحسن هي دارا فأدخلني الشجرة، بي فصعدا
الشهداء). فدار الدار هذه قال: أما منها، أحسن قط

 ]809[

 5      : وقاب -  الله، سبيل في والروحة الغدوة باب
. الجنة    من أحدكم قوس

عيين حميييد، وهيييب: حييدثنا أسد: حدثنا بن معلى  - حدثنا2639
عنه، الله رضي مالك بن أنس

الله سبيل في قال: (لغدوة وسلم عليه الله صلى النبي عن 
فيها). وما الدنيا من خير روحة، أو
]2643[

قييال: فليييح بيين محمد المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا2640
أبييي بيين الرحميين عبييد عيين علييي، بن هلل عن أبي، حدثني
عنه، الله رضي هريرة أبي عن عمرة،

فييي قييوس قييال: (لقيياب وسييلم عليييه الله صلى النبي عن 
أو وتغييرب. وقييال: لغييدوة الشييمس عليه تطلع مما خير الجنة
وتغرب). الشمس عليه تطلع مما خير الله سبيل في روحة

سييهل عن حازم، أبي عن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا2641
عنه، الله رضي سعد بن
في والغداوة قال: (الروحة وسلم عليه الله صلى النبي عن 

فيها). وما الدنيا من أفضل الله سبيل
]2735، 3078، 6052[

6    .   : الطرف، -  فيها يحار وصفتهن العين الحور باب
. العين      بياض شديدة العين، سواد شديدة

/: أنكحناهم.54{وزوجناهم} /الدخان: 
عمييرو: بيين معاوييية محمييد: حييدثنا بيين الله عبد  - حدثنا2642
مالييك بيين أنييس قييال: سييمعت حميييد عيين إسييحاق، أبو حدثنا
عنه، الله رضي

يمييوت، عبييد من قال: (ما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
الييدنيا لييه وأن الييدنيا، إلييى يرجع أن يسره خير، الله عند له



يسره فإنه الشهادة، فضل من يرى لما الشهيد، إل فيها، وما
أخرى). مرة فيقتل الدنيا، إلى يرجع أن
]2662[

مالك، بن أنس  - قال: وسمعت2643
أو الله، سبيل في وسلم: (لروحة عليه الله صلى النبي عن 

ميين أحييدكم قييوس ولقيياب فيهييا، ومييا الييدنيا ميين خير غدوة،
ومييا الييدنيا ميين - خييير سييوطه - يعنييي قيييد موضييع أو الجنة،
النييار أهييل إلييى اطلعييت الجنيية أهييل من امرأة أن ولو فيها،

خييير رأسييها علييى ولنصيييفها ريحييا، ولملته بينهما، ما لضاءت
فيها). وما الدنيا من
 ]2639[

 7.   : الشهادة -  تمني باب
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2644
عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييا المسيييب: أن ابيين سعيد أخبرني

قال:
نفسييي يقييول: (والييذي وسييلم عليه الله صلى النبي سمعت 

أن أنفسييهم تطيييب ل المييؤمنين، ميين رجييال أن لييول بيييده،
سييرية عن تخلفت ما عليه، أحملهم ما أجد ول عني، يتخلفوا

في أقتل أن لوددت بيده، نفسي والذي الله، سبيل في تغزو
ثييم أحيييا، ثييم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم الله سبيل

أقتل).
]36وانظر:  ،6800 ،6799 ،2810[

بيين إسييماعيل الصفار: حييدثنا يعقوب بن يوسف  - حدثنا2645
مالييك بيين أنييس عيين هلل، بيين حميييد عيين أيوب، عن علية،
قال: عنه الله رضي

زيييد الراييية فقال: (أخييذ وسلم عليه الله صلى النبي خطب 
بيين اللييه عبييد أخييذها ثييم فأصيييب، جعفيير أخييذها ثم فأصيب،

أخذها ثم فأصيب، رواحة
أنهييم يسييرنا ما وقال له، ففتح إمرة غير عن الوليد بن خالد

عنييدنا). وعينيياه أنهييم يسييرهم قييال: (مييا أيييوب: أو عندنا). قال
تذرفان.

 ]1189[



 8       : فمات -  الله سبيل في يصرع من فضل باب
. منهم  فهو

اللييه إلييى مهيياجرا بيتييه ميين يخييرج تعييالى: {وميين الله وقول
ه} /النسياء: على أجره وقع فقد الموت يدركه ثم ورسوله الل

/. وقع: وجب.100
الليييث: حييدثنا قييال: حييدثني يوسف بن الله عبد  - حدثنا2646
مالييك، بين أنيس عين حبيان، بيين يحيى بن محمد عن يحيى،

قال: ملحان بنت حرام أم خالته عن
اسييتيقظ ثم مني، قريبا يوما وسلم عليه الله صلى النبي نام

عرضييوا أمييتي ميين قييال: (أنيياس أضييحكك؟ فقلت: مييا يبتسم،
السييرة). علييى كييالملوك الخضيير، البحيير هييذا يركبييون علييي،

الثانييية، نييام ثييم لها، فدعا منهم، يجعلني أن الله قالت: فادع
فقييالت: ادع مثلهييا، فأجابهييا قولهييا، مثييل فقييالت مثلها، ففعل

مييع الولييين). فخرجييت من فقال: (أنت منهم، يجعلني أن الله
المسييلمون ركييب مييا أول غازيييا، الصييامت بيين عبييادة زوجهييا
فنزلييوا قييافلين غزوهييم ميين انصييرفوا فلمييا معاوية، مع البحر

فماتت. فصرعتها لتركبها دابة إليها فقربت الشأم،
 ]2636[

 9.      : الله -  سبيل في ينكب من باب
عيين همييام، الحوضييي: حييدثنا عميير بيين حفييص  - حييدثنا2647

قال: عنه الله رضي أنس عن إسحاق،
إلى سليم بني من أقواما وسلم عليه الله صلى النبي بعث 

خييالي: أتقييدمكم، لهم قدموا: قال فلما سبعين، في عامر بني
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عيين أبلغهييم حتى أمنوني فإن

يحييدثهم فبينمييا فييأمنوه، فتقييدم قريبييا، منييي كنتم وإل وسلم،
منهييم رجييل إلييى أومييؤوا إذ وسلم عليه الله صلى النبي عن

مييالوا ثييم الكعبة، ورب فزت أكبر، فقال: الله فأنفذه، فطعنه
- قييال الجبييل صعد أعرج رجل إل فقتلوهم أصحابه بقية على

صلى النبي السلم عليه جبريل - فأخبر معه آخر همام: فأراه
وأرضيياهم، عنهييم فرضي ربهم، لقوا قد وسلم: أنهم عليه الله

عنييا فرضييي ربنييا، لقينييا أن قومنييا، بلغييوا نقييرأ: أن فكنييا
رعييل، علييى صباحا، أربعين عليهم فدعا بعد، نسخ وأرضانا.ثم

وذكوان،



ورسييوله تعييالى اللييه عصييوا الييذين عصية، وبني لحيان، وبني
وسلم. عليه الله صلى

]957وانظر:  ،3870 - 3868 ،3865 - 3860 ،2899 ،2659[
عيين عوانيية، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حييدثنا2648
سفيان: بن جندب عن قيس، بن السود

بعييض فييي كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 
دميييت، إصبع إل أنت فقال: (هل إصبعه، دميت وقد المشاهد،

لقيت). ما الله سبيل وفي
]5794[

10.        : وجل -  عز الله سبيل في يجرح من باب
أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا2649
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

نفسييي قييال: (والييذي وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
فييي يكلم بمن أعلم والله الله، سبيل في أحد يكلم ل بيده،

ريييح والريييح الييدم، لييون واللييون القياميية، يوم جاء إل سبيله،
المسك).

 ]235[

 11   } :    : إل -  بنا تربصون هل تعالى الله قول باب
 : / { التوبة  الحسنيين .52إحدى سجال/.   والحرب

يييونس، قال: حدثني الليث نكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا2650
بيين اللييه عبد الله: أن عبد بن الله عبيد عن شهاب، ابن عن

أخبره: سفيان أبا أخبره: أن عباس
أن فزعمت إياه، قتالكم كان كيف له: سألتك قال هرقل أن 

لهييم تكييون ثييم تبتلييى، الرسييل فكييذلك ودول، سجال الحرب
العاقبة.

 ]7[

12  } :    : رجال -  المؤمنين من تعالى الله قول باب
نحبه         قضى من فمنهم عليه الله عاهدوا ما صدقوا
 : / { الحزاب      تبديل بدلوا وما ينتظر من /.23ومنهم

العلييى، عبييد الخزاعييي: حييدثنا سييعيد بن محمد  - حدثنا2651



زييياد زرارة: حدثنا بن عمرو أنسا. حدثنا سألت قال حميد عن
قال: عنه الله رضي أنس عن الطويل، حميد قال: حدثني

رسييول فقييال: يييا بدر، قتال عن النضر بن أنس عمي غاب 
أشهدني الله لئن المشركين، قاتلت قتال أول عن غبت الله،
أحييد، يييوم كييان أصيينع. فلمييا مييا اللييه ليرييين المشركين قتال

صيينع ممييا إليييك أعتييذر إنييي قال: اللهييم المسلمون، وانكشف
يعنييي هييؤلء، صيينع ممييا إليييك وأبييرأ أصييحابه، يعنييي هييؤلء،

سييعد فقييال: يييا معيياذ، بن سعد فاستقبله تقدم المشركين. ثم
أحييد، دون ميين ريحهييا أجييد إنييي النضر، ورب الجنة معاذ بن

أنيس: قيال صينع، ميا الله رسول يا استطعت سعد: فما قال
أو برمييح طعنيية أو بالسيييف وثمييانين: ضييربة بضييعا به فوجدنا

فمييا المشييركون، بييه مثييل وقد قتل قد ووجدناه بسهم، رمية
نظيين: أن أو نييرى، أنييس: كنييا ببنييانه. قييال أخته إل أحد عرفه
رجييال المييؤمنين أشييباهه: {ميين وفييي فيييه نزلييت الييية هييذه

الية. آخر عليه}. إلى الله عاهدوا ما صدقوا
فييأمر امييرأة ثنييية كسرت الربيع، تسمى وهي أخته، وقال: إن

أنييس: يييا فقييال بالقصيياص، وسلم عليه الله صلى الله رسول
فرضييوا ثنيتهييا، تكسيير ل بييالحق، بعثييك والييذي اللييه، رسييول
ه رسيول فقال القصاص، وتركوا بالرش علييه الليه صيلى الل

لبره). الله على أقسم لو من الله عباد من وسلم: (إن
]2556وانظر:  ،4505 ،3822[

الزهييري: حييدثني عيين شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا2652
محمييد - عيين - أراه سييليمان عن أخي، قال: حدثني إسماعيل

زيييد زيييد: أن بيين خارجيية عن شهاب، ابن عن عتيق، أبي بن
قال: عنه الله رضي ثابت بن
سييورة ميين آييية ففقييدت المصيياحف، فييي الصييحف نسييخت 

يقييرأ وسييلم عليه الله صلى الله رسول أسمع كنت الحزاب،
جعييل الذي النصاري، ثابت ابن خزيمة مع إل أجدها فلم بها،

وهو رجلين، شهادة شهادته وسلم عليه الله صلى الله رسول
عليه}. الله عاهدوا ما صدقوا رجال المؤمنين قوله: {من

]4702 ،4402وانظر:  ،4506 ،3823[

13.     : القتال -  قبل صالح عمل باب
بأعمالكم. تقاتلون الدرداء: إنما أبو وقال

مقتا تفعلون. كبر ل ما تقولون لم آمنوا الذين أيها وقوله: {يا



يقاتلون الذين يحب الله تفعلون. إن ل ما تقولوا أن الله عند
/.4 - 2مرصوص} /الصف:  بنيان كأنهم صفا سبيله في

سييوار بيين شييبابة الرحيم: حييدثنا عبد بن محمد  - حدثنا2653
اليبراء قيال: سيمعت إسحاق أبي عن إسرائيل، الفزاري: حدثنا

يقول: عنه الله رضي
فقال: بالحديد، مقنع رجل وسلم عليه الله صلى النبي أتى 
قاتييل). فأسييلم ثييم قال: (أسييلم وأسلم؟ أقاتل الله، رسول يا

وسييلم: عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقييال فقتل، قاتل ثم
كثيرا). وأجر قليل (عمل

14.      : فقتله -  غرب سهم أتاه من باب
أبييو محمد بن حسين الله: حدثنا عبد بن محمد  - حدثنا2654

مالك: بن أنس قتادة: حدثنا عن شيبان، أحمد: حدثنا
أتييت سييراقة، بيين حارثة أم وهي البراء، بنت الربيع أم أن 

تحييدثني أل اللييه، نييبي فقالت: يا وسلم عليه الله صلى النبي
كان - فإن غرب سهم أصابه بدر، يوم قتل - وكان حارثة عن
فييي عليييه اجتهييدت ذلييك، غييير كييان وإن صييبرت، الجنيية في

ابنييك وإن الجنيية، فييي جنييان إنهييا حارثيية، أم قال: (يا البكاء؟
العلى). الفردوس أصاب

]3761، 6184، 6199[

15.        : العليا -  هي الله كلمة لتكون قاتل من باب
عيين عمرو، عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا2655

قال: عنه الله رضي موسى أبي عن وائل، أبي
فقييال: الرجييل وسييلم عليييه اللييه صلى النبي إلى رجل جاء 

ليييرى يقاتييل والرجييل للييذكر، يقاتييل والرجييل للمغنييم، يقاتييل
الله كلمة لتكون قاتل قال: (من الله؟ سبيل في فمن مكانه،

الله). سبيل في فهو العليا، هي
 ]123[

16.       : الله -  سبيل في قدماه اغبرت من باب
ميين حييولهم وميين المدينيية لهييل كييان تعالى: {مييا الله وقول

- وسييلم عليه الله صلى الله رسول عن يتخلفوا أن العراب
/.120المحسنين} /التوبة:  أجر يضيع ل الله - إن قوله إلى

يحيييى المبييارك: حييدثنا بيين محمد إسحاق: أخبرنا  - حدثنا2656
بيين عباييية مريييم: أخبرنييا أبييي بيين يزيد قال: حدثني حمزة بن



قال: خديج بن رافع
جبر: بن الرحمن عبد هو عبس، أبو أخبرني

قدما اغبرت قال: (ما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
النار). فتمسه الله سبيل في عبد

 ]865[

 17.       : السبيل -  في الناس عن الغبار مسح باب
الوهيياب: حييدثنا عبييد موسييى: أخبرنييا بن إبراهيم  - حدثنا2657
الله: عبد بن ولعلي له قال عباس ابن عكرمة: أن عن خالد،

فييي وأخييوه وهييو فأتينيياه حديثه، من فاسمعا سعيد أبا ائتيا 
فقييال: كنييا وجلس، فاحتبى جاء رآنا فلما يسقيانه، لهما حائط
لبنييتين، لبنييتين ينقييل عمار وكان لبنة، لبنة المسجد لبن ننقل
الغبار، رأسه عن ومسح وسلم عليه الله صلى النبي به فمر

الله، إلى يدعوهم عمار الباغية، الفئة تقتله عمار، وقال: (ويح
النار). إلى ويدعونه

 ]436[

 18.     : والدمار -  الحرب بعد الغسل باب
عين عيروة، بين هشام عن عبدة، محمد: أخبرنا  - حدثنا2658

عنها: الله رضي عائشة عن أبيه،
الخندق، يوم رجع لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الغبييار، رأسه عصب وقد جبريل فأتاه واغتسل، السلح ووضع
ه رسيول وضيعته. فقيال ميا فيوالله السيلح، فقال: وضعت الل

بنيي إليى وأوميأ هنيا، وسلم: (فأين). قيال: هيا عليه الله صلى
وسلم. عليه الله صلى الله رسول إليهم قريظة. قالت: فخرج

]3891[

19:     : تعالى -  الله قول فضل باب
عنييد أحياء بل أمواتا الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن {ول
ويستبشييرون فضييله ميين الليه آتاهم بما يرزقون. فرحين ربهم

هييم ول عليهم خوف ل أن خلفهم من بهم يلحقوا لم بالذين
يضييع ل الليه وأن وفضيل الله من بنعمة يحزنون. يستبشرون

/.171 - 169عمران:  المؤمنين} /آل أجر
عيين مالييك، قال: حييدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا2659
مالييك بيين أنييس عيين طلحيية، أبييي بيين اللييه عبييد بن إسحاق

قال: عنه الله رضي



قتلييوا الييذين علييى وسييلم عليييه الله صلى الله رسول دعا 
وعصييية، وذكييوان، رعييل على غداة، ثلثين معونة بئر أصحاب
ورسوله. الله عصت

ثييم قرأنيياه، قرآن معونة ببئر قتلوا الذين في أنس: أنزل قال
ورضييينا عنييا فرضييي ربنييا، لقينا قد أن قومنا، بعد: بلغوا نسخ
عنه.

 ]2647[

عمييرو: عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا2660
يقول: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر سمع

فقيييل شييهداء، قتلييوا ثييم أحييد، يييوم الخميير نيياس اصييطبح 
فيه. هذا قال: ليس اليوم؟ ذلك آخر لسفيان: من

]3818، 4342[

20.     : الشهيد -  على الملئكة ظل باب
قييال: عيينيية ابيين قال: أخبرنا الفضل بن صدقة  - حدثنا2661

يقول: جابرا سمع المنكدر: أنه ابن محمد سمعت
بييه، مثييل وقييد وسلم عليه الله صلى النبي إلى بأبي جيء 

قييومي، فنهيياني وجهييه، عيين أكشييف فذهبت يديه، بين ووضع
فقال: عمرو، أخت أو عمرو، فقيل: ابنة صائحة، صوت فسمع

بأجنحتهييا). تظلييه الملئكيية زالييت - ما تبكي - أو: ل تبكي (لم
قاله. رفع). قال: ربما لصدقة: أفيه: (حتى قلت

 ]1187[

 21.       : الدنيا -  إلى يرجع أن المجاهد تمني باب
قييال: شييعبة غندر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2662

عنه، الله رضي مالك بن أنس قال: سمعت قتادة سمعت
الجنة، يدخل أحد قال: (ما وسلم عليه الله صلى النبي عن 

إل شيييء ميين الرض على ما وله الدنيا، إلى يرجع أن يحب
لمييا مييرات، عشيير فيقتييل الدنيا إلى يرجع أن يتمنى الشهيد،

الكرامة). من يرى
 ]2642[

 22.     : السيوف -  بارقة تحت الجنة باب
وسييلم، عليييه اللييه صييلى نبينا شعبة: أخبرنا بن المغيرة وقال
الجنة). إلى صار منا قتل ربنا: (من رسالة عن



 ]2989[
فييي قتلنييا وسييلم: أليييس عليييه اللييه صييلى للنييبي عمر وقال
قال: (بلى). النار؟ في وقتلهم الجنة

 ]3011[
عمييرو: بيين معاوييية محمييد: حييدثنا بيين الله عبد  - حدثنا2663
أبييي سييالم عيين عقبيية، بيين موسييى عيين إسييحاق، أبييو حدثنا

إليييه قال: كتييب كاتبه، وكان الله، عبيد بن عمر مولى النصر،
عنهما: الله رضي أوفى أبي بن الله عبد
أن قييال: (واعلمييوا وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 

السيوف). ظلل تحت الجنة
عقبة. بن موسى عن الزناد، أبي ابن عن الويسي، تابعه

]2775وانظر:  ،6810 ،2862 ،2861 ،2804 ،2678[

 23.     : للجهاد -  الولد طلب من باب
الرحمن عبد عن ربيعة، بن جعفر الليث: حدثني  - وقال2664

عنه، الله رضي هريرة أبا قال: سمعت هرمز بن
سييليمان قييال: (قييال وسلم عليه الله صلى الله رسول عن 

أو اميرأة، مائيية عليى الليلية السلم: لطيوفن عليهما داود بن
فقال الله، سبيل في يجاهد بفارس يأتي كلهن وتسعين، تسع

فليم الليه، شياء يقيل: إن فلييم الليه، شياء إن صاحبه: قل له
نفييس والذي رجل، بشق جاءت واحدة، امرأة إل منهن يحمل
اللييه سييبيل فييي لجاهييدوا اللييه، شاء قال: إن لو بيده، محمد

أجمعون). فرسانا
 ]3242[

 24.     : والجبن -  الحرب في الشجاعة باب
بيين حميياد واقد: حييدثنا بن الملك عبد بن أحمد  - حدثنا2665

قال: عنه الله رضي أنس عن ثابت، عن زيد،
وأشييجع النيياس أحسيين وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي كان 

النييبي فكييان المدينيية، أهييل فييزع ولقييد النيياس، وأجود الناس
وقييال: (وجييدناه فييرس، علييى سييبقهم وسييلم عليييه الله صلى

بحرا).
 ]2484[

قييال: الزهييري شييعيب: عيين اليمييان: أخبرنييا أبييو  - حدثنا2666
بيين محمييد مطعييم: أن بيين جييبير بيين محمد ابن عمر أخبرني



مطعم: بن جبير قال: أخبرني جبير
وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول مع هو يسير بينما أنه 

حييتى يسييألونه، النيياس فعلقييه حنين، من مقفله الناس، ومعه
اللييه صييلى النبي فوقف رداءه، فخطفت سمرة إلى اضطروه

هييذه عييدد لييي كييان لييو ردائييي، فقال: (أعطييوني وسلم عليه
كييذوبا، ول بخيل، تجييدوني ل ثييم بينكييم، لقسمته نعما العضاه

جبانا). ول
]2979[

 25.     : الجبن -  من يتعوذ ما باب
عبييد عوانة: حدثنا أبو إسماعيل: حدثا بن موسى  - حدثنا2667
قال: الودي ميمون بن عمرو عمير: سمعت بن الملك

المعلييم يعلييم كمييا الكلمييات، هييؤلء بنيييه يعلييم سييعد كييان 
وسييلم عليه الله صلى الله رسول ويقول: إن الكتابة، الغلمان

الجبيين، ميين بييك أعوذ إني الصلة: اللهم دبر منهن يتعوذ كان
فتنيية ميين بييك وأعييوذ العميير، أرذل إلييى أرد أن بييك وأعييوذ
فصدقه. مصعبا به القبر). فحدثت عذاب من بك وأعوذ الدنيا،

]6004، 6009، 6013، 6027[
قييال: أبيي قييال: سييمعت معتمير مسيدد: حيدثنا  - حييدثنا2668

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس سمعت
بك أعوذ إني يقول: (اللهم وسلم عليه الله صلى النبي كان 

فتنيية ميين بيك وأعيوذ والهيرم، والجبين والكسييل، العجييز مين
القبر). عذاب من بك وأعوذ والممات، المحيا

]4430، 6006، 6008، 6010[

 26.      : الحرب -  في بمشاهده حدث من باب
]4071 ،3517سعد. [  عن عثمان، أبو قاله

بيين محمييد عيين حيياتم، سييعيد: حييدثنا بيين قتيبة  - حدثنا2669
قال: يزيد بن السائب عن يوسف،

السييود، بيين والمقييداد وسعدا، الله، عبيد بن طلحة صبحت 
أحييدا سييمعت فمييا عنهم، الله رضي عوف ابن الرحمن وعبد
أنييي إل وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول عن يحدث منهم

أحد. يوم عن يحدث طلحة سمعت
]3835[



 27      : الجهاد -  من يجب وما النفير، وجوب باب
والنية.

فييي وأنفسكم بأموالكم وجاهدوا ثقال أو خفافا وقوله: {انفروا
عرضييا كيان تعلمييون. ليو كنتييم إن لكييم خير ذلكم الله سبيل
الشييقة عليهييم بعييدت ولكيين لتبعييوك قاصييدا وسييفرا قريبييا

/.42/ 41/التوبة:  بالله}. الية وسيحلفون
فييي انفييروا لكييم قيل إذا لكم ما آمنوا الذين أيها وقوله: {يا

ميين الييدنيا بالحييياة أرضيييتم الرض إلييى أثيياقلتم اللييه سييبيل
/.39 ،38قدير} /التوبة:  شيء كل - على قوله - إلى الخرة
/: سييرايا71ثبييات} /النسيياء:  عبيياس: {انفييروا ابيين عيين يييذكر

ثبة. الثبات متفرقين. يقال: أحد
قييال: سييفيان يحيى: حدثنا علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا2670
عبيياس ابيين عيين طيياوس، عيين مجاهييد، عيين منصييور، حدثني
عنهما: الله رضي

هجييرة الفتييح: (ل يييوم قال وسلم عليه الله صلى النبي أن 
فانفروا). استنفرتم وإذا ونية، جهاد ولكن الفتح، بعد
 ]1510[

 28      : فيسدد -  يسلم، ثم المسلم، يقتل الكافر باب
. ويقتل  بعد

أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا2771
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

إلى الله قال: (يضحك وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
فييي هييذا الجنيية: يقاتييل يييدخلن الخيير، أحييدهما يقتييل رجلين،
فيستشهد). القاتل، على الله يتوب ثم فيقتل، الله سبيل

قييال: الزهييري سييفيان: حييدثنا الحميييدي: حييدثنا  - حييدثنا2672
عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين سييعيد، بن عنبسة أخبرني

قال:
مييا بعييد بخيبر وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول أتيت 

بنييي بعييض فقييال لييي، أسهم الله، رسول فقلت: يا افتتحوها،
أبييو فقييال اللييه، رسييول يييا لييه تسييهم العيياص: ل بيين سييعيد

العيياص: بيين سييعيد ابيين فقييال قوقييل، ابيين قاتييل هريرة: هذا
قتييل علييي ينعييى ضييأن، قييدوم ميين علينييا تدلى لوبر، واعجبا

يديه. قال: على يهني ولم يدي، على الله أكرمه مسلم، رجل



له. يسهم لم أم له أسهم أدري فل
هريرة. قال أبي عن جده، عن السعيدي، سفيان: وحدثنيه قال
عمييرو بيين سييعيد بيين يحيى بن عمرو الله: السعيدي عبد أبو
العاص. بن

]3996، 3997[

 29.      : الصوم -  على الغزو اختار من باب
قييال: البنيياني ثييابت شييعبة: حييدثنا آدم: حييدثنا  - حييدثنا2673

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس سمعت
عليييه اللييه صييلى النييبي عهييد على يصوم ل طلحة أبو كان 

عليييه اللييه صييلى النييبي قبييض فلمييا الغييزو، أجييل ميين وسلم
أضحى. أو فطر يوم إل مفطرا أره لم وسلم

 30.     : القتل -  سوى سبع الشهادة باب
سيمي، عين مالييك، يوسف: أخبرنيا بن الله عبد  - حدثنا2674

عنه: الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن
خمسة: قال: (الشهداء وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

فييي والشييهيد الهييدم، وصيياحب والغرق، والمبطون، المطعون،
الله). سبيل

 ]624[
عاصييم، اللييه: أخبرنييا عبد محمد: أخبرنا بن بشر  - حدثنا2675

عنه، الله رضي مالك بن أنس عن سيرين، بنت حفصة عن
لكل شهادة قال: (الطاعون وسلم عليه الله صلى النبي عن 

مسلم).
]5400[

 31:    : تعالى -  الله قول باب
الضيييرر أوليييي غيييير الميييؤمنين مييين القاعيييدون يسيييتوي {ل

اللييه فضييل وأنفسييهم بييأموالهم اللييه سييبيل فييي والمجاهدون
وعييد وكل درجيية القاعييدين على وأنفسهم بأموالهم المجاهدين

- إلييى القاعييدين علييى المجاهييدين اللييه وفضييل الحسيينى الله
/.96 ،95رحيما} /النساء:  - غفورا قوله

قييال: إسييحاق أبييي عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا2676
يقول: عنه الله رضي البراء سمعت

رسييول المؤمنين}. دعا من القاعدون يستوي نزلت: {ل لما 
وشييكا فكتبهييا، بكتييف فجيياء زيييدا، وسلم عليه الله صلى الله



ميين القاعييدون يسييتوي فنزلييت: {ل ضييرارته، مكتييوم أم ابيين
الضرر}. أولي غير المؤمنين

]4317، 4318، 4704[
سعد بن إبراهيم الله: حدثنا عبد بن العزيز عبد  - حدثنا2677

عين شيهاب، ابين عين كيسان، بن صالح قال: حدثني الزهري
قال: أنه الساعدي سعد بن سهل

حييتى فييأقبلت المسييجد، في جالسا الحكم بن مروان رأيت 
رسييول أخبره: أن ثابت بن زيد أن فأخبرنا جنبه، إلى جلست

القاعييدون يسييتوي عليه: {ل أملى وسلم عليه الله صلى الله
ابيين اللييه}. قييال: فجيياءه سبيل في والمجاهدون المؤمنين من
أسييتطيع لييو الليه، رسول فقال: يا علي، يملها وهو مكتوم أم

وتعييالى تبييارك اللييه فأنزل أعمى، رجل وكان لجاهدت، الجهاد
فخييذي، علييى وفخييذه وسييلم، عليييه اللييه صييلى رسييوله على

عنييه، سييري ثييم فخييذي، تييرض أن خفييت حييتى علييي فثقلت
الضرر}. أولي وجل: {غير عز الله فأنزل

]4316[

 32.    : القتال -  عند الصبر باب
عمييرو: بيين معاوييية محمييد: حييدثنا بيين الله عبد  - حدثنا2678
أبييي سييالم عيين عقبيية، بيين موسييى عيين إسييحاق، أبييو حدثنا

فقرأته: كتب، أوفى أبي بن الله عبد النضر: أن
لقيتمييوهم قييال: (إذا وسييلم عليييه الله صلى الله رسول إن 

فاصبروا).
 ]2663[

 33.    : القتال -  على التحريض باب
/.65القتال} /النفال:  على المؤمنين تعالى: {حرض وقوله
عمييرو: بيين معاوييية محمييد: حييدثنا بيين الله عبد  - حدثنا2679
اللييه رضييي أنسييا قييال: سييمعت حميييد عن إسحاق، أبو حدثنا
يقول: عنه
فييإذا الخنييدق، إلييى وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج 

لهيم يكين فليم بياردة، غداة في يحفرون والنصار المهاجرون
والجوع، النصب من بهم ما رأى فلما لهم، ذلك يعملون عبيد

للنصيييار الخيييره. فييياغفر عييييش العييييش إن قيييال: (اللهيييم
له: مجيبين والمهاجره). فقالوا



أبدا بقينا ما الجهاد * على محمدا بايعوا الذين نحن
]2680، 2801، 3584، 3585، 3873، 3874، 6050،

6775[

 34.   : الخندق -  حفر باب
العزيييز، عبييد الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا2680

قال: عنه الله رضي أنس عن
المدينيية، حييول الخنييدق يحفييرون والنصييار المهيياجرون جعل 

ويقولون: متونهم، على التراب وينقلون
أبدا بقينا ما السلم * على محمدا بايعوا الذين نحن

الخييره. خييير إل خييير ل إنييه ويقييول: (اللهييم يجيبهييم، والنييبي
والمهاجره). النصار في فبارك

 ]2679[
إسييحاق، أبي عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا2681/2682

يقول: عنه الله رضي البراء سمعت
ما أنت ويقول: (لول ينقل وسلم عليه الله صلى النبي كان 

اهتدينا).
إسحاق، أبي عن شعبة، عمر: حدثنا بن حفص ) - حدثنا2682(

قال: عنه الله رضي البراء عن
ينقييل الحزاب يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت 

أنييت يقييول: (لييول وهو بطنه، بياض التراب وارى وقد التراب،
وثبييت علينييا، السكينة فأنزل صلينا، ول تصدقنا ول اهتدينا، ما

فتنيية أرادوا إذا علينييا، بغييوا قييد اللييى إن لقينييا، إن القييدام
أبينا).

]2870، 3878، 3880، 6246، 6809[

35.      : الغزو -  عن العذر حبسه من باب
حميييد: زهير: حدثنا يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا2683/2684

قال: حدثهم أنسا أن
وسلم. عليه الله صلى النبي مع تبوك غزوة من رجعنا 
زيييد، ابيين هييو حماد، حرب: حدثنا بن سليمان ) - حدثنا2684(

عنه: الله رضي أنس عن حميد، عن
فقييال: (إن غييزاة، في كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

معنييا وهييم إل واديا ول شعبا سلكنا ما خلفنا، بالمدينة أقواما
العذر). حبسهم فيه،



أنييس، بيين موسييى عيين حميد، عن حماد، موسى: حدثنا وقال
اللييه: عبد أبو وسلم. قال عليه الله صلى النبي أبيه: قال عن

أصح. الول
]4161[

36.      : الله -  سبيل في الصوم فضل باب
ابيين الييرزاق: أخبرنييا عبد نصر: حدثنا بن إسحاق  - حدثنا2685
صييالح: أنهمييا أبييي بيين وسييهيل سييعيد بيين قال: أخبرني جريج
عنييه الله رضي سعيد أبي عن عياش، أبي بن النعمان سمعا
قال:

يومييا صييام يقول: (من وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
خريفا). سبعين النار عن وجهه الله بعد الله، سبيل في

37.      : الله -  سبيل فسي النفقة فضل باب
عيين يحيييى، عن شيبان، حفص: حدثنا بن سعد  - حدثني2686

عنه، الله رضي هريرة أبا سمع سلمة: أنه أبي
في زوجين أنفق قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

هلييم). فييل بيياب: أي خزنيية كل الجنة، خزنة دعاه الله، سبيل
فقييال عليييه، تييوى ل الييذي ذاك اللييه، رسول بكر: يا أبو قال

منهم). تكون أن لرجو وسلم: (إني عليه الله صلى النبي
]3044[

عيين هلل، فليييح: حييدثنا سنان: حييدثنا بن محمد  - حدثنا2687
عنه: الله رضي الخدري سعيد أبي عن يسار، بن عطاء

المنييبر، علييى قييام وسيلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 
ميين عليكييم يفتييح مييا بعييدي ميين عليكييم أخشييى فقال: (إنمييا

وثنييى بإحييداهما فبييدأ الييدنيا، زهييرة ذكيير الرض). ثييم بركييات
الخيير ييأتي أو الليه، رسيول فقيال: ييا رجيل فقيام بيالخرى،

قلنا: يييوحى وسلم، عليه الله صلى النبي عنه فسكت بالشر؟
مسييح إنييه ثييم الطير، رؤوسهم على كأن الناس وسكت إليه،
فقال: الرحضاء، وجهه عن

إل يييأتي ل الخييير - إن - ثلثييا هييو خييير أو آنفا، السائل (أين
إل يليم، أو حبطيا يقتيل ميا الربييع ينبيت ما كل وإنه بالخير،

اسييتقبلت خاصييرتاها، امتلئييت حييتى أكلييت، كلمييا الخضيير آكلة
خضييرة المييال هييذا وإن رتعييت، ثييم وبييالت فثلطت الشمس،

فييي فجعلييه بحقييه أخييذه لميين المسييلم صيياحب ونعييم حلوة،



فهييو بحقييه يأخييذه لييم وميين والمسيياكين، واليتامى الله سبيل
القيامة). يوم شهيدا عليه ويكون يشبع، ل الذي كالكل

 ]879[

38.        : بخير -  خلفه أو غازيا جهز من فضل باب
الحسييين الييوارث: حييدثنا عبييد معميير: حييدثنا أبييو  - حدثنا2688

بن بسر قال: حدثني سلمة أبو قال: حدثني يحيى قال: حدثني
عنه: الله رضي خالد بن زيد قال: حدثني سعيد

غازيييا جهز قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
اللييه سييبيل فييي غازيييا خلييف وميين غزا، فقد الله سبيل في

غزا). فقد بخير
اللييه، عبييد بن إسحاق عن همام، موسى: حدثنا  - حدثنا2689

عنه: الله رضي أنس عن
بالمدينة بيتا يدخل يكن لم وسلم عليه الله صلى النبي أن 

فقييال: (إنييي لييه، فقيييل أزواجييه، علييى إل سييليم أم بيت غير
معي). أخوها قتل أرحمها،

39.    : القتال -  عند التحنط باب
بيين خالييد الوهيياب: حييدثنا عبييد بيين اللييه عبييد  - حييدثنا2690

يييوم قال: وذكر أنس بن موسى عن عون، ابن الحارث: حدثنا
قال: اليمامة

وهييو فخييذيه عيين حسيير وقييد قيييس، بيين ثييابت أنييس أتييى 
يييا قييال: الن تجيييء؟ ل أن يحبسييك ما عم، فقال: يا يتحنط،

فجلييس، جيياء ثييم الحنوط، من يعني يتحنط، وجعل أخي، ابن
عيين فقييال: هكييذا النيياس، ميين انكشييافا الحييديث فييي فييذكر

رسييول مييع نفعييل كنييا هكييذا مييا القوم، نضارب حتى وجوهنا
أقرانكييم. رواه عييودتم مييا بئييس وسييلم، عليييه الله صلى الله

أنس. عن ثابت، عن حماد،

40.   : الطليعة -  فضل باب
المنكييدر، بن محمد عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا2691

قال: عنه الله رضي جابر عن
القييوم). بخييبر يييأتني وسلم: (من عليه الله صلى النبي قال 

بخييبر يييأتيني قييال: (ميين ثييم الزبييير: أنييا، قييال الحييزاب، يييوم
وسلم: (إن عليه الله صلى النبي فقال الزبير: أنا، القوم). قال

الزبير). وحواري حواريا، نبي لكل



]2692، 2835، 3514، 3887، 6833[

41.     : وحده -  الطليعة يبعث هل باب
المنكييدر: سييمع عيينيية: حييدثنا ابيين صدقة: أخبرنا  - حدثنا2692

قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر
صدقة: أظنه - قال الناس وسلم عليه الله صلى النبي ندب 

الزبييير، فانتدب الناس، ندب ثم الزبير، فانتدب الخندق، - يوم
وإن حواريييا، نبي لكل وسلم: (إن عليه الله صلى النبي فقال

العوام). بن الزبير حواري
 ]2691[

 42.   : الثنين -  سفر باب
خالييد عيين شييهاب، أبييو يييونس: حييدثنا بن أحمد  - حدثنا2693
قال: الحويرث بن مالك عن قلبة، أبي عن الحذاء،

أنا لنا، فقال وسلم، عليه الله صلى النبي عند من انصرفت 
أكبركما). وليؤمكما وأقيما، لي: (أذنا وصاحب

 ]602[

 43      : إلى -  الخير نواصيها في معقود الخيل باب
. القيامة  يوم

نييافع، عيين مالييك، مسييلمة: حييدثنا بيين الله عبد  - حدثنا2694
قال: عنهما الله رضي عمر ابن الله عبد عن
نواصيييها في وسلم: (الخيل عليه الله صلى الله رسول قال 

القيامة). يوم إلى الخير
]3444[

وابيين حصييين عيين شعبة، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا2695
الجعد، بن عروة عن الشعبي، عن السفر، أبي
فييي معقييود قييال: (الخيييل وسييلم عليه الله صلى النبي عن 

القيامة). يوم إلى الخير نواصيها
الجعييد. تييابعه أبييي بيين عييروة عيين شييعبة، عيين سليمان، قال

بيين عييروة عيين الشعبي، عن حصين، عن هشيم، عن مسدد،
الجعد. أبي

]2697، 2951[
التييياح، أبي عن شعبة، عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا2696

قال: عنه الله رضي مالك ابن أنس عن
نواصييي في وسلم: (البركة عليه الله صلى الله رسول قال 



الخيل).
]3445[

 44.      : والفاجر -  البر مع ماض الجهاد باب
نواصيييها في معقود وسلم: (الخل عليه الله صلى النبي لقول
القيامة). يوم إلى الخير

عييروة عييامر: حييدثنا عن زكرياء، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا2697
البارقي:

فييي معقييود قييال: (الخيييل وسييلم عليييه الله صلى النبي أن 
والمغنم). القيامة: الجر يوم إلى الخير نواصيها

 ]2695[

 45.    : فرسا -  احتبس من باب
/.60الخيل} /النفال:  رباط تعالى: {ومن لقوله

طلحة المبارك: أخبرنا ابن حفص: حدثنا بن علي  - حدثنا2698
سييمع يحييدث: أنييه المقبري سعيدا قال: سمعت سعيد أبي بن
يقول: عنه الله رضي هريرة أبا
فييي فرسييا احتبييس وسلم: (ميين عليه الله صلى النبي قال 

وريييه شييبعه فييإن بوعييده، وتصييديقا بييالله، إيمانييا اللييه، سبيل
القيامة). يوم ميزانه في وبوله وروثه

 46.    : والحمار -  الفرس اسم باب
سييليمان، بيين فضيييل بكر: حييدثنا أبي بن محمد  - حدثنا2699

أبيه: عن قتادة، أبي بن الله عبد عن حازم، أبي عن
قتادة أبو فتخلف وسلم، عليه الله صلى النبي مع خرج أنه 

فييرأوا محييرم، غييير وهييو محرمييون وهييم أصييحابه، بعييض مييع
أبيو رآه حييتى تركييوه رأوه فلميا ييراه، أن قبل وحشيا حمارا
ينيياولوه أن فسييألهم الجرادة، له يقال له فرسا فركب قتادة،
فقييدموا، فييأكلوا، أكل ثم فعقره، فحمل فتناوله فأبوا، سوطه

ال: معنيا منيه معكيم قال: (هيل أدركوه فلما ه، شييء). ق رجل
فأكلها. وسلم عليه الله صلى النبي فأخذها

 ]1725[
بيين معيين جعفيير: حييدثنا بيين اللييه عبد بن علي  - حدثنا2700

جييده عيين أبيييه، عيين سهل، ابن عباس بن أبي عيسى: حدثنا
قال:

له يقال فرس حائطنا في وسلم عليه الله صلى للنبي كان 



اللحيف.
بعضهم: اللخيف. الله: وقال عبد أبو قال

آدم: حيدثنا بين يحيى إبراهيم: سمع بن إسحاق  - حدثني2701
عيين ميمييون، بيين عمييرو عيين إسييحاق، أبي عن الحوص، أبو

قال: عنه الله رضي معاذ
له يقال حمار على وسلم عليه الله صلى النبي ردف كنت 

ومييا عبيياده، علييى اللييه حييق تدري هل معاذ، فقال: (يا عفير،
قييال: (فييإن أعلييم، ورسييوله الله). قلييت: اللييه على العباد حق
وحييق شيييئا، بييه يشركوا ول يعبدوه، أن عباده على الله حق

شيئا). فقلت: يا به يشرك ل من يعذب ل أن الله على العباد
فيتكلوا). تبشرهم قال: (ل الناس؟ به أبشر أفل الله، رسول

]128وانظر:  ،6938 ،6135 ،5912 ،5622[
شعبة: سمعت غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2702
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن قتادة،

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فاستعار بالمدينة، فزع كان 
وإن فييزع، ميين رأينييا فقييال: (مييا منييدوب، لييه يقال لنا فرسا

لبحرا). وجدناه
 ]2484[

 47.      : الفرس -  شؤم من يذكر ما باب
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2703
اللييه رضييي عمر بن الله عبد الله: أن عبد ابن سالم أخبرني
قال: عنهما

في الشؤم يقول: (إنما وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
والدار). والمرأة، الفرس، ثلثة: في

 ]1993[
حازم أبي عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا2704

عنه: الله رضي الساعدي سعد بن سهل عن دينار، بن
فييي كيان قييال: (إن وسيلم عليييه الله صلى الله رسول أن 

والمسكن). والفرس المرأة، شيء: ففي
]4807[

 48.   : لثلثة -  الخيل باب
ويخلييق وزينيية لتركبوها والحمير والبغال تعالى: {والخيل وقوله

/.8تعلمون} /النحل:  ل ما



بيين زيييد عيين مالييك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا2705
اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين السييمان، صالح أبي عن أسلم،

عنه:
لثلثيية: قييال: (الخيييل وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 

أجيير له الذي فأما وزر، رجل وعلى ستر، ولرجل أجر، لرجل
فما روضة، أو مرج في فأطال الله، سبيل في ربطها فرجل

لييه كييانت الروضيية أو المييرج ميين ذلييك طيلهييا فييي أصييابت
شييرفين، أو شييرفا فاسييتنت طيلهييا، قطعت أنها ولو حسنات،

فشييربت بنهر مرت أنها ولو له، حسنات وآثارها أرواثها كانت
ه. ورجيل حسينات ذلك كان يسقيها أن يرد ولم منه ربطهيا ل

ذلييك). وسييئل علييى وزر فهييي السلم لهل ونواء ورئاء فخرا
أنزل فقال: (ما الحمر، عن وسلم عليه الله صلى الله رسول

مثقييال يعمييل الفيياذة: {فميين الجامعيية الية هذه إل فيها علي
يره}). شرا ذرة مثقال يعمل يرى. ومن خيرا ذرة

 ]2242[

 49.       : الغزو -  في غيره دابة ضرب من باب
المتوكييل أبييو عقيييل: حييدثنا أبييو مسييلم: حييدثنا  - حييدثنا2706
له: فقلت النصاري الله عبد بن جابر قال: أتيت الناجي

وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول من سمعت بما حدثني 
أدري عقيييل: ل أبييو قال أسفاره، بعض في معه قال: سافرت

عليييه اللييه صييلى النييبي قييال أقبلنا، أن فلما عمرة، أو غزوة
جييابر: فليعجييل). قييال أهلييه إلييى يتعجييل أن أحب وسلم: (من

والنيياس شييية، فيييه ليييس أرمييك، لييي جمييل على وأنا فأقبلنا
صييلى النييبي لييي فقييال علييي، قام إذ كذلك، أنا فبينا خلفي،

ضييربة بسييوطه استمسييك). فضييربه جابر، وسلم: (يا عليه الله
فلمييا الجمييل). قلييت: نعييم، فقييال: (أتييبيع مكييانه، البعييير فوثب
في المسجد وسلم عليه الله صلى النبي ودخل المدينة قدمنا

ناحييية فييي الجمييل وعقلييت إليييه، فييدخلت أصييحابه، طوائييف
بالجمييل يطيييف فجعييل فخييرج جملييك، له: هييذا فقلت البلط،

وسيلم علييه الليه صيلى النييبي جملنييا). فبعيث ويقول: (الجمل
قييال: (اسييتوفيت جييابرا). ثييم فقييال: (أعطوهييا ذهب، من أواق

لك). والجمل قال: (الثمن الثمن). قلت: نعم،
 ]432[



 50     : والفحولة -  الصعبة الدابة على الركوب باب
. الخيل  من

لنهييا الفحوليية، يسييتحبون السييلف سييعد: كييان بن راشد وقال
وأجسر. أجرى

شييعبة، اللييه: أخبرنييا عبد محمد: أخبرنا بن أحمد  - حدثنا2707
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس قتادة: سمعت عن
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فاستعار فزع، بالمدينة كان 

رأينييا وقييال: (مييا فركبييه، منييدوب، لييه يقال طلحة لبي فرسا
لبحرا). وجدناه وإن فزع، من
 ]2484[

 51.   : الفرس -  سهام باب
عبيييد عيين أسييامة، أبي عن إسماعيل، بن عبيد  - حدثنا2708

عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله،
سهمين للفرس جعل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

سهما. ولصاحبه
]3988[

لقييوله: {والخيييل منهييا، والييبراذين للخيييل، مالييك: يسييهم وقال
/.8لتركبوها} /النحل:  والحمير والبغال

فرس. من لكثر يسهم ول

 52.       : الحرب -  في غيره دابة قاد من باب
عبة، عين يوسيف، بين سيهل قتيبية: حيدثنا حدثنا أبيي عين ش

إسحاق:
عيين عنهميا: أفررتيم الليه رضيي عازب بن للبراء رجل قال 

قييال: لكيين حنييين؟ يييوم وسيلم عليييه اللييه صييلى الليه رسول
لمييا وإنييا رميياة، قومييا كييانوا هييوازن إن يفيير، لم الله رسول

الغنييائم على المسلمون فأقبل فانهزموا، عليهم حملنا لقيناهم
وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول فأما بالسهام، واستقبلونا

سفيان أبا وإن البيضاء، بغلته لعلى وإنه رأيته فلقد يفر، فلم
ل النييبي يقول: (أنا وسلم عليه الله صلى والنبي بلجامها آخذ

المطلب). عبد ابن أنا كذب،
]2719، 2772، 2877، 4061 - 4063[



 53.    : للدابة -  والغرز الركاب باب
عبيييد عيين أسييامة، أبييي إسماعيل: عن بن عبيد  - حدثنا2710

عنهما، الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله،
رجلييه أدخييل إذا كييان وسلم: أنييه عليه الله صلى النبي عن 

ذي مسييجد عند من أهل قائمة، ناقته به واستوت الغرز، في
الحليفة.

 ]1443[

 54.    : العري -  الفرس ركوب باب
عين ثيابت، عين حمياد، عيون: حيدثنا بين عمرو  - حدثنا2711

عنه: الله رضي أنس
ما عري، فرس على وسلم عليه الله صلى النبي استقبلهم 

سيف. عنقه في سرج، عليه
 ]2484[

 55.   : القطوف -  الفرس باب
زريع: حدثنا بن يزيد حماد: حدثنا بن العلى عبد  - حدثنا2712
عنه: الله رضي مالك بن أنس عن قتادة، عن سعيد،

عليييه اللييه صييلى النبي فركب مرة، فزعوا المدينة أهل أن 
قطيياف، فيييه كييان أو يقطييف، كييان طلحيية لبي فرسا وسلم
ل ذلييك بعييد بحرا). فكييان هذا فرسكم قال: (وجدنا رجع فلما

يجارى.
 ]2484[

 56.    : الخيل -  بين السبق باب
نييافع، عيين الله، عبيد عن سفيان، قبيضة: حدثنا  - حدثنا2713

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن
ميين الخيل من ضمر ما وسلم عليه الله صلى النبي أجرى 

إلييى الثنييية من يضمر لم ما وأجرى الوداع، ثنية إلى الحفياء
أجرى. فيمن عمر: وكنت ابن قال زريق، بني مسجد

قييال اللييه عبيييد قييال: حييدثني سييفيان اللييه: حييدثنا عبييد قييال
سييتة، أو أميييال خمسيية الييوداع ثنييية إلى الحفياء سفيان: بين

ميل. زريق بني مسجد إلى ثنية وبين
 ]410[



 57.    : للسبق -  الخيل إضمار باب
عيين نيافع، عين الليييث، يييونس: حييدثنا بن أحمد  - حدثنا2714

عنه: الله رضي الله عبد
الخيييل بييين سييابق وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 

زريق، بني مسجد إلى الثنية من أمدها وكان تضمر، لم التي
بها. سابق كان عمر بن الله عبد وأن
المييد} /الحديييد: عليهييم الله: أمدا: غاييية. {فطييال عبد أبو قال
16./
 ]410[

 58.     : المضمرة -  للخيل السبق غاية باب
أبييو معاوييية: حييدثنا محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبد  - حدثنا2715

رضي عمر ابن عن نافع، عن عقبة، ابن موسى عن إسحاق،
قال: عنهما الله
قد التي الخيل بين وسلم عليه الله صلى الله رسول سابق 

- الييوداع ثنييية أمييدها وكييان الحفييياء، ميين فأرسييلها أضييمرت،
سييبعة أو أميال قال: ستة ذلك؟ بين كان لموسى: فكم فقلت

الييوداع، ثنية من فأرسلها تضمر، لم التي الخيل بين - وسابق
قييال: ذلييك؟ بييين - قلييت: فكييم زريق بني مسجد أمدها وكان
فيها. سابق ممن عمر ابن - وكان نحوه أو ميل

 ]410[

 59.       : وسلم -  عليه الله صلى النبي ناقة باب
على أسامة وسلم عليه الله صلى النبي عمر: أردف ابن قال

القصواء.
خلت وسييلم: (مييا عليييه اللييه صييلى النبي المسور: قال وقال

القصواء).
 ]2581[

معاوييية: حييدثنا محمد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2716/2717
عنييه اللييه رضييي أنسييا قييال: سييمعت حميييد عيين إسحاق، أبو

يقول:
العضباء. لها يقال وسلم عليه الله صلى النبي ناقة كانت 
حميييد، عيين زهير، إسماعيل: حدثنا بن مالك ) - حدثنا2717( 

قال: عنه الله رضي أنس عن
ل العضييباء، تسييمى ناقيية وسييلم عليه الله صلى للنبي كان 



قعييود علييى أعرابي فجاء تسبق، تكاد ل حميد: أو قال تسبق،
فقييال: (حييق عرفييه، حتى المسلمين على ذلك فشق فسبقها،

وضييعه). طييوله إلييى الييدنيا ميين شيييء يرتفع ل أن الله على
الله صلى النبي عن أنس، عن ثابت، عن حماد، عن موسى،

وسلم. عليه
]6136[

 60      : وسلم -  عليه الله صلى النبي بغلة باب
البيضاء.

ك حمييد: أهيدى أبيو ]. وقال4082[  أنس قاله ة مل للنيبي أيل
بيضاء. بغلة وسلم عليه الله صلى

 ]1411[
قييال: سييفيان يحيى: حدثنا علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا2718
قال: الحارث بن عمرو قال: سمعت إسحاق أبو حدثني

البيضيياء، بغلتييه إل وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي تييرك ما 
صدقة. تركها وأرضا وسلحه،

 ]2588[
عين سيعيد، بين يحييى المثنى: حيدثنا بن محمد  - حدثنا2719
عنه، الله رضي البراء عن إسحاق، أبة قال: حدثني سفيان

واللييه قييال: ل حنييين؟ يوم وليتم عمارة أبا رجل: يا له قال 
سييرعان ولييى ولكيين وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي ولى ما

وسييلم عليييه اللييه صلى والنبي بالنبل، هوازن فلقيتهم الناس،
بلجامهييا، آخييذ الحييارث بيين سييفيان وأبييو البيضيياء، بغلته على

أنييا كييذب، ل النييبي يقييول: (أنييا وسلم عليه الله صلى والنبي
المطلب). عبد ابن
 ]2709[

 61.   : النساء -  جهاد باب
عيين سييفيان، كييثير: أخبرنييا بيين محمييد  - حييدثنا2720/2721

أم عائشيية عيين طلحيية، بنييت عائشيية عن إسحاق، بن معاوية
قالت: عنها الله رضي المؤمنين

فقييال: الجهيياد، فييي وسييلم عليييه الله صلى النبي استأذنت 
الحج). (جهادكن

معاوية: بهذا. عن سفيان، الوليد: حدثنا بن الله عبد وقال
بهييذا. وعيين معاوييية سييفيان: عيين قبيضة: حدثنا ) - حدثنا2721(



أم عائشيية عن طلحة، بنت عائشة عن عمرة، أبي بن حبيب
المؤمنين،

الجهيياد، عيين نسيياؤه وسلم: سأله عليه الله صلى النبي عن 
الحج). الجهاد فقال: (نعم

 ]1448[

 62.     : البحر -  في المرأة غزو باب
عمييرو: بيين معاوييية محمييد: حييدثنا بيين الله عبد  - حدثنا2722
النصيياري الرحميين عبييد بيين اللييه عبد عن إسحاق، أبو حدثنا

يقول: عنه الله رضي أنسا قال: سمعت
ملحييان ابنيية علييى وسييلم عليه الله صلى الله رسول دخل 

اللييه، رسييول يييا تضييحك فقييالت: لييم ضييحك، ثم عندها، فاتكأ
اللييه، سبيل في الخضر البحر يركبون أمتي من فقال: (أناس

ادع اللييه، رسييول السرة). فقالت: يا على الملوك مثل مثلهم
عيياد منهييم). ثييم اجعلهييا منهييم. قييال: (اللهييم يجعلنييي أن اللييه

ذلييك، مثييل لهييا فقييال ذلييك؟ مم أو مثل، له فقالت فضحك،
الولييين، ميين منهييم. قييال: (أنييت يجعلنييي أن اللييه فقالت: ادع

بيين عبييادة أنييس: فييتزوجت الخرييين). قييال: قييال ميين ولسييت
ركبييت قفلييت، فلمييا قرظيية، بنييت مع البحر فركبت الصامت،

فماتت. عنها فسقطت بها، فوقصت دابتها،
 ]2636[

 63       : بعض -  دون الغزو في امرأته الرجل حمل باب
نسائه.

عميير بيين اللييه عبييد منهييال: حييدثنا بيين حجيياج  - حييدثنا2723
عييروة قال: سمعت الزهري قال: سمعت يونس النميري: حدثنا

وعبيييد وقيياص، بيين وعلقميية المسيييب، بيين وسعيد الزبير، بن
مين طائفية حيدثني كل عائشة، حديث عن الله، عبد بن الله

قالت: الحديث،
بين أقرع يخرج أرادأن إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

فييي بيننييا فييأقرع النبي، بها خرج سهمها يخرج فأيتهن نسائه،
الله صلى النبي مع فخرجت سهمي، فيها فخرج غزاها، غزوة
الحجاب. أنزل ما بعد وسلم عليه

 ]2453[



 64.      : الرجال -  مع وقتالهن النساء غزو باب
العزيييز، عبييد الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا2724

قال: عنه الله رضي أنس عن
عليييه اللييه صييلى النبي عن الناس انهزم أحد يوم كان لما 

سييليم، وأم بكيير، أبييي بنييت عائشيية رأيييت قال: ولقييد وسلم،
القييرب. وقييال تنقييزان سييوقهما، خييدم أرى لمشمرتان، وإنهما

أفييواه فييي تفرغييانه ثييم متونهمييا، علييى القييرب غيييره: تنقلن
أفييواه فييي فتفرغانهييا تجيئييان ثييم فتملنها، ترجعان ثم القوم،
القوم.

]2746، 3600، 3837[

 65      : في -  الناس إلى القرب النساء حمل باب
الغزو.
ابيين عيين يييونس، الله: أخبرنا عبد عبدان: أخبرنا  - حدثنا2725

مالك: أبي بن ثعلبة شهاب: قال
نساء بين مروطا قسم عنه الله رضي الخطاب بن عمر إن 

عنده: من بعض له فقال جيد، مرط فبقي المدينة، نساء من
عليييه اللييه صلى الله رسول ابنة هذا أعط المؤمنين، أمير يا

عميير: فقييال علييي، بنت كلثوم أم يريدون عندك، التي وسلم
بييايع مميين النصييار، نسيياء ميين سييليط أحييق. وأم سييليط أم

تزفر كانت عمر: فإنها وسلم. قال عليه الله صلى الله رسول
أحد. يوم القرب لنا

تخيط. الله: تزفر عبد أبو قال
]3843[

 66.      : الغزو -  في الجرحى النساء مداوة باب
المفضييل: بيين بشيير اللييه: حييدثنا عبييد بيين علي  - حدثنا2726
قالت: معوذ بنت الربيع عن ذكوان، بن خالد حدثنا

الجرحى، ونداوي نسقي وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا 
القتلى ونرد
المدينة. إلى

]2727، 5355[

 67.     : والقتلى -  الجرحى النساء رد باب
بيين خالييد المفضييل: عيين بيين بشر مسدد: حدثنا  - حدثنا2727



قالت: معوذ بنت الربيع عن ذكوان،
القييوم، فنسييقي وسييلم، عليه الله صلى النبي مع نغزو كنا 

المدينة. إلى والقتلى الجرحى ونرد ونخدمهم،
 ]2726[

 68.     : البدن -  من السهم نزع باب
بيين بريد عن أسامة، أبو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا2728

عنييه اللييه رضييي موسييى أبييي عيين بييردة، أبي عن الله، عبد
قال:

هييذا قيال: انيزع إلييه، فييانتهيت ركبتييه، فييي عيامر أبو رمي 
صييلى النييبي علييى فييدخلت الميياء، منييه فنزا فنزعته، السهم،

عامر). أبي لعبيد اغفر فقال: (اللهم فأخبرته، وسلم عليه الله
]4068، 6020[

 69.       : الله -  سبيل في الغزو في الحراسة باب
مسييهر: بيين علييي خليييل: أخبرنييا بيين إسييماعيل  - حدثنا2729
ربيعيية بيين عييامر بيين الليه عبد سعيد: أخبرنا ابن يحيى أخبرنا

تقول: عنها الله رضي عائشة قال: سمعت
المدينيية، قييدم فلما سهر، وسلم عليه الله صلى النبي كان 

سمعنا الليلة). إذ يحرسني صالحا أصحابي من رجل قال: (ليت
وقيياص أبييي بن سعد هذا). فقال: أنا فقال: (من سلح، صوت
وسلم. عليه الله صلى النبي ونام لحرسك، جئت

]6804[
أبييي عيين بكيير، أبييو يوسييف: أخبرنييا بيين يحيييى  - حييدثنا2730
عنه، الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن حصين،

الييدينار، عبييد قييال: (تعييس وسلم عليه الله صلى النبي عن 
لييم وإن رضييي، أعطييي إن والخميصيية، والقطيفيية، والييدرهم،

يرض). لم يعط
حصين. أبي عن إسرائيل، يرفعه لم

دينييار، بيين الله عبد بن الرحمن عبد قال: أخبرنا عمرو وزادنا
صييلى النييبي عيين هريييرة، أبييي عن صالح، أبي عن أبيه، عن
وعبييد الييدرهم، وعبد الدينار، عبد قال: (تعس وسلم عليه الله

تعييس سييخط، يعييط لييم وإن رضييي، أعطييي إن الخميصيية،
فرسييه بعنان آخذ لعبد طوبى انتقش، فل شيك وإذا وانتكس،

فييي كييان إن قييدماه، مغييبرة رأسييه، أشييعث اللييه، سبيل في



فييي كييان السيياقة فييي كان وإن الحراسة، في كان الحراسة
يشفع). لم شفع وإن له، يؤذن لم استأذن إن الساقة،

عيين جحادة، بن ومحمد إسرائيل، يرفعه الله: لم عبد أبو قال
حصين. أبي

ميين اللييه. {طييوبى} فعلييى يقول: فأتعسهم وقال: {تعسا} كأنه
يطيب. من وهي الواو، إلى حولت ياء وهي طيب، شيء كل

]6071[

70.     : الغزو -  في الخدمة فضل باب
بيين يييونس عيين شعبة، عرعرة: حدثنا بن محمد  - حدثنا2731
عنييه اللييه رضييي مالييك بن أنس عن البناني، ثابت عن عبيد،
قال:

ميين أكييبر وهييو يخييدمني فكييان اللييه، عبد بن جرير صبحت 
أجييد ل شيييئا، يصيينعون النصييار رأيييت جرييير: إنييي قال أنس،
أكرمته. إل منهم أحدا

جعفر، بن محمد الله: حدثنا عبد بن العزيز عبد  - حدثنا2732
حنطييب: أنييه بيين المطلييب مييولى عمييرو، أبييي بيين عمرو عن

يقول: عنه الله رضي مالك بن أنس سمع
خيييبر إلييى وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول مع خرجت 

لييه وبدا راجعا وسلم عليه الله صلى النبي قدم فلما أخدمه،
المدينيية، إلى بيده أشار ونحبه). ثم يحبنا جبل قال: (هذا أحد،

مكيية، إبراهيييم كتحريييم لبتيهييا، بين ما أحرم إني قال: (اللهم
ومدنا). صاعنا في لنا بارك اللهم

،364وانظر:  ،6902 ،6002 ،5109 ،3856 ،3855 ،3187[
2023[
بيين إسييماعيل عيين الربيع، أبو داود بن سليمان  - حدثنا2733

اللييه رضي أنس عن العجلي، مورق عن عاصم، زكرياء: حدثنا
قال: عنه
الييذي ظل أكثرنييا وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي مييع كنييا 

وأمييا شيييئا، يعملييوا فلييم صيياموا الييذين وأما بكسائه، يستظل
النييبي فقييال وعييالجوا، وامتهنييوا الركيياب فبعثوا أفطروا الذين
بالجر). اليوم المفطرون وسلم: (ذهب عليه الله صلى



 71.        : السفر -  في صاحبه متاع حمل من فضل باب
عيين الييرزاق، عبييد نصيير: حييدثنا بيين إسييحاق  - حييدثني2734
عنه، الله رضي هريرة أبي عن همام، عن معمر،

عليييه سييلمى قيال: (كييل وسيلم علييه الله صلى النبي عن 
أو عليهييا، يحييامله دابتييه، فييي الرجييل يعييين يييوم، كل صدقة،

إلييى يمشيييها خطوة وكل الطيبة، والكلمة صدقة، متاعه يرفع
صدقة). الطريق ودل صدقة، الصلة

 ]2560[

 72.       : الله -  سبيل في يوم رباط فضل باب
الييية آخيير اصبروا} إلى آمنوا الذين أيها تعالى: {يا الله وقول

/.200عمران:  /آل
عبييد النضيير: حييدثنا أبييا منير: سييمع بن الله عبد  - حدثنا2735

بيين سهل عن حازم، أبي عن دينار، بن الله عبد بن الرحمن
عنه: الله رضي الساعدي سعد

فييي يييوم قال: (رباط وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
أحييدكم سييوط وموضييع عليهييا، ومييا الدنيا من خير الله سبيل

العبييد يروحهييا والروحيية عليهييا، ومييا الدنيا من خير الجنة من
عليها). وما الدنيا من خير الغدوة، أو الله، سبيل في
 ]2641[

 73.     : للخدمة -  بصبي غزا من باب
بيين أنييس عيين عمييرو، عن يعقوب، قتيبة: حدثنا  - حدثنا2736
عنه: الله رضي مالك

طلحيية: (التمييس لبييي قييال وسلم عليه الله صلى النبي أن 
بييي خيبر). فخييرج إلى أخرج حتى يخدمني غلمانكم من غلما
أخييدم فكنييت الحلييم، راهقييت غلم وأنييا مردفييي، طلحيية أبييو

أسييمعه فكنييت نييزل، إذا وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول
والعجييز والحييزن، الهييم ميين بييك أعوذ إني يقول: (اللهم كثيرا

الرجييال). ثييم وغلبيية الييدين، وضييلع والجبيين، والبخييل والكسل،
صييفية جمييال له ذكر الحصن عليه الله فتح فلما خيبر، قدمنا
عروسييا وكييانت زوجهييا، قتييل وقييد أخطييب، بيين حيييي بنييت

فخييرج لنفسييه، وسييلم عليه الله صلى الله رسول فاصطفاها
في حيسا صنع ثم بها، فبنى حلت الصهباء سد بلغنا حتى بها

وسييلم: (آذن عليييه الله صلى الله رسول قال ثم صغير، نطع



عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول وليميية تلك حولك). فكانت من
رسييول قال: فرأيت المدينة، إلى خرجنا صفية. ثم على وسلم

يجلس ثم بعباءة، وراءه لها يحوي وسلم عليه الله صلى الله
حييتى ركبتييه على رجلها صفية فتضع ركبته، فيضع بعيره، عند

أحييد، إلييى نظيير المدينيية على أشرفنا إذا حتى فسرنا تركب،
فقييال: المدينيية إلييى نظيير ونحبييه). ثييم يحبنييا جبل فقال: (هذا

مكيية، إبراهيييم حييرم ما بمثل لبتيها بين ما أحرم إني (اللهم
وصاعهم). مدهم في لهم بارك اللهم

 ]364[

 74.   : البحر -  ركوب باب
يحيييى، عيين زيييد، بيين حميياد النعمان: حييدثنا أبو  - حدثنا2737

الله رضي مالك بن أنس عن حبان، ابن يحيى بن محمد عن
حرام: أم قال: حدثتني عنه
بيتهييا، فييي يومييا قييال وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 

قال: يضحكك، ما الله رسول قالت: يا يضحك، وهو فاستيقظ
علييى كييالملوك البحيير يركبييون أمييتي ميين قييوم ميين (عجبييت

منهييم، يجعلنييي أن اللييه ادع اللييه، رسييول السرة). فقلت: يييا
مثييل فقييال يضحك، وهو فاستيقظ نام معهم). ثم فقال: (أنت

يجعلني أن الله ادع الله، رسول قلت: يا ثلثا، أو مرتين ذلك
بيين عبييادة بهييا الولييين). فييتزوج ميين فيقييول: (أنييت منهييم،

دابيية قربييت رجعييت فلمييا الغييزو، إلييى بهييا فخييرج الصييامت،
عنقها. فاندقت فوقعت لتركبها،

 ]2636[

 75     : في -  والصالحين بالضعفاء استعان من باب
الحرب.

سفيان: أبو عباس: أخبرني ابن  - وقال2738
ضييعفاؤهم، أم اتبعييوه الناس قيصر: سألتك: أشراف لي قال 

الرسل. أتباع وهم ضعفاءهم، فوعمت
 ]7[

عيين طلحيية، بن محمد حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا2739
قال: سعد بن مصعب عن طلحة،

فقال دونه، من على فضل له أن عنه الله رضي سعد رأى 
إل وترزقييون تنصييرون وسييلم: (هييل عليييه اللييه صييلى النييبي



بضعفائكم).
عمييرو: عيين سييفيان، محمد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2740
عنهم، الله رضي الخدري سعيد أبي عن جابرا، سمع

فئام يغزو زمان قال: (يأتي وسلم عليه الله صلى النبي عن 
عليييه اللييه صييلى النييبي صييحب ميين فيقال: فيكم الناس، من

فيقييال: فيكييم زمان، يأتي ثم عليه، فيفتح فيقال: نعم، وسلم؟
فيقال: نعييم، وسلم؟ عليه الله صلى النبي أصحاب صحب من

صيياحب صييحب ميين فيقييال: فيكييم زمييان، يييأتي ثييم فيفتييح،
فيفتح). فيقال: نعم، وسلم؟ عليه الله صلى النبي أصحاب

]3399، 3449[

 76.     : شهيد -  فلن يقول ل باب
وسييلم: عليييه اللييه صييلى النييبي عيين هريرة، أبو  - قال2741

فييي يكلييم بمن أعلم والله سبيله، في يجاهد بمن أعلم (الله
سبيله).

 ]2635، 2649[
أبييي عيين الرحميين، عبد بن يعقوب قتيبة: حدثنا  - حدثنا2742
عنه: الله رضي الساعدي سعد بن سعد بن سهل عن حازم،

والمشركون هو التقى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
إلييى وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول مال فلما فاقتتلوا،
رسييول أصييحاب وفييي عسكرهم، إلى الخرون ومال عسكره،

فيياذة، ول شاذة لهم يدع ل رجل، وسلم عليه الله صلى الله
كمييا أحييد اليييوم منييا أجزأ فقالوا: ما بسيفه، يضربها اتبعها إل

إنييه وسلم: (أمييا عليه الله صلى الله رسول فقال فلن، أجزأ
قييال: فخييرج صاحبه، القوم: أنا من رجل النار). فقال أهل من
قييال: معييه، أسييرع أسييرع وإذا معييه، وقييف وقييف كلمييا معه

نصييل فوضييع المييوت، فاسييتعجل شييديدا، جرحييا الرجل فجرح
فقتييل سيييفه على تحامل ثم ثدييه، بين وذبابه بالرض، سيفه

وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول إلى الرجل فخرج نفسه،
ذاك). قييال: الرجييل قييال: (ومييا اللييه، رسييول أنييك فقال: أشهد

ذلييك، النيياس فييأعظم النييار، أهييل ميين أنييه آنفييا ذكرت الذي
شييديدا، جرحا جرح ثم طلبه، في فخرجت به، لكم فقلت: أنا
بييين وذبييابه الرض، فييي سيفه نصل فوضع الموت، فاستعجل

صييلى اللييه رسييول فقييال نفسه، فقتل عليه تحامل ثم ثدييه،
أهييل عمييل ليعمييل الرجييل ذلييك: (إن عنييد وسييلم عليييه اللييه



الرجييل وإن النييار، أهل من من وهو للناس، يبدو فيما الجنة،
أهييل ميين وهييو للنيياس، يبييدو فيمييا النييار، أهييل عمييل ليعمييل
الجنة).

]3966، 3970، 6128، 6233[

 77.    : الرمي -  على التحريض باب
وميين قييوة ميين اسييتطعتم مييا لهم تعالى: {وأعدوا الله وقول
/.60وعدوكم}. /النفال:  الله عدو به ترهبون الخيل رباط

إسييماعيل، بيين حاتم مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا2743
رضييي الكييوع بيين سييلمة قال: سمعت عبيد أبي بن يزيد عن
قال: عنه الله
أسييلم ميين نفيير علييى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي ميير 

بنييي وسييلم: (ارمييوا عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال ينتضييلون،
فلن). بنييي مييع وأنييا ارمييوا راميييا، كان أباكم فإن إسماعيل،

صييلى اللييه رسييول فقييال بأيديهم، الفريقين أحد قال: فأمسك
وأنييت نرمييي ترمون). قالوا: كيف ل لكم وسلم: (ما عليه الله

معكييم فأنييا وسلم: (ارمييوا عليه الله صلى النبي فقال معهم؟
كلكم).

]3193، 3316[
عيين الغسيييل، بيين الرحميين عبد نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا2744
قال: أبيه أسيد: عن أبي بن حمزة

صييففنا حييين بييدر، يييوم وسييلم عليييه اللييه صلى النبي قال 
بالنبل). فعليكم أكثبوكم لنا: (إذا وصفوا لقريش

]3763[

 78.    : ونحوها -  بالحراب اللهو باب
معمير، عين هشيام، موسيى: أخبرنيا بن إبراهيم  - حدثنا2745

اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين المسيب، ابن عن الزهري، عن
قال: عنه
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عنييد يلعبييون الحبشيية بينييا 

فقييال: بهييا، فحصبهم الحصى إلى فأهوى عمر، دخل بحرابهم
معميير: الييرزاق: أخبرنييا عبييد علي: حييدثنا عمر). وزاد يا (دعهم

المسجد. في

 79.      : صاحبه -  بترس يتترس ومن المجن باب
اللييه: أخبرنييا عبييد محمييد: أخبرنييا بيين أحمييد  - حييدثنا2746



أنييس عن طلحة، أبي بن الله عبد بن إسحاق عن الوزاعي،
قال: عنه الله رضي مالك بن
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي مييع يتييترس طلحة أبو كان 

رمييى إذا فكييان الرمييي، حسيين طلحة أبو وكان واحد، بترس
نبله. موضع إلى فينظر وسلم عليه الله صلى النبي تشرف

 ]2724[
الرحميين، عبد بن يعقوب عفير: حدثنا بن سعيد  - حدثنا2747

قال: سهل عن حازم، أبي عن
رأسييه، علييى وسلم عليه الله صلى النبي بيضة كسرت لما 

فييي بالميياء يختلف علي وكان رباعيته، وكسرت وجهه، وأدمي
علييى يزيييد الييدم رأت فلمييا تغسييله، فاطميية وكييانت المجيين،

علييى وألصييقتها فأحرقتهييا، حصييير إلييى عمييدت كييثرة، الميياء
الدم. فرقأ جرحه،

 ]240[
عمييرو، عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا2748

رضي عمر عن الحدثان، بن أوس بن مالك عن الزهري، عن
قال: عنه الله
صييلى رسييوله علييى اللييه أفاء مما النضير بني أموال كانت 

ول بخيييل عليييه المسييلمون يوجييف لييم مما وسلم، عليه الله
خاصيية، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه لرسييول فكانت ركاب،
فييي بقيي ميا يجعليل ثيم سيينته، نفقية أهله على ينفق وكان

الله. سبيل في عدة والكراع، السلح
]2927، 3809، 4603، 5042، 5043، 6347، 6875[

قييال: حييدثني سييفيان عيين يحيييى، مسدد: حييدثنا  - حدثنا2749
علي. عن شداد، بن الله عبد عن إبراهيم، بن سعد
قال: حييدثني إبراهيم بن سعد عن سفيان، قبيصة: حدثنا حدثنا
يقول: عنه الله رضي عليا قال: سمعت شداد بن الله عبد
سعد، بعد رجل يفدي وسلم عليه الله صلى النبي رأيت ما 

وأمي). أبي فداك يقول: (ارم سمعته
]3832، 3833، 5830[

 80.  : الدرق -  باب
عمييرو: وهيب: قييال ابيين قييال: حييدثني إسماعيل  - حدثنا2750
عنها: الله رضي عائشة عن عروة، عن السود، أبو حدثني

وعنييدي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول علييي دخييل 



وحييول الفييراش علييى فاضييطجع بعيياث، بغنيياء تغنيييان جاريتان
عنيد الشييطان وقيال: مزميارة فانتهرني بكر أبو فدخل وجهه،
اللييه رسييول عليييه وسييلم. فأقبييل عليه الله صلى الله رسول
غمزتهمييا غفييل فقييال: (دعهمييا). فلمييا وسييلم عليييه الليه صلى

بالييدرق السييودان يلعييب عيييد، يييوم فخرجتييا. وقييالت: وكييان
وإما وسلم، عليه الله صلى الله رسول سألت فإما والحراب،

خييدي وراءه، فأقييامني تنظرييين). فقييالت: نعييم، قييال: (تشييتهين
قييال: مللييت، إذا أرفدة). حييتى بني ويقول: (دونكم خده، على

ب: ابين عن أحمد، قال: فاذهبي). قال (حسبك). قلت: نعم، وه
غفل. فلما

 ]443[

81.     : بالعنق -  السيف وتعليق الحمائل باب
عيين زيييد، بيين حميياد حييرب: حييدثنا بيين سليمان  - حدثنا2751
قال: عنه الله رضي أنس عن ثابت،

وأشييجع النيياس، أحسيين وسييلم عليييه اللييه صلى النبي كان 
الصييوت، نحييو فخرجييوا ليليية، المدينيية أهييل فرغ ولقد الناس،

لم علييه الليه صلى النبي فاستقبلهم الخيبر، اسيتبرأ وقيد وس
وهييو السيييف، عنقيه وفييي عري، طلحة لبي فرس على وهو

قال: بحرا). أو قال: (وجدناه تراعوا). ثم لم تراعوا، يقول: (لم
لبحر). (إنه

 ]2484[

 82.   : السيوف -  حلية باب
اللييه: أخبرنييا عبييد محمييد: أخبرنييا بيين أحمييد  - حييدثنا2752

أبيا قيال: سيمعت حيبيب بين سيليمان قيال: سيمعت الوزاعي
يقول: أمامة

ول الييذهب سيييوفهم حلييية كييانت مييا قوم، الفتوح فتح لقد 
والحديد. والنك العلبي حليتهم كانت إنما الفضة،

 83       : عند -  السفر في بالشجر سيفه علق من باب
القائلة.

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2753
عبييد بيين سييلمة وأبييو الييدؤلي سيينان أبييي ابيين سيينان حدثني

غزا أخبر: أنه عنهما الله رضي الله عبد بن جابر الرحمن: أن
قفييل فلمييا نجييد، قبييل وسلم عليه الله صلى الله رسول مع



القائلة فأدركتهم معه، قفل وسلم عليه الله صلى الله رسول
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فنييزل العضيياه، كييثير واد فييي

اللييه رسييول فنييزل بالشييجر، يسييتظلون النيياس وتفرق وسلم
ونمنييا سيييفه، بهييا وعلييق سييمرة تحت وسلم عليه الله صلى
وإذا يييدعونا، وسيلم عليييه اللييه صييلى الليه رسول فإذا نومة،
نييائم، وأنييا سيييفي علي اختراط هذا فقال: (إن أعرابي، عنده

منييي؟ يمنعييك فقييال: ميين صييلتا، يييده فييي وهييو فاسييتيقظت
وجلس. يعاقبه ثلثا). ولم فقلت: الله

]2756، 3898، 3905، 3906، 3908[

 84.   : البيضة -  لبس باب
أبييي بيين العزيز عبد مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا2754
عنه: الله رضي سهل عن أبيه، عن حازم،

أحييد، يييوم وسييلم عليه الله صلى النبي جرح عن سئل أنه 
وكسييرت وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي وجييه فقييال: جييرح

عليهييا فاطميية وكييانت رأسييه، علييى البيضيية وهشمت رباعيته،
يزيييد ل الدم أن رأت فلما يمسك، وعلي الدم تغسل السلم

ألزقتييه، ثييم رمادا، صار حتى فأحرقته حصيرا أخذت كثرة، إل
الدم. فاستمسك

 ]240[

 85.        : الموت -  عند السلح كسر ير لم من باب
عيين الرحميين، عبييد عبيياس: حييدثنا بيين عمييرو  - حييدثنا2755

قال: الحارث بن عمرو عن إسحاق، أبي عن سفيان،
وبغليية سييلحه، إل وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي تييرك ما 

صدقة. جعلها وأرضا بيضاء،
 ]2588[

 86      : القائلة، -  عند المام عن الناس تفرق باب
. بالشجر  والستظلل

الزهييري: حييدثنا عيين شييعيب، اليمان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2756
أخبره. جابرا سلمة: أن وأبو سنان أبي بن سنان
ابيين سعد: أخبرنا بن إبراهيم إسماعيل: حدثنا بن موسى حدثنا

عبييد بيين جييابر الييدؤلي: أن سيينان أبي بن سنان عن شهاب،
أخبره: عنهما الله رضي الله
القائليية فييأدركتهم وسييلم، عليه الله صلى النبي مع غزا أنه 



يسيتظلون العضياه فيي النياس فتفيرق العضياه، كثير واد في
شييجرة تحييت وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فنييزل بالشجر،

يشييعر ل وهو رجل وعنده فاستيقظ نام، ثم سيفه، بها فعلق
اخييترط هييذا وسييلم: (إن عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال بييه،

هييو فهييا السيف، فشام قلت: الله، يمنعك؟ فقال: من سيفي،
يعاقبه. لم جالس). ثم ذا
 ]2753[

 87.     : الرماح -  في قيل ما باب
وسلم: (جعييل عليه الله صلى النبي عن عمر، ابن عن ويذكر
خالف من على والصغار الذلة وجعل رمحي، ظل تحت رزقي

أمري).
أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا2757
قتييادة أبييي مولى نافع، عن الله، عبيد بن عمر مولى النضر،

عنه: الله رضي قتادة أبي عن النصاري،
إذا حييتى وسييلم، عليييه اللييه صييلى الله رسول مع كان أنه 

وهييو محرمييين، له أصحاب مع تخلف مكة، طريق ببعض كان
فسييأل فرسه، على فاستوى وحشيا، حمارا فرأى محرم، غير

فأخييذه فأبوا، رمحه فسألهم فأبوا، سوطه يناولوه أن أصحابه
النييبي أصييحاب بعييض منييه فأكييل فقتلييه، الحمار على شد ثم

اللييه رسييول أدركييوا فلمييا بعض، وأبى وسلم عليه الله صلى
طعميية هي قال: (إنما ذلك، عن سألوه وسلم عليه الله صلى

الله). أطعمكموها
قتادة: فييي أبي عن يسار، بن عطاء عن أسلم، بن زيد وعن

من معكم قال: (هل النضر، أبي حديث مثل الوحشي، الحمار
شيء). لحمه

 ]1725[

 88        : عليه -  الله صلى النبي درع في قيل ما باب
. الحرب    في والقميص وسلم

احتبييس فقييد خالييد وسييلم: (أمييا عليييه اللييه صلى النبي وقال
]1399الله). [  سبيل في أدراعه
الوهياب: حيدثنا عبييد المثنييى: حييدثنا بين محمييد  - حدثني2758
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن خالد،

إنييي قبة: (اللهييم في وهو وسلم عليه الله صلى النبي قال 



الييوم). بعيد تعبييد ليم شئت إن اللهم ووعدك، عهدك أنشدك
ألححييت فقييد الله، رسول يا فقال: حسبك بيده بكر أبو فأخذ
الجمييع يقول: {سيييهزم وهو فخرج الدرع، في وهو ربك، على

وأميير}. أدهييى والسيياعة موعييدهم السيياعة الييدبر. بييل ويولون
بدر. خالد: يوم وهيب: حدثنا وقال

]3737، 4594، 4596[
العمييش، عيين سييفيان، كييثير: أخبرنييا بن محمد  - حدثنا2759

قالت: عنها الله رضي عائشة عن السود، عن إبراهيم، عن
عند مرهونة ودرعه وسلم عليه الله صلى الله رسول توفي 

شعير. من صاعا بثلثين يهودي،
معلييى: حييدثنا حديد. وقييال من العمش: درع يعلى: حدثنا وقال
حديد. من درعا وقال: رهنه العمش الواحد: حدثنا عبد

 ]1962[
ابيين وهيييب: حييدثنا إسييماعيل: حييدثنا بيين موسى  - حدثنا2760

عنه، الله رضي هريرة أبي عن أبيه، عن طاوس،
البخيييل قييال: (مثييل وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 

اضييطرت قييد حديييد، من جبتان عليهما رجلين مثل والمتصدق
اتسييعت بصييدقته المتصييدق هييم فكلمييا تراقيهمييا، إلى أيديهما

كل انقبضت بالصدقة البخيل هم وكلما أثره، تعفي حتى عليه
- تراقيه إلى يداه وانضمت عليه، وتقلصت صاحبتها إلى حلقة

يوسعها أن - فيجتهد يقول وسلم عليه الله صلى النبي فسمع
تتسع). فل
 ]1375[

 89.     : والحرب -  السفر في الجبة باب
الواحيد: حيدثنا عبيد إسيماعيل: حيدثنا بن موسى  - حدثنا2761

عيين صييبيح، ابيين هييو مسييلم، الضييحى أبييي عيين العمييش،
قال: شعبة ابن المغيرة قال: حدثني مسروق

أقبل، ثم لحاجته، وسلم عليه الله صلى الله رسول انطلق 
وغسييل واستنشييق فمضييمض شييامية، جبة وعليه بماء، فلقيته
فأخرجهمييا ضيييقين، فكانييا كميه، من يديه يخرج فذهب وجهه،

خفيه. وعلى برأسه، ومسح فغسلهما تحت من
 ]180[



 90.    : الحرب -  في الحرير باب
خالييد: حييدثنا المقييدام: حييدثنا بيين أحمييد  - حييدثنا2762/2764

حدثهم: أنسا قتادة: أن عن سعيد،
بيين الرحميين لعبييد رخييص وسييلم عليييه الله صلى النبي أن 

بهما. كانت حكة من حرير، من قميص في والزبير عوف
أنس. عن قتادة، عن همام، الوليد: حدثنا أبو ) - حدثنا2763( 

أنييس عيين قتييادة، عيين همييام، سيينان: حييدثنا بيين محمد حدثنا
عنه: الله رضي

صييلى النييبي إلييى والزبير: شييكوا عوف بن الرحمن عبد أن 
الحرييير، فييي لهمييا - فييأرخص القمييل - يعني وسلم عليه الله

غزاة. في عليهما فرأيته
قتييادة: شعبة: أخييبرني عن يحيى مسدد: حدثنا ) - حدثنا2764(

قال: حدثهم أنسا أن
عييوف بيين الرحمن لعبد وسلم عليه الله صلى النبي رخص 

حرير. في العوام بن والزبير
قتادة، شعبة: سمعت غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد حدثني

بهما. لحكة رخص أو أنس: رخص، عن
]5501[

 91.     : السكين -  في يذكر ما باب
إبراهيييم قييال: حييدثني اللييه عبييد بن العزيز عبد  - حدثنا2765

عن أمية، بن عمرو بن جعفر عن شهاب، ابن عن سعد، بن
قال: أبيه
يحييتز كتييف ميين يأكييل وسييلم عليييه اللييه صلى النبي رأيت 

يتوضأ. ولم فصلى الصلة إلى دعي ثم منها،
وزاد: فييألقى الزهييري، عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبييو حدثنا

السكين.
 ]205[

 92.      : الروم -  قتال في قيل ما باب
بيين يحيييى الدمشييقي: حييدثنا يزيييد بيين إسحاق  - حدثني2766
معييدان: أن بيين خالييد عيين يزيييد، بيين ثييور قال: حدثني حمزة
الصييامت، بيين عبييادة أتييى حدثه: أنه العنسي السود بن عمير
أم ومعييه لييه، بنيياء فييي وهييو حمييص، سيياحة فييي نييازل وهو

حرام: أم عمير: فحدثتنا قال حرام،



جيييش يقول: (أول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت أنها 
حيرام: قليت: ييا أم أوجبيوا). قيالت قد البحر يغزون أمتي من

صييلى النييبي قييال فيهم). ثم قال: (أنت فيهم؟ أنا الله رسول
مدينيية يغييزون أمييتي ميين جيييش وسييلم: (أول عليييه اللييه

قال: (ل). الله؟ رسول يا فيهم لهم). فقلت: أنا قيصرمغفور
 ]2636[

 93.   : اليهود -  قتال باب
عيين مالييك، الفييروي: حييدثنا محمييد بيين إسييحاق  - حدثنا2767
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن نافع،

اليهييود، قال: (تقاتلون وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
هييذا اللييه، عبييد فيقييول: يييا الحجيير، وراء أحييدهم يختييبئ حتى

فاقتله). ورائي يهودي
]3398[

بن عمارة عن جرير، إبراهيم: أخبرنا بن إسحاق  - حدثنا2768
عنه، الله رضي هريرة أبي عن زرعة، أبي عن القعقاع،

تقييوم قييال: (ل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عيين 
اليهييودي: وراءه الحجر يقول حتى اليهود، تقاتلوا حتى الساعة

فاقتله). ورائي يهودي هذا مسلم، يا

94.   : الترك -  قتال باب
قييال: سييمعت حازم بن جرير النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا2769

قال: تغلب بن عمرو يقول: حدثنا الحسن
السيياعة أشييراط من وسلم: (إن عليه الله صلى النبي قال 

أشييراط ميين وإن الشييعر، نعييال ينتعلييون قومييا تقيياتلوا أن
المجييان وجوههم كأن الوجوه، عراض قوما تقاتلوا أن الساعة

المطرقة).
]3397[

عيين أبييي، يعقوب: حييدثنا محمد: حدثنا بن سعيد  - حدثنا2770
عنه: الله رضي هريرة أبو قال: قال العرج عن صالح،

السيياعة تقييوم وسييلم: (ل عليييه اللييه صلى الله رسول قال 
النييوف، ذلف الوجوه، حمر العين، صغار الترك، تقاتلوا حتى
تقيياتلوا حتى الساعة تقوم ول المطرقة، المجان وجوههم كأن

الشعر). نعالهم قوما
]2771، 3394 - 3396[



 95.     : الشعر -  ينتعلون الذين قتال باب
الزهييري، سييفيان: قييال الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2771

عنه، الله رضي هريرة أبي عن المسيب، ابن سعيد عن
حتى الساعة تقوم قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

تقيياتلوا حييتى السيياعة تقييوم ول الشييعر، نعييالهم قومييا تقاتلوا
المطرقة). المجان وجوههم كأن قوما
هريييرة أبي عن العرج، عن الزناد، أبو فيه سفيان: وزاد قال

المجييان وجييوههم كييأن النييوف، ذلييف العييين، رواييية: (صييغار
المطرقة).

 ]2770[

 96       : عن -  ونزل الهزيمة، عند أصحابه صف من باب
. واستنصر  دابته

إسييحاق أبييو زهييير: حييدثنا خالد: حدثنا بن عمرو  - حدثنا2772
رجل: وسأله البراء قال: سمعت

ولى ما والله، قال: ل حنين؟ يوم عمارة أبا يا فررتم أكنتم 
أصييحابه شبان خرج ولكنه وسلم، عليه الله صلى الله رسول

هييوازن جمييع رميياة، قوما فأتوا بسلح، ليس حسرا وأخفاؤهم
مييا رشييقا فرشييقوهم سييهم، لهييم يسقط يكاد ما نصر، وبني

عليييه اللييه صييلى النييبي إلييى هنالييك فأقبلوا يخطئون، يكادون
بيين سييفيان أبيو عمييه وابين البيضيياء، بغلتيه عليى وهو وسلم

قييال: ثييم واستنصيير، فنزل به، يقود المطلب عبد بن الحارث
أصحابه. صف المطلب). ثم عبد ابن أنا كذب، ل النبي (أنا
 ]2709[

 97    : بالهزيمة -  المشركين على الدعاء باب
والزلزلة.

هشيام، عيسى: حيدثنا موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا2773
قال: عنه الله رضي علي عن عبيدة، عن محمد، عن
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييال الحزاب، يوم كان لما 

الصييلة عيين شييغلونا نييارا، وقبييورهم بيييوتهم اللييه وسلم: (مل
الشمس). غابت حتى الوسطى

]3885، 4259، 6033[
عيين ذكييوان، ابيين عيين سييفيان، قبيضيية: حييدثنا  - حييدثنا2774

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج،



القنييوت: (اللهييم في يدعو وسلم عليه الله صلى النبي كان 
أنييج اللهييم الوليييد، بيين الوليد أنج اللهم هشام، بن سلمة أنج

المييؤمنين، ميين المستضييعفين أنج اللهم ربيعة، أبي بن عياش
يوسف). كسني سنين اللهم مضر، على وطأتك اشدد اللهم

 ]961[
اللييه: أخبرنييا عبييد محمييد: أخبرنييا بيين أحمييد  - حييدثنا2775

أوفييى أبييي بيين اللييه عبييد سييمع خالييد: أنييه أبي بن إسماعيل
يقول: عنهما الله رضي

علييى الحييزاب يييوم وسلم عليه الله صلى الله رسول دعا 
اللهييم الحساب، سريع الكتاب، منزل فقال: (اللهم المشركين،

وزلزلهم). اهزمهم اللهم الحزاب، اهزم
]2663وانظر:  ،7051 ،6029 ،3889[

عييون: بيين جعفيير شيبة: حدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا2776
عين ميميون، بين عميرو عين إسحاق، أبي عن سفيان، حدثنا
الله رضي الله عبد
قال: عنه
الكعبيية، ظييل فييي يصييلي وسلم عليه الله صلى النبي كان 

مكيية، بناحييية جزور ونحرت قريش، من وناس جهل أبو فقال
فاطميية فجيياءت عليييه، وطرحييوه سييلها ميين فجاؤوا فأرسلوا

بقريييش، عليييك اللهم بقريش، عليك فقال: (اللهم عنه، فألقته
ربيعيية، بيين وعتبيية هشام، بن جهل بقريش). لبي عليك اللهم

بيين وعقبة خلف، بن وأبي عتبة، بن والوليد ربيعة، بن وشيبة
قتلييى. بييدر قليييب فييي رأيتهم الله: فلقد عبد معيط. قال أبي
عن إسحاق، بن يوسف السابع. وقال إسحاق: ونسيت أبو قال
أبي. والصحيح أو شعبة: أمية خلف. وقال بن إسحاق: أمية أبي

أمية.
 ]237[

عيين أيييوب، عن حماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا2777
عنها: الله رضي عائشة عن مليكة، أبي ابن
فقييالوا: وسييلم عليييه الله صلى النبي على دخلوا اليهود أن 

مييا تسييمع لييم لك). قلت: أو فقال: (ما فلعنتهم، عليك، السام
قلت: وعليكم). ما تسمعي قال: (فلم قالوا؟

]5678، 5683، 5901، 6032، 6038، 6528[



 98      : أو -  الكتاب أهل المسلم يرشد هل باب
. الكتاب  يعلمهم

ابيين إبراهيييم: حييدثنا بيين يعقييوب إسحاق: أخبرنا  - حدثنا2778
عبييد بيين اللييه عبيييد قال: أخييبرني عمه عن شهاب، ابن أخي
اللييه رضييي عبيياس بن الله عبد مسعود: أن بن عتبة بن الله

أخبره: عنهما
قيصيير إلييى كتييب وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن 

الريسيين). إثم عليك فإن توليتم وقال: (فإن
 ]7[

 99.     : ليتألفهم -  بالهدى للمشركين الدعاء باب
الزنيياد: أن أبييو شييعيب: حييدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا2779

عنه: الله رضي هريرة أبو قال: قال الرحمن عبد
صييلى النييبي علييى وأصحابه، الدوسي عمرو بن طفيل قدم 

وأبت، عصت دوسا إن الله، رسول فقالوا: يا وسلم عليه الله
دوسييا اهييد قييال: (اللهييم دوس، فقيل: هلكت عليها، الله فادع
بهم). وأت

]4131، 6034[

 100     : ما -  وعلى والنصارى، اليهود دعوة باب
عليه        الله صلى النبي كتب وما عليه، يقاتلون

. القتال       قبل والدعوة وقيصر، كسرى إلى وسلم
قييال: قتييادة عيين شييعبة، الجعد: أخبرنا بن علي  - حدثنا2780

يقول: عنه الله رضي أنسا سمعت
الييروم، إلى يكتب أن وسلم عليه الله صلى النبي أراد لما 

فاتخييذ مختومييا، يمييون أن إل كتابييا يقييرؤون ل له: إنهييم قيل
فيييه ونقش يده، في بياضه إلى أنظر فكأني فضة، من خاتما
الله. رسول محمد

 ]65[
قييال: حييدثني الليييث يوسف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2781
اللييه عبييد بيين اللييه عبيييد قال: أخبرني شهاب ابن عن عقيل،

أخبره: عباس بن الله عبد عتبة: أن بن
إلييى كتييابه بعييث وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 

عظيييم يييدفعه البحرييين، عظيييم إلى يدفعه أن فأمره كسرى،
أن فحسييبت حرقييه، كسييرى قييرأه فلما كسرى، إلى البحرين



لى النيبي عليهيم قال: فيدعا المسيب بن سعيد ه ص علييه الل
ممزق). كل يمزقوا وسلم: (أن

 ]46[

 101       : إلى -  وسلم عليه الله صلى النبي دعاء باب
أربابا        بعضا بعضهم يتخذ ل وأن والنبوة، السلم

. الله   دون من
الييية آخيير اللييه} إلييى يييؤتيه أن لبشيير كان تعالى: {ما وقوله

/.79عمران:  /آل
عيين سييعد، بن إبراهيم حمزة: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا2782
الله عبد بن الله عبيد عن شهاب، ابن عن كيسان، بن صالح

أنييه عنهمييا اللييه رضييي عبيياس ابيين اللييه عبييد عيين عتبة، بن
أخبره:

قيصيير إلييى كتييب وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن 
وأمره الكلبي، دحية مع إليه بكتابه وبعث السلم، إلى يدعوه

عظيييم إلييى يييدفعه أن وسيلم عليييه اللييه صييلى الليه رسييول
عنييه اللييه كشييف لمييا قيصيير وكان قيصر، إلى ليدفعه بصرى
أبله لمييا شييكرا إيلييياء إلييى حمييص ميين مشييى فارس، جنود
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول كتيياب قيصيير جيياء فلمييا اللييه،

قييومه، ميين أحييدا هنييا ها لي قرأه: التمسوا حين قال وسلم،
وسلم. عليه الله صلى الله رسول عن لسألهم

فييي بالشييأم كييان سييفيان: أنييه أبييو عباس: فييأخبرني ابن قال
بيين كيانت الييتي الميدة فييي تجيارا، قييدموا قريش من رجال

أبو قال قريش، كفار وبين وسلم عليه الله صلى الله رسول
بييي فييانطلق الشييأم، ببعييض قيصيير رسييول سييفيان: فوجييدنا

جييالس هييو فييإذا عليييه، فأدخلنييا إيلييياء قدمنا حتى وبأصحابي،
الييروم، عظميياء حييوله وإذا التيياج، وعليييه ملكييه، مجلييس فييي

الييذي الرجييل هذا إلى نسبا أقرب أيهم لترجمانه: سلهم فقال
نسييبا، إليييه أقربهييم سفيان: فقلت: أنا أبو قال نبي، أنه يزعم

وليييس عمييي، ابيين فقلييت: هييو وبينييه؟ بينك ما قرابة قال: ما
فقييال غيييري، منيياف عبييد بنييي ميين أحييد يومئييذ الركييب فييي

كتفييي، عنييد ظهري خلف فجعلوا بأصحابي وأمر قيصر: أدنوه،
عيين الرجييل هييذا سييائل لصييحابه: إنييي لترجمانه: قييل قال ثم

سفيان: والله أبو قال فكذبوه، كذب فإن نبي، أنه يزعم الذي
لكييذبته الكييذب، عنييي أصحابي يأثر أن من يومئذ، الحياء لول



عنييي الكييذب يييأثروا أن اسييتحييت ولكنييي عنييه، سييألني حين
الرجييل هييذا نسييب كيييف لييه لترجمانه: قييل قال ثم فصدقته،

أحييد القييول هييذا قييال: فهييل نسييب، ذو فينييا قلت: هو فيكم؟
أن قبل الكذب على تتهمونه فقال: كنتم قلت: ل، قبله؟ منكم
ملييك؟ ميين آبييائه ميين كان قال: فهل قلت: ل، قال؟ ما يقول

قلت: بل ضعفاؤهم؟ أن يتبعونه الناس قال: فأشراف قلت: ل،
قال: ضعفاؤهم،

أحييد يرتييد قال: فهييل يزيدون، قلت: بل ينقصون؟ أو فيزيدون
يغييدر؟ قييال: فهييل قلييت: ل، فيه؟ يدخل أن بعد لدينه سخطة

- قييال يغدر أن نخاف نحن مدة في منه الن ونحن قلت: ل،
بييه أنتقصييه شيييئا فيها أدخل أن كلمة يمكني سفيان: ولم أبو
قاتلكم؟ أو قاتلتموه - قال: فهل غيرها عني تؤثر أن أخاف ل

دول قلييت: كييانت وحربكم؟ حربه كانت قال: فكيف قلت: نعم،
فميياذا قييال الخييرى، عليييه ونييدال المييرة علينييا يدال وسجال،
شيييئا، بييه نشييرك ل وحييده الله نعبد أن قال: يأمرنا يأمركم؟
والصييدقة، بالصييلة، ويأمرنييا أباؤنييا، يعبييد كييان عمييا وينهانييا

حييين لترجمييانه المانيية. فقييال وأداء بالعهييد، والوفاء والعفاف،
أنه فزعمت فيكم نسبه عن سألتك له: إني له: قل ذلك قلت

وسألتك: هل قومها، نسب في تبعث الرسل وكذلك نسب، ذو
فقلييت: لييو ل، أن فزعمييت قبلييه، القييول هييذا منكم أحد قال
بقييول يييأتم رجييل قلييت قبله، القول هذا قال منكم أحد كان
أن قبييل بالكييذب تتهمييونه كنتييم وسييألتك: هييل قبلييه، قيل قد

الكييذب ليييدع لييم أنييه فعرفييت ل، أن فزعمت قال، ما يقول
من آبائه من كان وسألتك: هل الله، على ويكذب الناس على
قلييت ملييك، آبييائه ميين كييان لييو فقلييت ل، أن فزعمت ملك،

أم يتبعيييونه النييياس وسيييألتك: أشيييراف آبيييائه، مليييك يطليييب
الرسييل، أتبيياع وهييم اتبعييوه، ضعفاؤهم أن فزعمت ضعفاؤهم،

يزيييدون، أنهييم فزعمييت ينقصييون، أو يزيييدون وسييألتك: هييل
لييدينه سخطة أحد يرتد هل وسألتك يتم، حتى اليمان وكذلك

تخلط حين اليمان فكذلك ل، أن فزعمت فيه، يدخل أن بعد
فزعمييت يغييدر، هل وسألتك أحد، يسخطه ل القلوب بشاشته

قيياتلتموه وسييألتك: هييل يغييدرون، ل الرسييل وكييذلك ل، أن
دول، تكون وحربه حربكم وأن فعل، قد أن فزعمت وقاتلكم،

الرسييل وكييذلك الخييرى، عليييه وتييدالون المييرة عليكييم ويدال



أنييه فزعمييت يأمركم، وسألتك: بماذا العاقبة، لها وتكون تبتلى
كان عما وينهاكم شيئا، به تشركوا ول الله تعبدوا أن يأمركم

والوفيياء والعفيياف، والصييدق بالصييلة، ويييأمركم آبيياؤكم، يعبييد
أعلييم كنييت قييد النييبي، صفة قال: وهذه المانة، وأداء بالعهد،

حقييا، قلييت مييا يييك وإن منكم، أنه أظن لم ولكن خارج، أنه
أخلييص أن أرجييو ولييو هيياتين، قدمي موضع يملك أن فيوشك

قدميه. لغسلت عنده كنت ولو لقاءه، لتجمشت إليه
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول بكتاب دعا سفيان: ثم أبو قال

محمييد من الرحيم، الرحمن الله فيه: (بسم فإذا فقرئ وسلم
ميين علييى سييلم الييروم، عظيم هرقل إلى ورسوله، الله عبد
أسييلم السييلم، بدعاييية أدعييوك بعييد: فييإني أمييا الهييدى، اتبييع

إثييم فعليك توليت فإن مرتين، أجرك الله يؤتك وأسلم تسلم،
بيننيا سيواء كلمية إليى تعيالوا الكتيياب أهييل و: {يا الريسيين،

بعضيينا يتخذ ول شيئا به نشرك ول الله إل نعبد ل أن وبينكم
بأنييا اشييهدوا فقولييوا تولييوا فييإن اللييه دون ميين أربابييا بعضييا

مسلمون}).
الييذين أصييوات علييت مقييالته قضييى أن سفيان: فلما أبو قال
مييا أدري فل لغطهييم، وكييثر الييروم، عظميياء ميين حييوله ميين

وخلييوت أصحابي مع خرجت أن فلما فأخرجنا، بنا وأمر قالوا،
بنييي ملييك هييذا كبشيية، أبي ابن أمر أمر لهم: لقد قلت بهم،

مسييتيقنا ذليل زلييت مييا سفيان: واللييه أبو قال يخافه، الصفر
كاره. وأنا السلم قلبي الله أدخل حتى سيظهر، أمره بأن
 ]7[

العزيييز عبييد القعنبي: حييدثا مسلمة بن الله عبد  - حدثنا2783
عنه: الله رضي سعد بن سهل عن أبيه، عن حازم، أبي بن
خيبر: (لعطين يوم يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمع 

أيهيم ليذلك يرجيون ييديه). فقياموا على الله يفتح رجل الراية
علييي). فقييال: (أييين يعطييى، أن يرجييو وكلهييم فغييدوا يعطييى،

فييبرأ عينيييه، في فبصق له، فدعي فأمر عينيه، فقيل: يشتكي
يكونوا حتى فقال: نقاتلهم شيء، به يكن لك كأنه حتى مكانه
ادعهييم ثيم بسياحتهم، تنييزل حييتى رسيلك، فقال: (على مثلنا؟

بييك يهييدى لن فوالله عليهم، يجب بما وأخبرهم السلم، إلى
النعم). حمر من لك خير واحد رجل

]2847، 3498، 3973[



بيين معاوييية محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبييد  - حدثنا2784/2785
رضييي أنسييا قال: سييمعت حميد عن إسحاق، أبو عمرو: حدثنا

يقول: عنه الله
يغر لم قوما غزا إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

أغييار أذانييا يسمع لم وإن أمسك، أذانا سمع فإن يصبح، حتى
ليل. خيبر فنزلنا يصبح، ما بعد

أنييس: عيين حميييد، عن جعفر، بن إسماعيل قتيبة: حدثنا حدثنا
بنا. غزا إذا كان وسلم عليه الله صلى النبي أن
حميييد، عيين مالييك، عن مسلمة، بن الله عبد ) - حدثنا2785(

عنه: الله رضي أنس عن
ليل، فجاءها خيبر، إلى خرج وسلم عليه الله صلى النبي أن 

فلمييا يصييبح، حييتى عليهييم يغييير ل بليييل قومييا جيياء إذا وكان
قييالوا: رأوه فلمييا ومكيياتلهم، بمسيياحيهم يهييود خرجييت أصييبح
عليييه اللييه صييلى النييبي والخميييس. فقييال محمد والله، محمد

فساء قوم بساحة نزلنا إذا إنا خيبر، خربت أكبر، وسلم: (الله
المنذرين). صباح

 ]364[
الزهييري: حييدثنا عيين شييعيب، أخبرنا اليمان، أبو  - حدثنا2786
قال: عنه الله رضي هريرة أبا المسيب: أن بن سعيد

أقاتييل أن وسييلم: (أمييرت عليييه اللييه صلى الله رسول قال 
اللييه إل إلييه ل قييال فميين الله، إل إله ل يقولوا حتى الناس

الله). على وحسابه بحقه، إل وماله نفسه مني عصم فقد
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عمر، وابن عمر رواه

 ]25، 1335[

 102       : أحب -  ومن بغيرها، فورى غزوة أراد من باب
. الخميس   يوم الخروج

عقييل، عين الليييث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا2787/2790
بيين اللييه عبييد بيين الرحميين عبد قال: أخبرني شهاب ابن عن

مالك: بن كعب
من كعب قائد وكان عنه، الله رضي كعب بن الله عبد أن 

الله رسول عن تخلف مالك: حين بن كعب قال: سمعت بنيه،
عليييه اللييه صلى الله رسول يكن ولم وسلم، عليه الله صلى
بغيرها. ورى إل غزوة يريد وسلم

اللييه: أخبرنييا عبييد محمد: أخبرنييا بن أحمد ) - وحدثني2788( 



الليه عبيد بيين الرحميين عبييد قال: أخبرني الزهري عن يونس،
اللييه رضييي مالييك بيين كعييب قال: سمعت مالك بن كعب بن

يقول: عنه
غييزوة يريييد قلمييا وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول كان 

رسول فغزاها تبوك، غزوة كانت حتى بغيرها، ورى إل يغزوها
سيفرا واسيتقبل شيديد، حير فيي وسيلم عليه الله صلى الله

للمسييلمين فجلييى كييثير، عييدو غييزو واسييتقبل ومفييازا، بعيييدا
يريد. الذي بوجهه وأخبرهم عدوهم، أهبة ليتأهبوا أمرهم،

عبييد قييال: أخييبرني الزهييري عيين يييونس، ) - وعيين2789( 
اللييه رضييي مالييك بيين كعييب مالك: أن ابن كعب بن الرحمن

يقول: كان عنه
إذا يخييرج، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول كان لقلما 

الخميس. يوم إل سفر، في خرج
هشييام: أخبرنييا محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبييد ) - حييدثني2790(

عن مالك، بن كعب بن الرحمن عبد عن الزهري، عن معمر،
عنه: الله رضي أبيه
فييي الخميييس يييوم خييرج وسييلم عليييه الله صلى النبي أن 

الخميس. يوم يخرج أن يحب وكان تبوك، غزوة
 ]2606[

 103.    : الظهر -  بعد الخروج باب
عيين أيييوب، عن حماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا2791

عنه: الله رضي أنس عن قلبة، أبي
أربعا، الظهر بالمدينة صلى وسلم عليه الله صلى النبي أن 

جميعا. بهما يصرخون وسمعتهم ركعتين، الحليفة بذي والعصر
 ]1039[

 104.    : الشهر -  آخر الخروج باب
عنهما: الله رضي عباس ابن عن كريب،  - وقال2792

لى النبي انطلق  ه ص لخميس المدينية مين وسيلم علييه الل
ذي ميين خلييون ليييال لربييع مكيية وقدم القعدة، ذي من بقين

الحجة.
 ]1470[

بيين يحيى عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا2793
رضي عائشة سمعت الرحمن: أنها عبد بنت عمرة عن سعيد،



تقول: عنها الله
ليييال لخمييس وسييلم عليه الله صلى الله رسول مع خرجنا 

مكيية، من دنونا فلما الحج، إل نرى ول القعدة، ذي من بقين
معييه يكيين لييم ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أمر

يحييل، أن والمييروة، الصفا بين وسعى بالبيت طاف إذا هدي،
فقلييت: مييا بقيير، بلحييم النحيير يييوم علينييا عائشة: فدخل قالت
عيين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقييال: نحيير هييذا؟

أزواجه.
فقال: أتتك محمد، بن للقاسم الحديث هذا يحيى: فذكرت قال

وجهه. على بالحديث والله
 ]290[

 105.    : رمضان -  في الخروج باب
قييال: حييدثني سييفيان اللييه: حييدثنا عبييد بن علي  - حدثنا2794

عنهمييا اللييه رضييي عبيياس ابيين عيين اللييه، عبيد عن الزهري،
قال:

حييتى فصام رمضان، في وسلم عليه الله صلى النبي خرج 
أفطر. الكديد بلغ

عبيياس: ابيين عن الله، عبيد الزهري: أخبرني سفيان: قال قال
الحديث. ساق

 ]1842[

 106.  : التوديع -  باب
عيين بكييير، عيين عمييرو، وهييب: أخييبرني ابيين  - وقييال2795

قال: أنه عنه الله رضي هريرة أبي عن يسار، بن سليمان
لنا: وقال بعث، في وسلم عليه الله صلى الله رسول بعثنا 

- سييماهما قريييش ميين - لرجلييين وفلنييا فلنييا لقيتييم (إن
الخييروج، أردنييا حييين نييودعه أتينيياه بالنار). قال: ثييم فحرقوهما

وإن بالنييار، وفلنييا فلنييا تحرقييوا أن أمرتكييم كنت فقال: (إني
فاقتلوهما). أخذتموهما فإن الله، إل بها يعذب ل النار

]2853[

 107.    : المام -  والطاعة السمع باب
ه عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا2796 قيال: حيدثني الل
عن نافع،
وسييلم. عليه الله صلى النبي عن عنهما، الله رضي عمر ابن



عيين زكرييياء، بيين إسييماعيل صييباح: حييدثنا ابيين محمد وحدثني
عنهما، الله رضي عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد
حق والطاعة قال: (السمع وسلم عليه الله صلى النبي عن 
طاعة). ول سمع فل بمعصية أمر فإذا بالمعصية، يؤمر لم ما
]6725[

 108.       : به -  ويتقى المام وراء من يقاتل باب
الزنيياد: أن أبييو شييعيب: حييدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا2797
عنه: الله رضي هريرة أبا سمع حدثه: أنه العرج

يقييول: (نحيين وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول سمع أنه 
السابقون). الخرون

فقييد عصاني ومن الله، أطاع فقد أطاعني السناد: (من وبهذا
المييير يعييص ومن أطاعني، فقد المير يطع ومن الله، عصى

بييه، ويتقييى ورائييه ميين يقاتييل جنة، المام وإنما عصاني، فقد
ه بتقيوى أمر فإن ه فيإن وعيدل الل قيال وإن أجيرا، بيذلك ل

منه). عليه فإن بغيره
]236وانظر:  ،6718[

 109       : وقال -  يفروا، ل أن الحرب في البيعة باب
. الموت:   على بعضهم

يبايعونييك إذ المييؤمنين عيين الله رضي تعالى: {لقد الله لقول
/.18الشجرة} /الفتح:  تحت

نييافع عيين جويرييية، إسماعيل: حييدثنا بن موسى  - حدثنا2798
عنهما: الله رضي عمر ابن قال: قال

الشجرة على اثنان منا اجتمع فما المقبل، العام من رجعنا 
نافعييا: علييى فسييألت اللييه، من رحمة كانت تحتها، بايعنا التي

علييى بييايعهم بييل قييال: ل، المييوت؟ علييى بييايعهم، شيييء أي
الصبر.
عمييرو وهيييب: حييدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا2799

رضييي زيييد بيين اللييه عبييد عن تميم، ابن عباد عن يحيى، بن
قال: عنه الله
يبييايع حنظلة ابن له: إن فقال آت أتاه الحرة زمن كان لما 

رسييول بعييد أحدا هذا على أبايع فقال: ل الموت، على الناس
وسلم. عليه الله صلى الله

]3934[



عبيييد، أبييي بيين يزيييد إبراهيم: حييدثنا بن المكي  - حدثنا2800
قال: عنه الله رضي سلمة عن
ظييل إلييى عييدلت ثييم وسييلم عليييه اللييه صلى النبي بايعت 

تبايع). قييال: أل الكوع ابن قال: (يا الناس خف فلما الشجرة،
الثانييية. قييال: (وأيضييا). فبييايعته الله، رسول يا بايعت قلت: قد

يومئييذ؟ تبييايعون كنتييم شيء أي على مسلم، أبا له: يا فقلت
الموت. على

]3936، 6780، 6782[
قييال: حمييد عين شيعبة، عمر: حييدثنا بن حفص  - حدثنا2801

يقول: عنه الله رضي أنسا سمعت
تقول: الخندق يوم النصار كانت 

أبدا حيينا ما الجهاد * على محمدا بايعوا الذين نحن
إل عيش ل فقال: (اللهم وسلم عليه الله صلى النبي فأجابهم

والمهاجره). النصار الخره. فأكرم عيش
 ]2679[

عن فضيل، بن محمد إبراهيم: سمع بن إسحاق  - حدثنا2802
قال: عنه الله رضي مجاشع عن عثمان، أبي عن عاصم،

فقلييت: بايعنييا وأخييي أنييا وسييلم عليه الله صلى النبي أتيت 
لهلهييا). فقلييت: علم الهجييرة فقييال: (مضييت الهجييرة، علييى

والجهاد). السلم قال: (على تبايعنا؟
]2913، 4054، 4055[

 110.       : يطيقون -  فيما الناس على المام عزم باب
منصييور، عيين جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا2803

عنه: الله رضي الله عبد قال: قال وائل أبي عن
أرد مييا دريييت مييا أميير عن فسألني رجل، اليوم أتاني لقد 

فيي أمرائنييا مييع يخيرج نشيطا، مؤديا رجل فقال: أرأيت عليه،
لييه: واللييه فقلييت نحصيها؟ ل أشياء في علينا فيعزم المغازي،

عليييه اللييه صييلى النييبي مع كنا أنا إل لك، أقول ما أدري ما
نفعله، حتى مرة إل أمر في علينا يعزم ل أن فعسى وسلم،

نفسه في شك وإذا الله، اتقى ما بخير يزال لن أحدكم وإن
ل والييذي تجدوه، ل أن وأوشك منه، فشفاه رجل سأل شيء

شييرب كيالثغب، إل اليدنيا مين غييبر مييا أذكير ميا هو، إل إله
كدره. وبقي صفوه



 111        : لم -  إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان باب
. الشمس        تزول حتى القتال أخر النهار أول يقاتل

عمييرو: بيين معاوييية محمييد: حييدثنا بيين الله عبد  - حدثنا2804
أبييي سييالم عيين عقبيية، بيين موسييى عيين إسييحاق، أبييو حدثنا

قييال: كتييب لييه، كاتبييا وكييان الله، عبيد بن عمر مولى النضر،
فقرأته: عنهما الله رضي أوفى أبي بن الله عبد إليه
الييتي أيامه بعض في وسلم عليه الله صلى الله رسول إن 

النيياس فييي قييام ثييم الشييمس، مييالت حتى انتظر فيها، لقي
اللييه وسييلوا العييدو، لقيياء تتمنييوا ل النيياس، قال: (أيهييا خطيبا

ظلل تحت الجنة أن واعلموا فاصبروا، لقيتموهم فإذا العافية،
السييحاب، ومجييري الكتيياب، منييزل قييال: اللهييم السيييوف. ثييم

عليهم). وانصرنا اهزمهم الهزاب، وهازم
 ]2663[

 112.    : المام -  الرجل استئذان باب
كييانوا وإذا ورسييوله بييالله آمنييوا الييذين المؤمنون لقوله: {إنما

الييذين إن يسييتأذنوه حييتى يييذهبوا لييم جييامع أميير علييى معييه
/.62/النور:  الية آخر يستأذنوك}. إلى

المغيييرة، عيين جرير، إبراهيم: أخبرنا بن إسحاق  - حدثنا2805
قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن الشعبي، عن
قييال: فتلحييق وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع غزوت 

أعيا، قد لنا ناضح على وأنا وسلم، عليه الله صلى النبي بي
قييال: لبعيرك). قال: قلت: عيييي، لي: (ما فقال يسير، يكاد فل

لييه، ودعييا فزجييره وسييلم عليه الله صلى الله رسول فتخلف
تييرى لييي: (كيييف فقال يسير، قدامها البل يدي بين زال فما

قييال: (أفتييبيعنيه). بركتييك، أصييابته قد بعيرك). قال: قلت: بخير،
قييال: فقلييت: نعييم، غيييره، ناضح لنا يكن ولم قال: فاستحييت،

أبلييغ حييتى ظهييره فقييار لي أن على إياه قال: (فبعنيه). فبعته
فاسييتأذنته عييروس، إنييي اللييه، رسييول قال: فقلت: يا المدينة،

المدينيية، أتيييت حييتى المدينيية إلييى النيياس فتقدمت لي، فأذن
فيييه، صيينعت بمييا فييأخبرته البعير، عن فسألني خالي، فلقيني
قال وسلم عليه الله صلى الله رسول كان قال: وقد فلمني،

ثيبييا). فقليت: تزوجييت أم بكييرا تزوجت استأذنته: (هل حين لي
رسييول وتلعبك). قلت: يييا تلعبها بكرا تزوجت فقال: (هل ثيبا،



فكرهييت صييغار، أخييوات ولييي استشهد، أو والدي، توفي الله،
ثيبييا فييتزوجت عليهيين، تقييوم ول تييؤدبهن فل مثلهن أتزوج أن

اللييه صييلى الله رسول قدم قال: فلما وتؤدبهن، عليهن لتقوم
ورده ثمنييه فأعطاني بالبعير، عليه غدوت المدينة، وسلم عليه
علي.
بأسا. به نرى ل حسن قضائنا في المغيرة: هذا قال

 ]432[

 113.       : بعرسه -  عهد حديث وهو غزا من باب

وسلم. عليه الله صلى النبي عن جابر، فيه
 ]2805[

 114.      : البناء -  بعد الغزو اختار من باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبو فيه
 ]2956[

 115.     : الفزع -  عند المام مبادرة باب
قتييادة، حييدثني شييعبة، عيين يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا2806

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن
وسلم عليه الله صلى الله رسول فركب فزع، بالمدينة كان 

وجييدناه وإن شيييء، ميين رأينييا فقييال: (مييا طلحة، لبي فرسا
لبحرا).

 ]2484[

 116.     : الفزع -  في والركض السرعة باب
محمد: حييدثنا بن حسين سهل: حدثنا بن الفضل  - حدثنا2807
اللييه رضييي مالييك بيين أنييس عن محمد، عن حازم، بن جرير
قال: عنه
فرسا وسلم عليه الله صلى الله رسول فركب الناس، فزع 

النيياس فركييب وحييده، يركييض خييرج ثييم بطيئييا، طلحيية لبييي
بعييد سييبق لبحر). فمييا إنه تراعوا، فقال: ((لم خلفه، يركضون

اليوم. ذلك
 ]2484[

 117.     : السبيل -  في والحملن الجعائل باب
أعينييك أن أحب قال: إني عمر: الغزو، لبن مجاهد: قلت وقال



لييك، غنيياك قييال: إن علي، الله قلت: أوسع مالي، من بطائفة
الوجه. هذا في مالي من يكون أن أحب وإني

 ]4056[
ل ثييم ليجاهييدوا، المييال هييذا من يأخذون ناسا عمر: إن وقال

مييا منييه نأخييذ حييتى بميياله أحييق فنحيين فعله فمن يجاهدون،
أخذ.
سبيل في به تخرج شيء إليك دفع ومجاهد: إذا طاوس وقال
أهلك. عند وضعه شئت، ما به فاصنع الله،

بيين مالييك قييال: سييمعت سفيان الحميدي: حدثنا  - حدثنا2808
يقييول: قييال أبي زيد: سمعت فقال أسلم، ابن زيد سأل أنس
عنه: الله رضي الخطاب بن عمر
فسيألت يبياع، فرأيتيه الليه، سيبيل فييي فيرس على حملت 

لم: آشيتريه؟ علييه الله صلى النبي ول تشيتره، فقيال: (ل وس
صدقتك). في تعد
 ]1419[

عبد عن نافع، عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا2809
عنهما: الله رضي عمر بن الله
اللييه، سييبيل فييي فييرس علييى حمييل الخطيياب بن عمر أن 

اللييه صييلى اللييه رسييول فسأل يبتاعه، أن فأراد يباع، فوجده
صدقتك). في تعد ول تبتعه، فقال: (ل وسلم عليه

 ]1418[
بيين يحيييى سييعيد: عيين بيين يحيييى مسدد: حييدثنا  - حدثنا2810
هريييرة أبييا قال: سمعت صالح أبو قال: حدثني النصاري سعيد
قال: عنه الله رضي

على أشق أن وسلم: (لول عليه الله صلى الله رسول قال 
مييا أجد ول حمولة، أجد ل ولكن سرية، عن تخلفت ما أمتي

أنييي ولييوددت عنييي، يتخلفييوا أن علييي ويشييق عليييه، أحملهم
ثييم قتلييت، ثييم أحييييت ثييم فقتلييت، اللييه سييبيل فييي قيياتلت

أحييت).
 ]2644[

 118        : عليه -  الله صلى النبي لواء في قيل ما باب
وسلم.

قييال: الليييث قييال: حييدثني مريييم أبي بن سعيد  - حدثنا2811
أبييي بيين ثعلبيية قييال: أخييبرني شييهاب ابن عن عقيل، أخبرني



القرظي: مالك
صيياحب وكييان عنه، الله رضي النصاري سعد بن قيس أن 

فرجل. الحج أراد وسلم، عليه الله صلى الله رسول لواء
بيين يزييد عين إسييماعيل، بين حاتم قتيبة: حدثنا  - حدثنا2812

قال: عنه الله رضي الكوع بن سلمة عن عبيد، أبي
عليييه اللييه صلى النبي عن تخلف عنه الله رضي علي كان 

رسييول عيين أتخلييف فقال: أنا رمد، به وكان خيبر، في وسلم
صييلى بييالنبي فلحييق علييي فخرج وسلم، عليه الله صلى الله
فييي فتحهييا الييتي الليليية مسيياء كييان فلمييا وسييلم، عليييه الله

وسييلم: (لعطييين عليييه اللييه صييلى الله رسول فقال صباحها،
أو ورسييوله، اللييه يحبييه رجل - غييدا قييال: ليأخييذن - أو الراييية

ومييا بعلييي نحن عليه).فإذا الله يفتح ورسوله، الله قال: يحب
عليييه الله صلى الله رسول فأعطاه علي، فقالوا: هذا نرجوه،
عليه. الله ففتح وسلم،

]3499، 3972[
هشييام عيين أسييامة، أبييو العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا2813

العبيياس قييال: سييمعت جبير بن نافع عن أبيه، عن عروة، بن
عنهما: الله رضي للزبير يقول

الراية. تركز أن وسلم عليه الله صلى النبي أمرك هنا ها 
]4030[

 119.  : الجير -  باب
المغنييم. وأخييذ ميين للجييير سيييرين: يقسييم وابن الحسن وقال

الفييرس سييهم فبلييغ النصييف، علييى فرسييا قيييس بيين عطييية
مائتين. صاحبه وأعطى مائتين، فأخذ دينار، أربعمائة

ابيين سييفيان: حييدثنا محمييد: حييدثنا بيين الله عبد  - حدثنا2814
ه رضيي أبيه عن يعلى، بن صفوان عن عطاء، عن جريج، الل

قال: عنه
تبييوك، غييزوة وسييلم عليه الله صلى الله رسول مع غزوت 

فاسييتأجرت نفسييي، في أعمالي أوثق فهو بكر، على فحملت
فيييه ميين يده فانتزع الخر، أحدهما فعض رجل، فقاتل أجيرا،
فقال: فأهدرها، وسلم عليه الله صلى النبي فأتى ثنيته، ونزع

الفحل). يقضم كما فتقضمها إليك يده (أيدفع
 ]2146[



 120:       : وسلم -  عليه الله صلى النبي قول باب
.( شهر(    مسيرة بالرعب نصرت

بمييا الرعييب كفروا الذين قلوب في وعز: {سنلقي جل وقوله
صييلى النييبي عن جابر، /. قاله151عمران:  بالله} /آل أشركوا

وسلم. عليه الله
 ]328[

عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2815
رضييي هريييرة أبييي عيين المسيييب، بن سعيد عن شهاب، ابن
عنه: الله
بجوامييع قييال: (بعثييت وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

خزائيين بمفاتيييح أتيييت نييائم أنييا فبينا بالرعب، ونصرت الكلم،
يدي). في فوضعت الرض

وسييلم عليييه الله صلى الله رسول ذهب هريرة: وقد أبو قال
تنتثلوها. وأنتم

]6597، 6611، 6845[
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2816
الليه رضييي عبيياس ابيين اللييه: أن عبييد بيين الليه عبيد أخبرني
أخبره: سفيان أبا أخبره: أن عنهما

اللييه رسييول بكتيياب دعييا ثييم بإيلييياء، وهم أرسل هرقل أن 
عنده كثر الكتاب قراءة من فرغ فلما وسلم، عليه الله صلى

حييين لصييحابي فقلييت وأخرجنييا، الصييوات فييارتفعت الصخب،
بنييي ملييك يخييافه إنييه كبشيية أبييي ابيين أميير أمر أخرجنا: لقد

الصفر.
 ]7[

 121.     : الغزو -  في الزاد حمل باب
التقييوى} /البقييرة: الييزاد خييير فإن تعالى: {وتزودوا الله وقول
197./

هشام عن أسامة، أبو حدثنا إسماعيل، بن عبيد  - حدثنا2817
رضييي أسييماء عيين فاطميية، أيضييا وحدثتني أبي، قال: أخبرني

قالت: عنه الله
بيييت فييي وسييلم عليه الله صلى الله رسول سفرة صنعت 

نجييد قييالت: فلييم المدينيية، إلييى يهاجر أن أراد حين بكر، أبي
ما بكر: والله لبي فقلت به، نربطهما ما لسقائه ول لسفرته،



فياربطيه: بياثنين قيال: فشيقيه نطياقي، إل به أربط شيئا أجد
سييميت: ذات فلييذلك ففعلييت، السييفرة، وبالخر السقاء بواحد

النطاقين.
]3695، 5073[

عميرو عين سيفيان، الليه: أخبرنيا عبيد بن علي  - حدثنا2818
عنهمييا اللييه رضي الله عبد بن جابر عطاء: سمع قال: أخبرني

قال:
اللييه صييلى اللييه رسول عهد على الضاحي لحوم نتزود كنا 

المدينة. إلى وسلم عليه
 ]1632[

قييال: الوهيياب عبييد المثنييى: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا2819
بيين سييويد يسييار: أن بيين بشييير قييال: أخييبرني يحيييى سييمعت
أخبره: عنه الله رضي النعمان

حييتى خيييبر، عييام وسلم عليه الله صلى النبي مع خرج أنه 
فصييلوا خيييبر أدنييى وهييي خيييبر، من وهي بالصهباء، كانوا إذا

يؤت فلم بالطعمة، وسلم عليه الله صلى النبي فدعا العصر،
وشيربنا، فأكلنيا فلكنا بسويق، إل وسلم عليه الله صلى النبي

ومضمضينا فمضييمض وسيلم عليييه الليه صيلى النيبي قيام ثم
وصلينا.

 ]206[
عيين إسماعيل، بن حاتم مرحوم: حدثنا بن بشر  - حدثنا2820

قال: عنه الله رضي سلمة عن عبيد، أبي بن يزيد
عليييه اللييه صييلى النييبي فييأتوا وأملقييوا، النيياس أزواد خفت 

فقال: فأخبروه، عمر فلقيهم لهم، فأذن إبلهم نحر في وسلم
عليييه الله صلى النبي على عمر فدخل إبلكم، بعد بقاؤكم ما

قييال إبلهييم؟ بعييد بقيياؤهم مييا اللييه، رسييول فقييال: يييا وسييلم
يييأتون النيياس فييي وسييلم: (نيياد عليييه اللييه صييلى الله رسول
بييأوعيتهم، دعيياهم ثييم عليييه، وبييرك أزوادهييم). فييدعا بفضييل
عليييه الليه صيلى اللييه رسييول قييال ثييم فرغييوا، حتى فاحتثى

الله). رسول وإني الله، إل إله ل أن وسلم: (أشهد
 ]2352[

 122.     : الرقاب -  على الزاد حمل باب
عن هشام، عن عبدة، الفضل: أخبرنا بن صدقة  - حدثنا2821
قال: عنه الله رضي جابر عن كيسان، بن وهب



زادنييا، ففنييي رقابنييا، على زادنا نحمل ثلثمائة ونحن خرجنا 
رجييل: يييا قييال تمييرة، يوم كل في يأكل منا الرجل كان حتى

قيال: لقيد الرجيل؟ مين تقيع التميرة كانت وأين الله، عبد أبا
قييد حييوت فييإذا البحيير، أتينييا حتى فقدناها، حين فقدها وجدنا
أحببنا. ما يوما عشر ثمانية منه فأكلنا البحر، قذفه

 ]2351[

 123.     : أخيها -  خلف المرأة إرداف باب
عاصييم: حييدثنا أبييو علي: حييدثنا بن عمرو  - حدثنا2822/2823

رضييي عائشيية عيين مليكيية، أبييي ابن السود: حدثنا بن عثمان
قالت: أنها عنها الله
أزد ولييم وعمييرة، حييج بييأجر أصييحابك يرجع الله، رسول يا 

الرحميين). فييأمر عبييد وليردفييك لها: (اذهبي، فقال الحج؟ على
اللييه رسييول فانتظرهييا التنعيييم، ميين يعمرهييا أن الرحمن عبد

جاءت. حتى مكة بأعلى وسلم عليه الله صلى
بيين عمييرو عيين عيينيية، ابيين الله: حييدثنا عبد ) - حدثني2823(

بكيير أبييي بيين الرحميين عبييد عيين أوس، بن عمرو عن دينار،
قال: عنهما الله رضي الصديق

عائشيية، أردف أن وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أمرنييي 
التنعيم. من وأعمرها

 ]1692[

 124.     : والحج -  الغزو في الرتداف باب
أيييوب، الوهاب: حدثنا عبد سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2824

قال: عنه الله رضي أنس عن قلبة، أبي عن
جميعييا: الحييج بهمييا ليصرخون وإنهم طلحة، أبي رديف كنت 

والعمرة.
 ]1039[

 125.    : الحمار -  على الردف باب
يزيييد، بيين يييونس عيين صفوان، أبو قتيبة: حدثنا  - حدثنا2825

اللييه رضييي زيييد بيين أسييامة عن عروة، عن شهاب، ابن عن
عنهما:

حمييار، علييى ركييب وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 
وراءه. أسامة وأردف قطيفة، عليه إكاف على

]4290، 5339، 5619، 5854، 5899[



يونس: أخييبرني الليث: قال بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا2826
عنه: الله رضي الله عبد عن نافع،

ميين الفتييح يوم أقبل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
بلل، ومعييه زيييد، بيين أسييامة مردفييا راحلته، على مكة أعلى
المسييجد، فييي أنيياخ حتى الحجبة، من طلحة بن عثمان ومعه

صيلى اللييه رسييول ودخل ففتح، البيت بمفتاح يأتي أن فأمره
لم علييه الليه ه وس فيهيا فمكيث وعثميان، وبلل أسيامة ومع
بيين اللييه عبييد وكييان النيياس، فاسييتبق خييرج، ثم طويل، نهارا
أيين فسيأله قائما، الباب وراء بلل فوجد دخل، من أول عمر
المكييان إلييى فأشار وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول صلى
صييلى كييم أسييأله أن اللييه: فنسيييت عبد فيه. قال صلى الذي
سجدة. من
 ]388[

 126.     : ونحوه -  بالركاب أخذ من باب
عيين معميير، الرزاق: أخبرنييا عبد إسحاق: أخبرنا  - حدثني2827
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن همام،

ميين سييلمى وسييلم: (كييل عليييه الله صلى الله رسول قال 
بييين يعييدل الشييمس، فيييه تطلييع يوم كل صدقة، عليه الناس
يرفع أو عليها، فيحمل دابته على الرجل ويعين صدقة، الثنين
خطييوة وكييل صييدقة، الطيبيية والكلميية صييدقة، متيياعه عليهييا

الطريييق عيين الذى ويميييط صييدقة، الصييلة إلييى يخطوهييا
صدقة).

 ]2560[

 127     : أرض -  إلى بالمصاحف السفر كراهية باب
العدو.
نييافع، عيين الليه، عبييد عن بشر، بن محمد عن يروى وكذلك

ابيين وسييلم. وتييابعه عليييه الله صلى النبي عن عمر، ابن عن
عليييه اللييه صييلى النبي عن عمر، ابن عن نافع، عن إسحاق،
وسلم.

أرض فيي وأصيحابه وسيلم علييه الليه صلى النبي سافر وقد
القرآن. يعلمون وهم العدو،
عيين نافع، عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا2828

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد



يسييافر أن نهييى وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 
العدو. أرض إلى بالقرآن

 128.    : الحرب -  عند التكبير باب
أيييوب، عيين سييفيان، محمد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2829

قال: عنه الله رضي أنس عن محمد، عن
خرجييوا وقييد خيييبر، وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي صييبح 

محميييد قيييالوا: هيييذا رأوه فلميييا أعنييياقهم، عليييى بالمسييياحي
النييبي فرفييع الحصن، إلى فلجؤوا والخميس محمد والخميس،

إنييا خيبر، خربت أكبر، وقال: (الله يديه وسلم عليه الله صلى
حمييرا المنييذرين). وأصييبنا صييباح فسيياء قييوم بسيياحة نزلنا إذا

الليه وسيلم: إن عليه الله صلى النبي منادي فنادى فطبخناها،
فيها. بما القدور فأكفئت الحمر، لحوم عن ينهيانكم ورسوله

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي سييفيان: رفييع عن علي، تابعه
يديه.

 ]364[

 129.        : التكبير -  في الصوت رفع من يكره ما باب
عاصييم، عيين سييفيان، يوسييف: حييدثنا بيين محمد  - حدثنا2830

عنييه اللييه رضييي الشييعري موسييى أبي عن عثمان، أبي عن
قال:

علييى أشييرفنا إذا فكنا وسلم، عليه الله صلى النبي مع كنا 
عليه الله صلى النبي فقال أصواتنا، ارتفعت وكبرنا هللنا واد،

تييدعون ل فييإنكم أنفسييكم، علييى اربعوا الناس أيها وسلم: (يا
اسييمه تبييارك قريييب، سييميع إنييه معكييم إنييه غائبييا، ول أصييم

جده). وتعالى
]3968، 6021، 6046، 6236، 6952[

 130.     : واديا -  هبط إذا التسبيح باب
بيين حصين عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا2831

عبييد بيين جييابر عيين الجعييد، أبييي بن سالم عن الرحمن، عبد
قال: عنهما الله رضي الله
سبحنا. نزلنا وإذا كبرنا، صعدنا كناإذا 
]2832[



 131.     : شرفا -  عل إذا التكبير باب
عيين عييدي، أبييي ابيين بشييار: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا2832
قال: عنه الله رضي جابر عن سالم، عن حصين، عن شعبة،

سبحنا. تصوبنا وإذا كبرنا، صعدنا إذا كنا 
 ]2831[

سييلمة، أبي بن العزيز عبد قال: حدثنا الله عبد  - حدثنا2833
اللييه عبد عن الله، عبد بن سالم عن كيسان، ابن صالح عن
قال: عنهما الله رضي عمر بن
أو الحييج ميين قفييل إذا وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي كان 

علييى أوفييى - يقييول: كلمييا الغييزو قييال إل أعلمه - ول العمرة
قال: (ل ثم ثلثا، كبر فدفد أو ثنية
وهييو الحمييد، ولييه الملييك له له، شريك ل وحده الله، إل إله

لربنييا سيياجدون عابييدون تييائبون قييدير. آيبييون شيييء كل على
الحييزاب وهييزم عبييده، ونصيير وعييده، اللييه حامييدون. صييدق

وحده).
قال: ل. الله، شاء الله: إن عبد يقل له: ألم صالح: فقلت قال

 ]1703[

 132       : في -  يعمل كان ما مثل للمسافر يكتب باب
القامة.

هييارون: حييدثنا بيين يزيييد الفضل: حدثنا بن مطر  - حدثنا2834
قال: السكسكي إسماعيل أبو إبراهيم العوام: حدثنا

فييي كبشيية أبييي بيين ويزيد هو واصطحب بردة، أبا سمعت 
بييردة: أبييو لييه فقييال السييفر، فييي يصييوم يزيييد فكييان سفر،

اللييه صييلى اللييه رسييول يقول: قييال مرارا موسى أبا سمعت
كييان ما مثل له كتب سافر، أو العبد، مرض وسلم: (إذا عليه

صحيحا). مقيما يعمل

 133.   : وحده -  السير باب
المنكييدر بن محمد سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا2835

يقول: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر قال: سمعت
الخنييدق، يييوم النيياس وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي نييدب 

فانتييدب نييدبهم ثييم الزبييير، فانتييدب نييدبهم ثم الزبير، فانتدب
نييبي لكييل وسييلم: (إن عليييه اللييه صييلى النييبي قييال الزبييير،
الناصر. سفيان: الحواري الزبير). قال وحواري حواريا،



 ]2691[
قييال: حييدثني محمييد بن عاصم الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا2836

اللييه صييلى النييبي عيين عنهمييا، الله رضي عمر ابن عن أبي،
وسلم. عليه
اللييه عبييد بيين زيييد بن محمد بن عاصم نعيم: حدثنا أبو حدثنا

عمر، ابن عن أبيه، عن عمر، بن
مييا النيياس يعلييم قال: (لو وسلم عليه الله صلى النبي عن 

وحده). بليل راكب سار ما أعلم، ما الوحدة في

134.    : السير -  في السرعة باب
متعجييل وسلم: (إني عليه الله صلى النبي حميد: قال أبو قال
فليتعجل). معي يتعجل أن أراد فمن المدينة، إلى

 ]1411[
قييال: هشام عن يحيى، المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثنا2837
قال: أبي أخبرني

يقييول، يحيييى - وكان عنهما الله رضي زيد بن أسامة سئل 
عليييه اللييه صييلى النييبي مسير - عن عني فسقط أسمع، وأنا

وجييد فييإذا العنييق، يسييير قييال: فكييان الييوداع حجة في وسلم
العنق. فوق نص. والنص فجوة

 ]1583[
جعفيير بيين محمييد مريييم: أخبرنييا أبييي بن سعيد  - حدثنا2838

قال: أبيه عن أسلم، ابن هو زيد قال: أخبرني
مكيية، بطريييق عنهما الله رضي عمر بن الله عبد مع كنت 

السييير، فأسييرع وجييع، شييدة عبيييد أبي بنت صفية عن فبلغه
المغييرب فصييلى نييزل ثييم الشييفق، غييروب بعد كان إذا حتى

عليييه اللييه صييلى النبي رأيت وقال: إني بينهما، يجمع والعتمة
بينهما. وجمع المغرب، أخر السير به جد إذا وسلم

 ]1041[
سييمي عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بن الله عبد  - حدثنا2839
اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين صالح، أبي عن بكر، أبي مولى
عنه:
قطعيية قييال: (السييفر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

قضييى فييإذا وشييرابه، وطعييامه نومه أحدكم يمنع العذاب، من
أهله). إلى فليعجل نهمته أحدكم

 ]1710[



 135.       : تباع -  فرآها فرس على حمل إذا باب
نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا2840

عنهما: الله رضي عمر ابن الله عبد عن
اللييه، سييبيل فييي فييرس علييى حمييل الخطيياب بن عمر أن 

اللييه صييلى اللييه رسييول فسأل يبتاعه، أن فأراد يباع، فوجده
صدقتك). في تعد ول تبتعه، فقال: (ل وسلم عليه

 ]1418[
عيين أسلم، بن زيد عن مالك، إسماعيل: حدثني  - حدثنا2841

يقول: عنه الله رضي الخطاب بن عمر قال: سمعت أبيه
الذي فأضاعه أو فابتاعه الله، سبيل في فرس على حملت 

برخييص، بييائعه أنييه وظننييت أشييتريه، أن فييأردت عنييده، كييان
لم علييه الليه صيلى النبي فسألت وإن تشيتره فقيال: (ل وس
قيئه). في يعود كالكلب هبته في العائد فإن بدرهم،

 ]1419[

 136.    : البوين -  بإذن الجهاد باب
ثييابت أبييي بيين حييبيب شييعبة: حييدثنا حييدثنا آدم  - حدثنا2842

حييديثه، فييي يتهييم ل وكييان الشيياعر، العباس أبا قال: سمعت
يقول: عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد قال: سمعت

فييي فاسييتأذنه وسييلم عليييه الله صلى النبي إلى رجل جاء 
فجاهد). قال: (ففيهما والداك). قال: نعم، فقال: (أحي الجهاد،

]5627[

 137       : أعناق -  في ونحوه الجرس في قيل ما باب
البل.
الله عبد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا2843

رضييي النصاري بشير أبا تميم: أن بن عباد عن بكر، أبي بن
أخبره: عنه الله
بعييض فييي وسييلم عليييه الله صلى الله رسول مع كان أنه 

مييبيتهم، فييي قال: والنيياس أنه الله: حسبت عبد قال أسفاره،
ل رسييول: (أن وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فأرسييل

قطعت). - إل قلدة - أو وتر من قلدة بعير رقبة في يبقين



 138      : امرأته -  فخرجت جيش في اكتتب من باب
. له       يؤذن هل عذر، له وكان حاجة،

عيين عمييرو، عيين سفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2844
عنهما: الله رضي عباس ابن عن معبد، أبي
رجل يخلون يقول: (ل وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه 

فقال: رجل محرم). فقام معها وإل امرأة تسافرن ول بامرأة،
امرأتييي وخرجييت وكييذا، كذا غزوة في اكتتبت الله، رسول يا

امرأتك). مع فحج قال: (اذهب، حاجة،
 ]1763[

 139.  : الجاسوس -  باب
أولياء} /الممتحنة: وعدوكم عدوي تتخذوا تعالى: {ل الله وقول

/. التجسس: التبحث.1
بن عمرو سفيان: حدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2845
قييال: محمييد بن حسن قال: أخبرني مرتين منه سمعته دينار،

اللييه رضييي عليييا قال: سمعت رافع أبي بن الله عبيد أخبرني
يقول: عنه
والمقداد والزبير أنا وسلم عليه الله صلى الله رسول بعثني 

بهييا فييإن خيياخ، روضيية تييأتوا حييتى قال: (انطلقييوا السود، بن
خيلنييا، بنييا تعييادى منهييا). فانطلقنييا فخذوه كتاب ومعها ظعينة،

فقلنييا: أخرجييي بالظعينيية، نحيين فييإذا الروضة، إلى انتهينا حتى
أو الكتيياب لتخرجيين فقلنا كتاب، من معي فقالت: ما الكتاب،
اللييه رسييول بييه فأتينييا عقاصييها، ميين فأجرجته الثياب، لنلقين
بلتعيية أبييي بيين حيياطب فيييه: ميين فإذا وسلم عليه الله صلى
أميير ببعييض يخييبرهم مكة، أهل من المشركين من أناس إلى

صييلى اللييه رسييول فقييال وسلم، عليه الله صلى الله رسول
ل اللييه رسييول هييذا). قييال: يييا ما حاطب وسلم: (يا عليه الله

ميين أكيين ولم قريش، في ملصقا أمرأ كنت إني علي، تعجل
بمكيية، قرابييات لهييم المهيياجرين ميين معييك من وكان أنفسها،
ميين ذلييك فيياتني إذ فييأحببت وأمييوالهم، أهليهييم بهييا يحمييون
ومييا قرابيتي، بهييا يحمييون يييدا عنيدهم أتخذ أن فيهم، النسب
فقييال السييلم، بعييد بييالكفر رضييا ول ارتدادا، ول كفرا فعلت
عمر: يا صدقكم). قال وسلم: (لقد عليه الله صلى الله رسول
قييد قييال: (إنييه المنييافق، هييذا عنق أضرب دعني الله، رسول



أهييل على اطلع قد يكون أن الله لعل يدريك وما بدرا، شهد
سفيان: وأي لكم). قال غفرت فقد شئتم ما فقال: اعملوا بدر

هذا. إسناد
]2915، 3762، 4025، 4608، 5904، 6540[

 140.   : للسارى -  كسوة باب
عيين عيينيية، ابيين محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبييد  - حييدثنا2846

قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عمرو: سمع
يكيين ولييم بالعبيياس، وأتي بالسارى، أتي بدر، يوم كان لما 

قميصييا، لييه وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فنظر ثوب، عليه
النييبي فكسيياه عليييه، يقييدر أبييي بيين الله عبد قميص فوجدوا

عليييه الله صلى النبي نزع فلذلك إياه، وسلم عليه الله صلى
عنييد لييه عيينيية: كييانت ابيين قييال ألبسييه، الييذي قميصه وسلم
يكافئه. أن فأحب يد، وسلم عليه الله صلى النبي

 ]1211[

 141.       : رجل -  يديه على أسلم من فضل باب
الرحميين عبييد بيين يعقوب سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2847

قييال: حييازم أبي عن القاري، عبد بن الله عبد بن محمد بن
قال: سعد، ابن يعني عنه، الله رضي سهل أخبرني

الراييية خيبر: (لعطين يوم وسلم عليه الله صلى النبي قال 
اللييه ويحبييه ورسييوله اللييه يحييب يييديه، علييى يفتييح رجل غييدا

كلهييم فغييدوا يعطييى، ليلتهييم: أيهييم النيياس ورسييوله). فبييات
فييي فبصييق عينييه، علييي). فقييل: يشييتكي فقال: (أين يرجونه،

فقييال: فأعطيياه، وجييع، بييه يكيين لم كأن فبرأ له، ودعا عينيه
تنزل حتى رسلك على فقال: (انفذ مثلنا؟ يكونوا حتى أقاتلهم

عليهييم، يجييب بمييا وأخبرهم السلم، إلى ادعهم ثم بساحتهم،
لييك يكييون أن ميين لييك خييير بك، رجل الله يهدي لن فوالله

النعم). حمر
 ]2783[

 142.    : السلسل -  في السارى باب
عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2848
عنه، الله رضي هريرة أبي عن زياد، بن محمد

قييوم من الله قال: (عجب وسلم عليه الله صلى النبي عن 
السلسل). في الجنة يدخلون



 143.       : الكتابين -  أهل من أسلم من فضل باب
عيينة: حدثنا بن سفيان الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2849
يقييول: حييدثني الشييعبي قال: سييمعت حسن أبو حي بن صالح

أباه، سمع بردة: أنه أبو
أجرهييم يؤتييون قال: (ثلثيية وسلم عليه الله صلى النبي عن 

تعليمهييا، فيحسيين فيعلمهييا الميية، لييه تكييون مرتييين: الرجييل
ومييؤمن أجران، فله فيتزوجها يعتقها ثم أدبها، فيحسن ويؤدبها

عليه الله صلى بالنبي آمن ثم مؤمنا، كان الذي الكتاب، أهل
وينصييح اللييه حييق يييؤدي الييذي والعبييد أجييران، فلييه وسييلم

لسيده).
يرحل الرجل كان وقد شيء بغير الشعبي: وأعطيتكها قال ثم

المدينة. إلى منها أهون في
 ]97[

 144     : الولدان -  فيصاب يبيتون، الدار أهل باب
والذراري.

/: ليل. {بيييت}49/: ليل. {لنييبيتنه} /النمييل: 4{بياتييا} /العييراف: 
/: ليل.81/النساء: 

الزهييري، سفيان: حدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2850
رضييي جثاميية بن الصعب عن عباس، ابن عن الله، عبيد عن
قال: عنهم الله
بيودان، أو بيالبواء وسيلم علييه الليه صيلى النييبي بيي ميير 

ميين فيصيياب المشييركين، ميين يييبيتون الييدار أهييل عيين وسئل
حمييى يقييول: (ل منهييم). وسييمعته قال: (هم وذراريهم، نسائهم

- ). وسلم عليه الله - صلى ولرسوله تعالى لله إل
عبيياس: حييدثنا ابيين عيين اللييه، عبيييد سييمع أنييه الزهييري وعن

عيين شييهاب، ابن عن يحدثنا، عمرو الذراري: كان في الصعب
لم. فسيمعناه علييه الليه صيلى النيبي قيال: الزهيري مين وس

قييال: (هييم الصييعب، عيين عبيياس، ابيين عن الله، عبيد أخبرني
آبائهم). من عمرو: (هم قال كما يقل منهم). ولم

 ]2241[

145.     : الحرب -  في الصبيان قتل باب
عبد نافع: أن عن الليث، يونس: أخبرنا بن أحمد  - حدثنا2851

أخبره: عنه الله رضي الله



عليييه اللييه صييلى النييبي مغييازي بعض في وجدت امرأة أن 
قتييل وسييلم عليه الله صلى الله رسول فأنكر مقتولة، وسلم
والصبيان. النساء

]2852[

 146.     : الحرب -  في النساء قتل باب
ت إبراهييم بين إسيحاق  - حيدثنا2852 امة: لبيي قيال: قل أس
عنهمييا اللييه رضييي عمر ابن عن نافع، عن الله، عبيد حدثكم

قال:
صييلى اللييه رسييول مغييازي بعييض في مقتولة امرأة وجدت 

وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فنهى وسلم، عليه الله
والصبيان. النساء قتل عن

 ]2851[

 147.     : الله -  بعذاب يعذب ل باب
عيين بكييير، عيين الليييث، سييعيد: حييدثنا بن قتيبة  - حدثنا2853

قال: أنه عنه الله رضي هريرة أبي عن يسار، بن سليمان
فقال: (إن بعث في وسلم عليه الله صلى الله رسول بعثنا 

الليه رسيول قيال بالنييار). ثييم فأحرقوهمييا وفلنييا فلنييا وجدتم
أن أمرتكييم الخييروج: (إنييي أردنييا حييين وسلم عليه الله صلى

فييإن اللييه، إل بهييا يعييذب ل النييار وإن وفلنييا، فلنييا تحرقييوا
فاقتلوهما). وجدتموهما

 ]2795[
أيييوب، عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبييد بن علي  - حدثنا2854

عكرمة: عن
فقييال: عباس ابن فبلغ قوما، حرق عنه الله رضي عليا أن 
وسيلم عليييه اللييه صييلى النييبي لن أحرقهييم، ليم أنا كنت لو

صييلى النييبي قييال كمييا الله). ولقتلتهييم، بعذاب تعذبوا قال: (ل
فاقتلوه). دينة بدل وسلم: (من عليه الله

]6524[

 148 : / {     } : محمد -  فداء وإما بعد منا فإما /.4باب
].450ثمامة. [  حديث فيه

حييتى أسييرى لييه يكييون أن لنييبي كييان وجييل: {مييا عز وقوله
عييرض - تريييدون الرض فييي - يعنييي: يغلييب الرض في يثخن

/.67/النفال:  الدنيا}. الية



 149      : الذين -  ويخدع يقتل أن للسير هل باب
. الكفرة     من ينجو حتى أسروه

].2581وسلم. [  عليه الله صلى النبي عن المسور، فيه

 150.       : يحرق -  هل المسلم المشرك حرق إذا باب
عيين أيييوب، عيين وهييب، أسييد: حييدثنا بن معلى  - حدثنا2855

عنه: الله رضي مالك بن أنس عن قلبة، أبي
اللييه صييلى النييبي علييى قييدموا ثمانية، عكل، من رهطا أن 

ابغنييا اللييه رسييول فقييالوا: يييا المدينيية، فيياجتووا وسييلم، عليييه
بالييذود). فييانطلقوا تلحقييوا أن إل لكييم أجييد قييال: (مييا رسييل،

وقتلييوا وسييمنوا، صييحوا حييتى وألبانهييا، أبوالهييا ميين فشييربوا
الصييريخ فييأتى إسييلمهم، بعييد وكفروا الذود، واستاقوا الراعي

النبي
حييتى النهييار ترجل فما الطلب، فبعث وسلم، عليه الله صلى
فييأحميت بمسييامير أميير ثييم وأرجلهم، أيديهم فقطه بهم، أتي

حييتى يسييقون، فمييا يستسقون بالحرة، وطرحهم بها، فكحلهم
ماتوا.

اللييه صييلى ورسوله الله وحاربوا وسرقوا قلبة: قتلوا أبو قال
فسادا. الرض في وسعوا وسلم عليه

 ]231[
عيين يييونس، عيين الليييث، بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2856

هريرة أبا سلمة: أن وأبي المسيب بن سعيد عن شهاب، ابن
قال: عنه الله رضي

يقييول: (قرصييت وسييلم عليييه الله صلى الله رسول سمعت 
اللييه فأوحى فأحرقت، النمل بقرية فأمر لنبياء، من نبيا نملة

تسبح). المم من أمة أحرقت نملة قرصتك إليه: أن
]3141[

 151.    : والنخيل -  الدور حرق باب
قييال: حييدثني إسييماعيل عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا2857
جرير: لي قال: قال حازم أبي بن قيس

من تريحني وسلم: (أل عليه الله صلى الله رسول لي قال 
قييال: اليمانييية، كعبة يسمى خثعم في بيتا الخلصة). وكان ذي

وكييانوا أحمييس، ميين فييارس ومائيية خمسييين فييي فييانطلقت
فييي فضييرب الخيييل، علييى أثبييت ل قال: وكنت خيل، أصحاب



ثبتييه، وقييال: (اللهييم صدري في أصابعه أثر رأيت حتى صدري
بعييث ثييم وحرقهييا، فكسرها إليها مهديا). فانطلق هاديا واجعله

رسيول فقييال يخييبره، وسيلم عليه الله صلى الله رسول إلى
جمييل كأنهييا تركتهييا حييتى جئتييك ما بالحق، بعثك جرير: والذي

خمس ورجالها أحمس خيل في أجرب. قال: فبارك أو أجوف،
مرات.

]2871، 2911، 3611، 4097 - 4099، 5739، 5974[
بيين موسييى عيين سفيان، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا2858
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع، عن عقبة،

النضير. بني نخل وسلم عليه الله صلى النبي حرق 
 ]2201[

 152.    : المشرك -  النائم قتل باب
زكرييياء بيين يحيييى مسلم: حدثنا بن علي  - حدثنا2859/2860

الييبراء عيين إسييحاق، أبي عن أبي، قال: حدثني زائدة أبي بن
قال: عنهما الله رضي عازب بن
النصييار ميين رهطييا وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث 

حصيينهم، فييدخل منهييم رجييل فييانطلق ليقتلييوه، رافع أبي إلى
الحصن، باب قال: وأغلقوا لهم، دواب مربط في قال: فدخلت

فيمين فخرجيت يطلبييونه، فخرجييوا لهم، حمارا فقدوا إنهم ثم
فييدخلوا الحمييار فوجييدوا معهييم، أطلبييه أننييي أريهييم خييرج،

كييوة فييي المفاتيح فوضعوا ليل، الحصن باب وأغلقوا ودخلت،
الحصيين، بيياب ففتحت المفاتيح، أخذت ناموا فلما أراها، حيث

الصييوت فتعمييدت فأجابني، رافع، أبا فقلت: يا عليه دخلت ثم
مغيييث، كييأني رجعييت ثييم جئييت، ثييم فخرجت فصاح، فضربته

الويييل، لمييك لك فقال: ما صوتي، وغيرت رافع، أبا فقلت: يا
قييال: فضييربني، علي دخل من أدري قال: ل شأنك؟ قلت: ما

قييرع حييتى عليييه تحيياملت ثييم بطنييه، فييي سيييفي فوضييعت
منييه لنييزل لهييم سييلما فييأتيت دهش، وأنا خرجت ثم العظم،

أنييا فقلييت: مييا أصييحابي إلييى فخرجت رجلي، فوثئت فوقعت،
أبييي نعايييا سييمعت حتى برحت فما الناعية، أسمع حتى ببارح
أتينييا حييتى قلبيية، بي وما قال: فقمت الحجاز، أهل تاجر رافع
فأخبرناه. وسلم عليه الله صلى النبي

آدم: بيين يحيييى محمد: حييدثنا بن الله عبد ) - حدثني2860( 
عيين إسييحاق، أبييي عيين أبيييه، عن زائدة، أبي بن يحيى حدثنا



قال: عنهما الله رضي عازب بن البراء
النصييار ميين رهطييا وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث 

فقتلييه ليل، بيته عتيك بن الله عبد عليه فدخل رافع أبي إلى
نائم. وهو

]3812 - 3814[

 153.     : العدو -  لقاء تمنوا ل باب
بيين عاصييم موسييى: حييدثنا بيين يوسييف  - حييدثنا2861/2862

بيين موسييى عيين الفزاري، إسحاق أبو اليربوعي: حدثنا يوسف
اللييه عبيييد بن عمر مولى النضر، أبو سالم قال: حدثني عقبة
حييين أوفييى، أبييي بيين الله عبد إليه قال: كتب له، كاتبا كنت
فيه: فإذا فقرأته الحرورية، إلى خرج

الييتي أيامه بعض في وسلم عليه الله صلى الله رسول إن 
فيي قيام ثيم الشيمس، ميالت حيتى انتظير العيدو، فيها لقي

اللييه وسييلوا العييدو، لقيياء تمنييوا ل النيياس، فقال: (أيها الناس
ظلل تحييت الجنيية أن واعلموا فاصبروا، لقيتوهم فإذا العافية،

السييحاب، ومجييري الكتيياب، منييزل قييال: اللهييم السيييوف. ثييم
عليهم). وانصرنا اهزمهم الحزاب، وهازم

النضر: كنت أبو سالم عقبة: حدثني بن موسى ) - وقال2862(
أوفييى أبييي بن الله عبد كتاب فأتاه الله، عبيد بن لعمر كاتبا

عنهما: الله رضي
لقيياء تمنييوا قييال: (ل وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 

العدو).
 ]2663[

عيين الرحميين، عبييد بن المغيرة عامر: حدثنا أبو  - وقال2863
عنه، الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد، أبي
العييدو، لقاء تمنوا قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

فاصبروا). لقيتموهم فإذا

 154.   : خدعة -  الحرب باب
الييرزاق: عبييد محمييد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2864/2865

عنه، الله رضي هريرة أبي عن همام، عن معمر، أخبرنا
ل ثييم كسييرى، قال: (هلك وسلم عليه الله صلى النبي عن 

بعييده، قيصيير يكييون ل ثم ليهلكن وقيصر بعده، كسرى يكون
الله). سبيل في كنوزهما ولتقسمن



خدعة. الحرب وسمى
اللييه: أخبرنييا عبييد أصرم: أخبرنييا بن بكر أبو ) - حدثنا2865( 

عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييي عن منبه، بن همام عن معمر،
قال:

خدعة. الحرب وسلم عليه الله صلى النبي سمى 
]2952، 3422، 6255[

عميرو: عن عيينة، ابن الفضل: أخبرنا بن صدقة  - حدثنا2866
قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر سمع

خدعة). وسلم: (الحرب عليه الله صلى النبي قال 

 155.    : الحرب -  في الكذب باب
بيين عمييرو، عيين سييفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2867
عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر عن دينار،

بيين لكعييب قييال: (ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 
سلمة: أتحب بن محمد ورسوله). قال الله آذى فإنه الشرف،

هييذا قال: (نعم). قال: فأتاه: فقال: إن الله؟ رسول يا أقتله أن
وسييألنا عنانييا - قييد وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي - يعنييي
فنكييره اتبعناه قد قال: فإنا لتملنه، والله قال: وأيضا، الصدقة،

يييزل قييال: فلييم أمييره، يصييير مييا إلييى ننظيير حييتى ندعه، أن
فقتله. منه استمكن حتى يكلمه

 ]2375[

 156.    : الحرب -  بأهل الفتك باب
عمييرو، عيين سفيان، محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني2868

لكعييب قال: (ميين وسلم عليه الله صلى النبي عن جابر، عن
قييال: أقتله؟ أن مسلمة: أتحب ابن الشرف). فقال: محمد بن

فعلت). قال: (قد فأقول، لي (نعم). قال: فأذن
 ]2375[

 157       : من -  مع والحذر، الحتيال من يجوز ما باب
. معرته  تخشى

سييالم عيين شهاب، ابن عن عقيل، الليث: حدثني  - قال2869
أنييه عنهمييا اللييه رضييي عميير بيين الله عبد عن الله، عبد بن

قال:
بيين أبييي ومعييه وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول انطلق 



عليييه دخييل فلمييا نخييل، في به فحدث صياد، ابن قبل كعب،
بجييذوع يتقييي طفق النخل، وسلم عليه الله صلى الله رسول
ابيين أم فييرأت رمرمة، فيها له قطيفة في صياد وابن النخل،

هذا صاف فقالت: يا وسلم، عليه الله صلى الله رسول صياد
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقال صياد، ابن فوثب محمد،

بين). تركته وسلم: (لو
 ]1289[

 158      : في -  الصوت ورفع الحرب في الرجز باب
. الخندق  حفر

،2679وسييلم. [  عليييه اللييه صلى النبي عن وأنس سهل فيه
3586[

]3960سلمة. [  عن يزيد وفيه
إسييحاق، أبييو الحييوص: حييدثنا أبييو مسدد: حييدثنا  - حدثنا2870

قال: عنه الله رضي البراء عن
ينقييل وهييو الخنييدق، يوم وسلم عليه الله صلى النبي رأيت 

كييثير رجل وكييان صييدره، شييعر الييتراب وارى حييتى الييتراب
رواحة: بن الله عبد برجز يرتجز وهو الشعر،

صلينا ول تصدقنا * ول اهتدينا ما أنت لول اللهم
لقينا إن أقدامنا * وثبت علينا سكينة فأنزلن

أبينا فتنة أرادوا * إن علينا بغوا قد العدا إن
صوته. بها يرفع

 ]2681[

 159.      : الخيل -  على يثبت ل من باب
ابيين نمييير: حييدثنا بيين اللييه عبييد بيين محمييد  - حييدثني2871

عنييه اللييه رضي جرير عن قيس، عن إسماعيل، عن إدريس،
قال:

ول أسييلمت، منييذ وسييلم عليييه اللييه صلى النبي حجبني ما 
أثبييت ل أنييي إليييه شييكوت وجهييي. ولقييد فييي تبسم إل رآني
ثبتييه، وقييال: (اللهييم صييدري فييي بيييده فضييرب الخيييل، علييى

ومهديا). هاديا واجعله
 ]2857[



 160     : وغسل -  الحصير، بإحراق الجرح دواء باب
في         الماء وحمل وجهه، عن الدم أبيها عن المرأة

الترس.
حازم أبو سفيان: حدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2872

عنه: الله رضي الساعدي سعد بن سهل قال: سألوا
فقييال: وسلم؟ عليه الله صلى النبي جرح دووي شيء بأي 
فييي بالميياء يجيء كان مني، به أعلم أحد الناس من بقي ما

وأخييذ وجهييه، عيين الدم - تغسل فاطمة - يعني وكانت ترسه،
عليه الله صلى الله رسول جرح به حشي ثم فأحرق، حصير
وسلم.

 ]240[

 161      : في -  والختلف التنازع من يكره ما باب
. إمامه     عصى من وعقوبة الحرب،

ريحكييم} وتييذهب فتفشييلوا تنييازعوا تعييالى: {ول اللييه وقييال
/.46/النفال: 

الحرب. قتادة: الريح قال
بيين سيعيد عيين شيعبة، عيين وكيع، حدثنا يحيى،  - حدثنا2873

جده: عن أبيه، عن بردة، أبي
إلى موسى وأبا معاذا بعث وسلم عليه الله صلى النبي أن 

ول وتطاوعييا تنفييرا، ول وبشييرا تعسرا، ول قال: (يسرا اليمن،
تختلفا).

]4086 - 4088، 5773، 6751[
إسييحاق أبييو زهييير: حييدثنا خالد: حدثنا بن عمرو  - حدثنا2874

قال: يحدث عنهما الله رضي عازب بن البراء قال: سمعت
- أحييد يييوم الرجالة على وسلم عليه الله صلى النبي جعل 

رأيتمونييا فقييال: (إن جييبير بيين الله - عبد رجل خمسين وكانوا
وإن إليكييم، أرسل حتى هذا مكانكم تبرحوا فل الطير تخطفنا

أرسييل حييتى تييبرحوا فل وأوطأنيياهم، القييوم هزمنييا رأيتمونييا
قييد يشييتددن، النسيياء رأيييت والله قال: فأنا إليكم). فهزموهم،

عبييد أصييحاب ثيييابهن. فقييال رافعات وأسوقهن، خلخلهن بدت
فمييا أصييحابكم ظهيير الغنيميية، قييوم أي جبير: الغنيمة بن الله

لكييم قييال مييا جييبير: أنسيييتم ابيين اللييه عبييد فقييال تنتظرون؟
النيياس لنييأتين قالوا: والله وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول



فييأقبلوا وجييوههم صييرفت أتييوهم فلمييا الغنيميية، من فلنصيبن
يبييق فلييم أخراهييم، فييي الرسييول يدعوهم إذ فذاك منهزمين،

رجل، عشيير اثنييي غييير وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي مييع
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي وكييان سييبعين، منييا فأصييابوا
سييبعين ومائة، أربعين بدر يوم المشركين من أصاب وأصحابه

ثلث محمد، القوم سفيان: أفي أبو قتيل. فقال وسبعين أسيرا
ثييم يجيبييوه، أن وسييلم عليييه اللييه صلى النبي فنهاهم مرات،

قييال: أفييي ثييم مييرات، ثلث قحافة، أبي ابن القوم قال: أفي
فقييال: أصحابه إلى رجع ثم مرات، ثلث الخطاب، ابن القوم

والله فقال: كذبت نفسه، عمر ملك فما قتلوا، فقد هؤلء أما
مييا لييك بقييي وقييد كلهم، أحياء عددت الذين إن الله، عدو يا

سييتجدون إنكييم سييجال، والحييرب بدر، بيوم يسؤوك. قال: يوم
يرتجز: اعييل أخذ ثم تسؤني، ولم بها آمر لم مثلة، القوم في

وسييلم: (أل عليييه اللييه صييلى النييبي قييال هبييل، اعييل هبييل،
قييال: (قولييوا: اللييه نقييول؟ مييا اللييه رسييول تجيبونه). قالوا: يييا

النييبي فقييال لكييم، عييزى ول العزى لنا وأجل). قال: إن أعلى
اللييه رسول تجيبونه). قال: قالوا: يا وسلم: (أل عليه الله صلى

لكم). مولى ول مولنا الله قال: (قولوا نقول؟ ما
]3764، 3817، 3840، 4285[

 162.    : بالليل -  فزعوا إذا باب
عيد: حيدثنا بين قتيبة  - حدثنا2875 عين ثيابت، عين حمياد، س

قال: عنه الله رضي أنس
وأجود الناس، أحسن وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

ليليية، المدينيية أهييل فييزع قييال: وقييد النيياس، وأشييجع النيياس،
علييى وسلم عليه الله صلى النبي قال: فتلقاهم صوتا، سمعوا
تراعييوا فقال: (لييم سيفه، متلقد وهو عري، طلحة لبي فرس

وسييلم: عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييال تراعييوا). ثييم لييم
الفرس. بحرا). يعني (وجدته

 ]2484[

 163 :       : يا -  صوته بأعلى فنادى العدو رأى من باب
. الناس    يسمع حتى صباحاه،

عبيييد، أبييي بيين يزيييد إبراهيم: أخبرنا بن المكي  - حدثنا2876
قال: أخبره أنه سلمة عن



بثنييية كنييت إذا حييتى الغابيية، نحييو ذاهبا المدينة من خرجت 
مييا ويحييك قلييت عييوف، بيين الرحميين لعبييد غلم لقيني الغابة
قلت: ميين وسلم، عليه الله صلى النبي لقاح قال: أخذت بك؟

أسييمعت صرخات ثلث فصرخت وفزارة، قال: غطفان أخذها؟
ألقيياهم حييتى اندفعت ثم صباحاه، يا صباحاه لبتيها: يا بين ما

وأقول: أرميهم فجعلت أخذوها، وقد
الرضع. يوم * واليوم الكوع ابن أنا

فلقيني أسوقها، بها فأقبلت يشربوا، أن قبل منهم فاستنقذتها
القييوم إن الله، رسول فقلت: يا وسلم، عليه الله صلى النبي

أثرهم، في فابعث سقيهم، يشربوا أن أعجلتهم وإني عطاش،
فييي يقييرون القييوم إن فأسيجح، الكييوع: ملكيت ابن فقال: (يا
قومهم).

]3958[

 164.     :   : فلن -  ابن وأنا خذها قال من باب
الكوع. ابن وأنا سلمة: خذها وقال

 ]2876[
قييال: إسحاق أبي عن إسرائيل، عن الله، عبيد  - حدثنا2877

فقال: عنه الله رضي البراء رجل سأل
أسييمع: أمييا وأنا البراء، قال حنين؟ يوم أوليتم عمارة، أبا يا 

أبييو كييان يومئييذ، يييول لييم وسلم عليه الله صلى الله رسول
المشييركون غشيييه فلمييا بغلته، بعنان آخذا الحارث بن سفيان

المطلييب). عبييد ابن أنا كذب، ل النبي يقول: (أنا فجعل نزل،
منه. أشد يومئذ الناس من رئي قال: فما

 ]2709[

 165.       : رجل -  حكم على العدو نزل إذا باب
بيين سييعد عيين شييعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا2878

أبييي عيين حنيييف، بيين سييهل ابن هو أمامة، أبي عن إبراهيم،
قال: عنه الله رضي الخدري سعيد

بعييث معيياذ، ابن هو سعد، حكم على قريظة بنو نزلت لما 
فجيياء منييه، قريبييا وكييان وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول

وسييلم: عليه الله صلى الله رسول قال دنا فلما حمار، على
اللييه صلى الله رسول إلى فجلس سيدكم). فجاء إلى (قوموا

حكمتييك). قييال: علييى نزلييوا هييؤلء له: (إن فقال وسلم، عليه



قييال: (لقييد الذرييية، تسييبى وأن المقاتلة، تقتل أن أحكم فإني
الملك). بحكم فيهم حكمت

]3593، 3895، 5907[

 166    : الصبر -  وقتل السير، قتل باب
شييهاب، ابيين عيين مالييك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا2878

عنه: الله رضي مالك بن أنس عن
الفتييح عييام دخييل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن 

ه وعليى ابين فقيال: إن رجيل جياء نزعيه فلميا المغفير، رأس
فقال: (اقتلوه). الكعبة، بأستار متعلق خطل

 ]1749[

 167      : يستأسر، -  لم ومن الرجل يستأسر هل باب
. القتل     عند ركعتين ركع ومن

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2880
الثقفييي، جارييية بيين أسيييد بيين سييفيان أبي بن عمرو أخبرني

أبييا هريييرة: أن أبي أصحاب من وكان زهرة، لبني حليف وهو
قال: عنه الله رضي هريرة

سييرية رهط عشرة وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث 
بيين عاصييم جييد النصيياري ثييابت بيين عاصم عليهم وأمر عينا،

عسييفان بييين وهييو بالهييداة، كييانوا إذا حييتى فييانطلقوا عميير،
فنفييروا لحيييان، بنييو لهييم يقييال هذيل، من لحي ذكروا ومكة،

م رجيل مائتي من قريبا لهم حيتى آثيارهم فاقتصيوا رام، كله
يثرب تمر فقالوا: هذا المدينة، من تزودوه تمرا مأكلهم وجدوا

فدفييد إلييى لجؤوا وأصحابه عاصم رآهم فلما آثارهم، فاقتصوا
ولكييم بأيييديكم، وأعطونا لهم: انزلوا فقالوا القوم، بهم وأحاط
ثييابت بيين عاصييم أحييدا. قييال منكييم نقتييل ول والميثاق، العهد
كييافر، ذميية فييي اليييوم أنييزل ل فييوالله أنييا السرية: أمييا أمير

فييي عاصييما فقتلييوا بالنبييل فرمييوهم نبيييك، عنييا أخييبر اللهييم
خييبيب منهييم والميثيياق، بالعهييد رهييط ثلثة إليهم فنزل سبعة،

أطلقييوا منهييم اسييتمكنوا فلما آخر، ورجل دثنة وابن النصاري
الغييدر، أول الثييالث: هييذا الرجل فقال فأوثقوهم، قسيهم أوتار
فجييرروه القتلى، يريد لسوة، هؤلء في إن أصحبكم، ل والله

بخييبيب فييانطلقوا فقتلييوه، فييأبى يصييحبهم أن علييى وعييالجوه
بنييو خبيبا فابتاع بدر، وقعة بعد بمكة باعوهما حتى دثنة وابن



هييو خييبيب وكييان منيياف، عبد ابن نوفل بن عامر بن الحارث
أسيييرا، عنييدهم خييبيب فلبييث بدر، يوم عامر بن الحارث قتل

أخييبرته: أنهييم الحيارث بنييت عييياض: أن بن الله عبيد فأخبرني
فأخييذ فأعييارته، بهييا يسييتحد موسى منها استعار اجتمعوا حين
علييى مجلسيه قييالت: فوجييدته أتيياه، حييين غافلية وأنييا لي ابنا

وجهي، في خبيب عرفها فزعة ففزعت بيده، والموسى فخذه
رأيييت مييا ذلك. واللييه لفعل كنت ما أقتله؟ أن فقال: تخشين

من يأكل يويوما وجدته لقد والله خبيب، من خيرا قط أسيرا
ميين بمكيية وما الحديد، في لموثق وإنه يده، في عنب قطف
خرجوا فلما خبيبا، رزقه الله من لرزق تقول: إنه وكانت ثمر،
أركيع خيبيب: ذرونيي لهيم قيال الحيل، في ليقتلوه الحرم من

مييا أن تظنييوا أن قال: لول ثم ركعتين، فركع فتركوه ركعتين،
عددا: أحصهم اللهم لطولتها، جزع بي

للييه كييان شييق أي * علييى مسييلما أقتييل حييين أبييالي ولست
مصرعي

شييلو أوصييال علييى * يبييارك يشييأ وإن اللييه ذات فييي وذلييك
ممزع
امييرئ لكل الركعتين سن هو خبيب فكان الحارث، ابن فقتله
أصيب، يوم ثابت بن لعاصم الله فاستجاب صبرا، قتل مسلم
ومييا خييبرهم أصييحابه وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فييأخبر

حييدثوا حييين عاصييم إلييى قريش كفار من ناس أصيبوا. وبعث
ميين رجل قتييل قييد وكييان يعييرف، منييه بشيء ليؤتوا قتل أنه

الييدبر، ميين الظلة مثل عاصم على فبعث بدر، يوم عظمائهم
لحميه ميين يقطعييوا أن على يقدروا فلم رسولهم، من فحمته
شيئا.

]3767، 3858، 6967[

168.   : السير -  فكاك باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن موسى، أبي عن فيه

عيين منصييور، عيين جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا2881
قال: عنه الله رضي موسى أبي عن وائل، أبي
يعني: العاني، وسلم: (فكوا عليه الله صلى الله رسول قال 

المريض). وعودوا الجائع، وأطعموا السير،
]4879، 5058، 5325، 6752[

مطييرف: أن زهييير: حييدثنا يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا2882



قال: عنه الله رضي جحيفة أبي عن حدثهم، عامرا
إل الييوحي من شيء عندكم عنه: هل الله رضي لعلي قلت 
مييا النسييمة، وبييرأ الحبيية فلق قال: والذي الله؟ كتاب في ما

هييذه فييي ومييا القييرآن، فييي رجل الله يعطيه فهما إل أعلمه
السييير، وفكيياك قال: العقل، الصحيفة في الصحيفة. قلت: وما

بكافر. مسلم يقتل ل وأن
 ]111[

 169.   : المشركين -  فداء باب
بيين إسييماعيل أويييس: حييدثنا أبييي بيين إسماعيل  - حدثنا2883

قال: شهاب ابن عن عقبة، بن موسى عن عقبة، بن إبراهيم
عنه: الله رضي مالك بن أنس حدثني

عليييه اللييه صييلى الله رسول استأذنوا النصار من رجال أن 
عبيياس أختنييا ابيين فلنييترك ائذن الله، رسول فقالوا: يا وسلم،

درهما). منها تدعون فدائه. فقال: (ل
 ]2400[

أنييس عيين صهيب، بن العزيز عبد عن إبراهيم،  - وقال2884
قال:

فجيياءه البحرين، من بمال وسلم عليه الله صلى النبي أتي 
نفسييي فيياديت فييإني أعطنييي، اللييه، رسييول فقال: يا العباس
ثوبه. في فقال: (خذ). فأعطاه عقيل، وفاديت

 ]411[
عيين معميير، الييرزاق: أخبرنييا عبد محمود: حدثنا  - حدثني2885

أسارى في جاء وكان أبيه، عن جبير، بن محمد عن الزهري،
قال: بدر،
المغييرب فييي يقييرأ وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي سمعت 

بالطور.
 ]731[

 170.        : أمان -  بغير السلم دار دخل إذا الحربي باب
بيين إييياس عيين العميييس، أبييو نعيييم: حييدثنا أبييو  - حدثنا2886
قال: أبيه عن الكوع، بن سلمة

وهيو المشيركين ميين عين وسلم عليه الله صلى النبي أتى 
النييبي فقييال انفتل، ثم يتحدث أصحابه عند فجلس سفر، في

سلبه. فنفله واقتلوه). فقتله وسلم: (اطلبوه عليه الله صلى



 171.       : يسترقون -  ول الذمة أهل عن يقاتل باب
عيين عوانيية، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حييدثنا2887
قال: عنه الله رضي عمر عن ميمون، بن عمرو عن حصين،

أن وسييلم، عليييه الله صلى رسوله وذمة الله بذمة وأوصيه 
إل يكلفييوا ول ورائهييم، ميين يقاتييل وأن بعهييدهم، لهييم يييوفى

طاقتهم.
 ]1328[

 172.   : الوفد -  جوائز باب
ومعاملتهم. الذمة أهل إلى يستشفع هل

الحييول، سييليمان عيين عيينيية، ابن قبيصة: حدثنا  - حدثنا2888
عنهمييا: أنييه اللييه رضييي عبيياس ابن عن جبير، ابن سعيد عن

خضييب حييتى بكييى ثييم الخميييس، يوم وما الخميس قال: يوم
فقال: الحصباء، دمعه

يييوم وجعييه وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه برسييول اشييتد 
تضيلوا ليين كتابيا لكييم أكتييب بكتيياب فقيال: (ائتييوني الخميس،

فقييالوا: هجيير تنييازع، نييبي عنييد ينبغي ول أبدا). فتنازعوا، بعده
أنييا فالييذي قال: (دعييوني، وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول

بثلث: (أخرجييوا موته عند إليه). وأوصى تدعونني مما خير فيه
كنييت مييا بنحييو الوفييد وأجيييزوا العرب، جزيرة من المشركين

الثالثة. أجيزهم). ونسيت
عين الرحمين، عبد بن المغيرة محمد: سألت بن يعقوب وقال

واليميين. وقييال واليماميية والمدينيية فقييال: مكيية العييرب، جزيرة
تهامة. أول يعقوب: والعرج

 ]114[

173.   : للوفود -  التجمل باب
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2889

اللييه رضييي عمر ابن الله: أن عبد بن سالم عن شهاب، ابن
قال: عنهما

رسييول بهييا فييأتى السوق، في تباع إستبرق حلى عمر وجد 
هييذه ابتييع اللييه، رسييول فقييال: يييا وسلم عليه الله صلى الله

اللييه صلى الله رسول فقال وللوفود، للعيد بها فتجمل الحلة،
يلبييس أو: إنمييا لييه، خلق ل من لباس هذه وسلم: (إنما عليه
النييبي أرسييل ثييم اللييه، شيياء مييا له). فلبث خلق ل من هذه



حييتى عميير بهييا فأقبل ديباج، بجبة إليه وسلم عليه الله صلى
رسييول فقييال: يييا وسييلم، عليه الله صلى الله رسول بها أتى

يلبييس إنمييا أو لييه، خلق ل ميين لبيياس هييذه إنما قلت الله،
أو فقال: (تبيعهييا، بهذه؟ إلي أرسلت ثم له، خلق ل من هذه

حاجتك). بعض بها تصيب
 ]846[
الصبي. على السلم يعرض  - كيف174 

هشييام: أخبرنييا محمد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2890/2891
عمر ابن عن الله، عبد بن سالم الزهري: أخبرني عن معمر،
أخبره: أنه عنهما الله رضي

عليه الله صلى النبي أصحاب من رهط في انطلق عمر أن 
حييتى صييياد، ابيين قبل وسلم عليه الله صلى النبي مع وسلم
قييارب وقييد مغاليية، بنييي أطييم عند الغلمان، مع يلعب وجدوه
صييلى النييبي ضييرب حييتى يشييعر فلم يحتلم، صياد ابن يزمئذ

عليييه اللييه صييلى النييبي قال ثم بيده، ظهره وسلم عليه الله
فقيال: صيياد، ابين إليه الله). فنظر رسول أني وسلم: (أتشهد

اللييه صييلى للنييبي صييياد ابن فقال الميين، رسول أنك أشهد
اللييه صلى النبي له قال الله؟ رسول أني وسلم: أتشهد عليه
عليييه اللييه صييلى النبي ورسوله) قال بالله وسلم: (آمنت عليه

قييال وكيياذب، صييادق صياد: يأتيني ابن ترى). قال وسلم: (ماذا
النييبي الميير). قييال عليييك وسلم: (خلييط عليه الله صلى النبي
ابيين خبيئييا). قييال لييك خبييأت قييد وسلم: (إني عليه الله صلى

فلن وسلم: (اخسأ، عليه الله صلى النبي قال الدخ، صياد: هو
أضييرب فيييه لييي ائذن الله، رسول عمر: يا قدرك). قال تعدو

تسلط فلن يكنه وسلم: (إن عليه الله صلى النبي قال عنقه،
قتله). في لك خير فل يكنه لم وإن عليه،

عمر: ابن ) - قال2891( 
يأتيييان كعييب، بيين وأبي وسلم عليه الله صلى النبي انطلق 

النبي طفق النخل، دخل إذا حتى صياد، ابن فيه الذي النخل،
ابيين يختييل وهييو النخييل، بجييذوع يتقييي وسلم عليه الله صلى
صييياد وابن يراه، أن قبل شيئا صياد ابن من يسمع أن صياد

أم فييرأت زمييرة، فيهييا لييه قطيفيية في فراشه على مضطجع
بجييذوع يتقييي وهييو وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي صياد ابن

ابيين فثيار اسيمه، وهييو صياف، صيياد: أي لبين فقالت النخل،



بين). تركته وسلم: (لو عليه الله صلى النبي فقال صياد،
 ]1289[

عمر: ابن سالم: قال  - وقال2892
على فأثنى الناس، في وسلم عليه الله صلى النبي قام ثم 

ومييا أنذركموه، فقال: (إني الدجال، ذكر ثم أهله، هو بما الله
ولكيين قيومه، نيوح أنييذره لقييد قيومه، أنييذره قييد إل نبي من

أعييور، أنييه لقومه: تعلمون نبي يقله لم قول فيه لكم سأقول
بأعور). ليس الله وأن

 ]3159[

 175      : وسلم -  عليه الله صلى النبي قول باب
.( تسلموا: (  أسلموا لليهود

هريرة. أبي عن المقبري قاله
 ]2996[

عيين معميير، الييرزاق: أخبرنييا عبييد محمود: أخبرنا  - حدثنا2893
بيين عثمييان بيين عمييرو عيين حسييين، بيين علييي عيين الزهري،

قال: زيد بن أسامة عن عفان،
قييال: (وهييل حجته، في غدا؟ تنزل أين الله، رسول قلت: يا 

بنييي بخيييف غييدا نييازلون قال: (نحن منزل). ثم عقيل لنا ترك
أن الكفيير). وذلييك علييى قريش قاسمت حيث المحصب، كنانة
ول يبييايعوهم ل هاشييم: أن بني على قريشا حالفت كنانة بني

الزهري: والخيف: الوادي. يؤووهم. قال
 ]1511[

أسلم، بن زيد عن مالك، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا2894
أبيه: عن
ليه ميولى اسيتعمل عنيه الليه رضيي الخطياب بن عمر أن 

عيين جناحييك اضييمم هنييي فقييال: يييا الحمييى، على هنيا يدعى
المظلييوم دعييوة فييإن المظلييوم، دعييوة واتييق المسييلمين،

بيين ونعم وإياي الغنيمة، ورب الصريمة، رب وأدخل مستجابة،
إلييى يرجعييا ماشيييتهما تهلييك إن فإنهما عفان، بن ونعم عوف

تهلييييك الغنيميييية: إن ورب الصييييريمة، رب وإن وزرع، نخييييل
أنييا أفتيياركهم المييؤمنين؟ أمير فيقول: يا ببنيه يأتني ماشيتهما،

وايييم والييورق، الذهب من علي أيسر والكل فالماء لك، أبا ل
عليهييا فقيياتلوا لبلدهييم إنها ظلمتهم، قد أني ليرون إنهم الله
بيييده نفسييي والذي السلم، في عليها وأسلموا الجاهلية، في



عليهييم حميت ما الله، سبيل في عليه أحمل الذي المال لول
شبرا. بلدهم من

177.    : للناس -  المام كتابة باب
العمييش، عيين سييفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا2895

قال: عنه الله رضي حذيفة عن وائل، أبي عن
تلفييظ ميين لييي وسييلم: (اكتبييوا عليييه اللييه صلى النبي قال 

فقلنيا رجيل، وخمسيمائة ألفييا ليه الناس). فكتبنييا من بالسلم
إن حيتى ابتلينيا، رأيتنيا فلقيد وخمسيمائة، أليف ونحين نخياف
خائف. وهو وحده ليصلي الرجل
العمييش: فوجييدناهم عيين حمييزة، أبييي عيين عبييدان، حييدثنا

سبعمائة. إلى ستمائة بين معاوية: ما أبو قال خمسمائة،
عين جرييج، ابين عين سيفيان، نعييم: حيدثنا أبو  - حدثنا2896
اللييه رضييي عبيياس ابيين عيين معبد، أبي عن دينار، بن عمرو
قال: عنهما

رسييول فقال: يا وسلم عليه الله صلى النبي إلى رجل جاء 
قييال: حاجيية، وامرأتييي وكييذا، كييذا غييزوة في كتبت إني الله،

امرأتك). مع فحج (ارجع،
 ]1763[

 178.       : الفاجر -  بالرجل الدين يؤيد الله إن باب
(ح). الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبييو  - حدثنا2897

عن معمر، الرزاق: أخبرنا عبد غيلن: حدثنا بن محمود وحدثني
عنيه الليه رضيي هريييرة أبيي عن المسيب، ابن عن الزهري،

قال:
فقييال خيييبر، وسييلم عليييه الله صلى الله رسول مع شهدنا 

حضيير النييار). فلمييا أهييل ميين السلم: (هذا يدعي ممن لرجل
فقيييل: يييا جراحيية، فأصييبته شييديدا قتييال الرجييل قاتييل القتييال
قاتييل قييد فييإنه النيار، أهيل مين إنيه قلييت الذي الله، رسول
عليييه الليه صيلى النيبي فقييال ميات، وقيد شييديدا قتال اليوم

هييم فبينما يرتاب، أن النار بعض النار). قال: فكاد وسلم: (إلى
فلمييا شديدا، جراحا به ولكن يمت، لم قيل: إنه إذ ذلك على
فييأخبر نفسييه، فقتييل الجييراح علييى يصييبر لييم الليل من كان

أشييهد أكييبر، فقييال: (اللييه بييذلك وسييلم عليه الله صلى النبي
ل بالنيياس: (إنييه فنييادى بلل أميير ورسييوله). ثييم الله عبد أني



الييدين هييذا ليؤيييد اللييه وإن مسييلمة، نفييس إل الجنيية يييدخل
الفاجر). بالرجل

]3967، 6232[

 179        : إذا -  إمرة غير من الحرب في تأمر من باب
. العدو  خاف

أيييوب، عن علية، ابن إبراهيم: حدثنا بن يعقوب  - حدثنا2898
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن هلل، ابن حميد عن
الراييية فقال: (أخذ وسلم عليه الله صلى الله رسول خطب 

بيين الله عبد أخذها ثم فأصيب، جعفر أخذها ثم فأصيب، زيد
ففتييح إمرة غير عن الوليد بن خالد أخذها ثم فأصيب، رواحة
عندنا). وقال: وإن أنهم يسرهم، قال: ما أو يسرني، وما عليه،
لتذرفان. عينيه

 ]1189.[

 180.   : بالمدد -  العون باب
بن وسهل عدي أبي ابن بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2899

عنه: الله رضي أنس عن قتادة، عن سعيد، عن يوسف،
وعصييية وذكييوان رعييل أتاه وسلم عليه الله صلى النبي أن 

قومهم، على واستمدوه أسلموا، قد أنهم فزعموا لحيان، وبنو
النصييار، ميين بسييبعين وسييلم عليييه اللييه صلى النبي فأمدهم

بالليل، ويصلون بالنهار يحطبون القراء، نسميهم أنس: كنا قال
وقتلييوهم، بهييم غييدروا معونيية بئيير بلغييوا حييتى بهم، فانطلقوا

لحيان. وبني وذكوان رعل على يدعو شهرا فقنت
عنييا بلغييوا قرآنييا: أل بهييم قييرؤوا أنس: أنهم قتادة: وحدثنا قال

ذليك رفيع وأرضيانا. ثيم عنيا فرضيي ربنا، لقينا قد بأنا قومنا،
بعد.

 ]2647[

 181      : عرصتهم -  على فأقام العدو غلب من باب
ثلثا.
عبييادة: بيين روح الرحيييم: حييدثنا عبييد بن محمد  - حدثنا2900
أبييي عن مالك، بن أنس لنا قال: ذكر قتادة عن سعيد، حدثنا
عنهما، الله رضي طلحة

علييى ظهيير إذا كييان وسييلم: أنييه عليه الله صلى النبي عن 



ليال. ثلث بالعرصة أقام قوم
أنييس، عيين قتييادة، عن سعيد، العلى: حدثنا وعبد معاذ، تابعه
وسلم. عليه الله صلى النبي عن طلحة، أبي عن

]3757[

 182.       : وسفره -  غزوه في الغنيمة قسم من باب
الحليفيية، بذي وسلم عليه الله صلى النبي مع رافع: كنا وقال

ببعير. الغنم من عشرة فعدل وإبل، غنما فأصبنا
 ]2356[

أنسييا قتادة: أن عن همام، خالد: حدثنا بن هدبة  - حدثنا2901
قال: أخبره

حيييث الجعرانيية، ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي اعتمر 
حنين. غنائم قسم

 ]1687[

 183      : ثم -  المسلم مال المشركون غنم إذا باب
. المسلم  وجده

عيين نييافع، عن الله، عبيد نمير: حدثنا ابن  - قال2902/2904
قال: عنهما الله رضي عمر ابن
فييرد المسييلمون عليييه فظهيير العدو، فأخذه له فرس ذهب 

عبييد وسييلم. وأبييق عليه الله صلى الله رسول زمن في عليه
خالييد عليييه فييرده المسييلمون، عليهم فظهر بالروم، فلحق له
وسلم. عليه الله صلى النبي بعد الوليد بن
اللييه عبيد عن يحيى، بشار: حدثنا بن محمد ) - حدثنا2903( 

نافع: قال: أخبرني
بيين خالييد عليه فظهر بالروم فلحق أبق عمر لبن عبدا أن 

فلحييق عييار عميير لبن فرسا وأن الله، عبد على فرده الوليد
الله. عبد على فردوه عليه فظهر بالروم،

وحييش، حمييار وهييو العييير، ميين مشتق الله: عار عبد أبو قال
هرب. أي

بيين موسييى عن زهير، يونس: حدثنا بن أحمد ) - حدثنا2904(
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن عقبة،

المسييلمين وأمييير المسلمون، لقي يوم فرس على كان أنه 
هييزم فلمييا العييدو، فأخذه بكر، أبو بعثه الوليد بن خالد يومئذ
فرسه. خالد رد العدو



 184.     : والرطانة -  بالفارسية تكلم من باب
/. {ومييا22وألوانكم} /الييروم:  ألسنتكم تعالى: {واختلف وقوله
/.4قومه} /إبراهيم:  بلسان إل رسول من أرسلنا
حنظليية عاصم: أخبرنييا أبو علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا2905

بيين جييابر قال: سييمعت ميناء بن سعيد سفيان: أخبرنا أبي بن
قال: عنهما الله رضي الله عبد
مين صياعا وطحنييت لنيا، بهيميية ذبحنييا الله، رسول قلت: يا 

وسييلم عليييه اللييه صلى النبي فصاح ونفر، أنت فتعال شعير،
هل فحييي سييورا، صيينع قييد جييابرا إن الخندق، أهل فقال: (يا

بكم).
]3875، 3876[

بيين خالد عن الله، عبد موسى: أخبرنا بن حبان  - حدثنا2906
قالت: سعيد بن خالد بنت خالد أم عن أبيه، عن سعيد،

ه رسول أتيت  لم علييه الليه صيلى الل وعليي أبيي ميع وس
وسييلم: (سيينه عليه الله صلى الله رسول قال أصفر، وقميص

قييالت: فييذهبت حسيينة، بالحبشييية الليه: وهييي عبييد سنه). قييال
اللييه صييلى اللييه رسول قال أبي، فزبرني النبوة، بخاتم ألعب
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييال وسييلم: (دعهييا). ثييم عليه

وأخلقييي). أبلييي ثييم وأخلقييي، أبلييي ثم وأخلقي، وسلم: (أبلي
ذكر. حتى الله: فبقيت عبد قال

]3661، 5485، 5507، 5647[
عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2907
عنه: الله رضي هريرة أبي عن زياد، بن محمد

في فجعلها الصدقة، تمر من تمرة أخذ علي بن الحسن أن 
كييخ، بالفارسييية: (كييخ وسييلم عليه الله صلى النبي فقال فيه،
الصدقة). نأكل ل أنا تعرف أما
 ]1414[

 185.  : الغلول -  باب
عمييران: غييل} /آل بمييا يييأت يغلييل تعييالى: {وميين اللييه وقول
161./

قييال: حييدثني حيان أبي عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا2908
قال: عنه الله رضي هريرة أبو قال: حدثني زرعة أبو
فعظمييه الغلول فذكر وسلم عليه الله صلى النبي فينا قام 

رقبتييه علييى القياميية يييوم أحدكم ألفين قال: (ل أمره، وعظم



رسييول يقول: يا حمحمة، لها فرس رقبته على ثغاء، لها شاة
أبلغتييك، قييد شيييئا، اللييه ميين لييك أملك فأقول: ل أغثني، الله

أغثنييي، اللييه رسييول يقييول: يييا رغيياء، لهييا بعييير رقبتييه وعلييى
صييامت رقبتييه وعلييى أبلغتييك، قييد شيييئا لييك أملييك فأقول: ل
قييد شيييئا لييك أملييك فييأقول: ل أغثنييي، الله رسول فيقول: يا

اللييه رسييول فيقييول: يييا تخفييق، رقيياع رقبتييه على أو أبلغتك،
بلغتك). قد شيئا لك أملك فأقول: ل أغثني،
حمحمة). له حيان: (فرس أبي عن أيوب، وقال

 ]1337[

 186.    : الغلول -  من القليل باب
عليييه اللييه صييلى النييبي عيين عمييرو، بيين اللييه عبد يذكر ولم

أصح. وهذا متاعه، حرق أنه وسلم
عمييرو، عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا2909

قال: عمرو بن الله عبد عن الجعد، أبي بن سالم عن
لييه يقييال رجييل وسييلم عليييه اللييه صلى النبي ثقل على كان

وسييلم: (هييو عليييه الله صلى الله رسول فقال فمات، كركرة
غلها. قد عباءة فوجدوا إليه ينظرون النار). فذهبوا في
الكيياف، بفتييح يعنييي سلم: كركرة، ابن الله: قال عبد أبو قال
كذا. مضبوط وهو

 187       : في -  والغنم البل ذبح من يكرؤه ما باب
المغانم.

عيين عوانيية، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حييدثنا2910
قال: رافع جده عن رفاعة، بن عباية عن مسروق، بن سعيد

فأصيياب الحليفيية، بييذي وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا 
علييه الليه صيلى النيبي وكيان وغنما، إبل وأصبنا جوع، الناس
فييأمر القييدور، فنصييبوا فعجلييوا النيياس، أخريييات فييي وسييلم
فنييد ببعير، الغنم من عشرة فعدل قسم ثم فأكفئت، بالقدور

فييأهوى فأعييياهم، فطلبييوه يسييير، خيل القوم وفي بعير، منها
أوابييد لهييا البهييائم فقييال: (هييذه الله، فحبسه بسهم رجل إليه

جدي: هكذا). فقال به فاصنعوا عليكم، ند فما الوحش، كأوابد
مييدى، معنييا وليييس غييدا، العييدو نلقى أن نخاف أو نرجو، إنا

عليييه اللييه اسييم وذكيير الييدم أنهر فقال: (ما بالقصب؟ أفنذبح
السيين ذلييك: أمييا عيين وسييأحدثكم والظفيير، السن ليس فكل،



الحبشة). فمدى الظفر وأما فعظم،
 ]2356[

 188.    : الفتوح -  في البشارة باب
إسييماعيل يحيييى: حييدثنا المثنى: حييدثنا بن محمد  - حدثنا2911

الله رضي الله عبد بن جرير لي قال: قال قيس قال: حدثني
عنه:
من تريحني وسلم: (أل عليه الله صلى الله رسول لي قال 

اليمانييية، كعبيية يسييمى خثعييم، فيييه بيتييا الخلصيية). وكييان ذي
أصييحاب وكييانوا أحمييس، ميين ومائيية خمسييين فييي فييانطلقت

علييى أثبت ل أني وسلم عليه الله صلى النبي فأخبرت خيل،
صييدري في أصابعه أثر رأيت حتى صدري في فضرب الخيل،

فكسييرها إليهييا مهديا). فانطلق هاديا واجعله ثبته، فقال: (اللهم
يبشييره، وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي إلى فأرسل وحرقها،

مييا بييالحق، بعثييك والييذي اللييه، رسييول جرير: يا رسول فقال
أحمييس خيل على أجرب. فبارك جمل كأنها تركتها حتى جئتك

خثعم. في مسدد: بيت مرات. قال خمس ورجالها
 ]2857[

 189.    : البشير -  يعطى ما باب
بالتوبة. نشر حين ثوبين مالك بن كعب وأعطى

 ]4156[

 190.     : الفتح -  بعد هجرة ل باب
منصييور، عيين شيييبان، إياس: حييدثنا أبي بن آدم  - حدثنا2912

عنهمييا اللييه رضييي عبيياس ابيين عن طاوس، عن مجاهد، عن
قال:

هجييرة، مكيية: (ل فتح يوم وسلم عليه الله صلى النبي قال 
فانفروا). استنفرتم وإذا ونية، جهاد ولكن

 ]1510[
عيين زريييع، بيين يزيييد موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا2913
قال: مسعود بن مجاشع عن النهدي، عثمان أبي عن خالد،

اللييه صييلى النييبي إلى مسعود بن مجالد بأخيه مجاشع جاء 
فقييال: (ل الهجييرة، علييى يبايعييك مجالد فقال: هذا وسلم عليه

السلم). على أبايعه ولكن مكة، فتح بعد هجرة
 ]2802[



عمييرو سييفيان: قييال اللييه: حييدثنا عبييد بيين علي  - حدثنا2914
يقول: عطاء جريج: سمعت وابن

وهييي عنهييا اللييه رضي عائشة إلى نمير بن عبيد مع ذهبت 
علييى اللييه فتح منذ الهجرة لنا: انقطعت فقالت بثبير، مجاورة

مكة. وسلم عليه الله صلى نبيه
]3687، 4058[

 191       : شعور -  في النظر إلى الرجل اضطر إذا باب
. وتجريدهن       الله، عصين إذا والمؤمنات الذمة، أهل

الطائفي: حدثنا حوشب بن الله عبد بن محمد  - حدثني2915
عبييد أبييي عيين عبيييدة، بيين سييعد عيين حصييين، هشيم: أخبرنييا

علويا: وكان عطية، لبن فقال عثمانيا، وكان الرحمن،
يقول: سمعته الدماء، على صاحبك جرأ الذي ما لعلم إني 

روضيية فقال: (اتئو والزبير، وسلم عليه الله صلى النبي بعثني
الروضيية كتابييا). فأتينييا حاطب أعطاها امرأة، بها وتجدون كذا،

لجردنييك، أو فقلنييا: لتخرجيين يعطيني، قالت: لم فقلنا: الكتاب،
تعجييل، فقييال: ل حيياطب، إلييى فأرسييل حجزتها، من فأخرجت

من أحد يكن ولم حبا، إل للسلم ازددت ول كفرت ما والله
ولييم وماله، أهله عن به الله يدفع من بمكة وله إل أصحابك

النييبي فصييدقه يييدا، عنييدهم أتخييذ أن فييأحببت أحييد، لي يكن
قد فإنه عنقه أضرب عمر: دعني قال وسلم، عليه الله صلى
فقييال: بييدر أهل على اطلع الله لعل يدريك، فقال: (ما نافق،

جرأه. الذي شئتم). فهذا ما اعملوا
 ]2845[

 192.   : الغزاة -  استقبال باب
زريييع بيين يزيييد السود: حييدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا2916
أبييي ابيين عيين الشييهيد، بيين حييبيب عيين السييود، بيين وحميييد
مليكة:

تلقينييا إذ عنهم: أتذكر الله رضي جعفر لبن الزبير ابن قال 
عبيياس؟ وابيين وأنييت أنييا وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول

وتركك. فحملنا قال: نعم،
عيين عيينيية، ابيين إسييماعيل: حييدثنا بيين مالييك  - حييدثنا2917

عنه: الله رضي يزيد بن السائب قال: قال الزهري
الصييبيان مييع وسلم عليه الله صلى الله رسول نتلقى ذهبنا 



الوداع. ثنية إلى
]4164[

 193.       : الغزو -  من رجع إذا يقول ما باب
عبييد عيين نافع، عن جويرية، إسماعيل: حدثنا بن موسى حدثنا
رضي الله
عنه: الله
ثلثييا، كييبر قفييل إذا كييان وسييلم عليييه الله صلى النبي أن 

لربنييا حامييدون، عابييدون تييائبون، اللييه شيياء إن قييال: (آيبييون
الحييزاب وهييزم عبييده، ونصيير وعييده، اللييه صييدق سيياجدون،

وحده).
 ]1703[

قال: حييدثني الوارث عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا2919/2920
عنييه اللييه رضييي مالييك بيين أنس عن إسحاق، أبي ابن يحيى
قال:

عسييفان، ميين مقفلييه وسييلم عليييه الله صلى النبي مع كنا 
أردف وقييد راحلتييه، علييى وسلم عليه الله صلى الله ورسول

أبييو فيياقتحم جميعييا، فصييرعا نيياقته فعييثرت حيييي، بنت صفية
قييال: (عليييك فييداءك، اللييه جعلني الله رسول فقال: يا طلحة

وأصييلح عليهييا، فألقيياه وأتاهييا وجهييه علييى ثوبا المرأة). فقلب
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول واكتنفنييا فركبييا، مركبهمييا لهما

تييائبون، قييال: (آيبييون المدينيية، علييى أشييرفنا فلمييا وسييلم،
دخييل حييتى ذلييك، يقييول يييزل حامييدون). فلييم لربنييا عابييدون،
المدينة.

يحيييى المفضييل: حييدثنا بيين بشر علي: حدثنا ) - حدثنا2920( 
عنه: الله رضي مالك بن أنس عن إسحاق، أبي بن
وسييلم، عليييه اللييه صلى النبي مع طلحة وأبو هو أقبل أنه 

راحلتييه، علييى مردفها صفية وسلم عليه الله صلى النبي ومع
صييلى النييبي فصييرع الناقيية، عييثرت الطريق ببعض كانوا فلما
- قييال - قال: أحسب طلحة أبا وإن والمرأة، وسلم عليه الله

وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فأتى بعيره عن اقتحم
شيييء؟ من أصابك هل فداءك، الله جعلني الله نبي فقال: يا
علييى ثييوبه طلحيية أبييو بييالمرأة). فييألقى عليك ولكن قال: (ل،

فشييد المرأة، فقامت عليها، ثوبه فألقى قصدها، فقصد وجهه
بظهيير كييانوا إذا حييتى فسيياروا فركبييا، راحلتهمييا علييى لهمييا



اللييه صييلى النييبي قال المدينة، على قال: أشرفوا أو المدينة،
يييزل حامييدون). فلييم لربنييا عابدون، تائبون وسلم: (آيبون عليه

المدينة. دخل حتى يقولها،
]5623، 5831[

 194.      : سفر -  من قدم إذا الصلة باب
بين محارب عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا2921

قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر قال: سمعت دثار
قدمنا فلما سفر، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنت 

ركعتين). فصل المسجد، لي: (ادخل قال المدينة،
 ]432[

عن شهاب، ابن عن جريج، ابن عن عاصم، أبو  - حدثنا2922
اللييه عبيد وعمه أبيه عن كعب، بن الله عبد بن الرحمن عبد
عنه: الله رضي كعب عن كعب، بن
سييفر ميين قييدم إذا كييان وسييلم عليييه الله صلى النبي أن 

يجلس. أن قبل ركعتين فصلى المسجد، دخل ضحى
 ]2606[

 195.    : القدوم -  عند الطعام باب
يغشاه. لمن يفطر عمر ابن وكان

عيين شييعبة، عيين وكيييع، محمييد: أخبرنييا  - حييدثني2923/2924
عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر عن دثار، بن محارب

نحر المدينة، قدم لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
بقرة. أو جزورا

اللييه: عبييد بيين جييابر محارب: سمع عن شعبة، عن معاذ، زاد
بوقيييتين، بعيييرا وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي منييي اشييترى
فييذبحت ببقييرة أميير صييرارا، قييدم فلمييا درهمييين، أو ودرهييم
المسييجد آتييي أن أمرنييي المدينيية، قييدم فلمييا منهييا، فييأكلوا
البعير. ثمن لي ووزن ركعتين، فأصلي

دثييار، بيين محارب عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو ) - حدثنا2924(
قال: جابر عن
وسييلم: (صييل عليه الله صلى النبي فقال سفر، من قدمت 

بالمدينة. ناحية موضع ركعتين). صرار
 ]432[



الخمس  - كتاب61
 1.   : الخمس -  فرض باب

عيين يييونس، اللييه: أخبرنييا عبييد عبييدان: أخبرنييا  - حييدثنا2925
علييي بيين حسييين الحسييين: أن بيين علي قال: أخبرني الزهري
ميين شييارف لييي قييال: كييانت عليييا أخييبره: أن السييلم عليهما
وسلم عليه الله صلى النبي وكان بدر، يوم الغنم من نصيبي

بفاطميية أبتنييي أن أردت فلمييا الخمييس، ميين شييارفا أعطاني
صييواغا رجل واعييدت وسييلم، عليه الله صلى الله رسول بنت
أبيعييه أن أردت بإذخر فنأتي معي، يرتحل أن قينقاع بني من

أجمييع أنييا فبينييا عرسييي، وليميية فييي بييه وأستعين الصواغين،
مناخان وشارفاي والحبال، والغرائر القتاب من متاعا لشارفي

مييا جمعييت حييين رجعييت النصييار، من رجل حجرة جنب إلى
خواصييرهما وبقييرت أسنمتهما، اجتب قد شارفاي فإذا جمعت،

المنظيير ذلييك رأيييت حين عيني أملك فلم أكبادهما، من وأخذ
عبييد بيين حمييزة فقييالوا: فعييل هييذا؟ فعييل فقلييت: ميين منهما،

النصييار، ميين شييرب فييي الييبيت هييذا فييي وهييو المطلييب،
وعنده وسلم عليه الله صلى النبي على أدخل حتى فانطلقت

الييذي وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فعييرف حارثة، ابن زيد
لييك). فقلييت: يييا وسلم: (ما عليه الله صلى النبي فقال لقيت،
نيياقتي علييى حمييزة عييدا قييط، كيياليوم رأيييت ما الله، رسول
بيت في ذا هو وها خواصرهما، وبقر أسنمتهما، فأجب

فارتدى، بردائه وسلم عليه الله صلى النبي فدعا شرب، معه
الييبيت جاء حتى حارثة بن وزيد أنا واتبعته يمشي، انطلق ثم

فطفق شرب، هم فإذا لهم، فأذنوا فاستأذن حمزة، فيه الذي
فعييل، فيمييا حميزة يليوم وسيلم عليييه الليه صلى الله رسول

رسييول إلييى حمييزة فنظر عيناه، محمرة ثمل، قد حمزة فإذا
ركبتييه، إلى فنظر النظر، صعد ثم وسلم عليه الله صلى الله
إلييى فنظيير النظر صعد ثم سرته، إلى فنظر النظر، صعد ثم

رسييول فعييرف لبييي، عبيد إل أنتم حمزة: هل قال ثم وجهه،
اللييه رسييول فنكييص ثمل، قد أنه وسلم عليه الله صلى الله

معه. وخرجنا القهقرى، عقبيه على وسلم عليه الله صلى
 ]1983[

بيين إبراهيييم اللييه: حييدثنا عبييد بيين العزيييز عبييد  - حدثنا2926



بيين عييروة قييال: أخييبرني شييهاب ابيين عيين صييالح، عن سعد،
أم عائشة الزبير: أن
أخبرته: عنها الله رضي المؤمنين

عليييه اللييه صييلى الله رسول ابنة السلم، عليها فاطمة أن 
الله صلى الله رسول وفاة بعد الصديق بكر أبا وسلم: سألت

صييلى اللييه رسول ترك ما ميراثها، لها يقسم وسلم: أن عليه
رسول بكر: إن أبو فقال عليه، الله أفاء مما وسلم عليه الله
صييدقة). تركنييا ما نورث، قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله

وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول بنييت فاطميية فغضييبت
بعد وعاشت توفيت، حتى مهاجرته تزل فلم بكر، أبا فهجرت
قييالت: وكييانت أشييهر، ستة وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللييه صلى الله رسول ترك مما نصيبها بكر أبا تسأل فاطمة

بكيير أبييو فأبى بالمدينة، وصدقته وفدك، خيبر من وسلم عليه
اللييه صلى الله رسول كان شيئا تاركا وقال: لست ذلك عليها
تركيت إن أخشييى فيإني بيه، عملييت إل به يعمل وسلم عليه
عميير فييدفعها بالمدينيية صييدقته أزيييغ. فأمييا أن أمره من شيئا
وقال: همييا عمر فأمسكها وفدك خيبر وأما وعباس، علي إلى

الييتي لحقييوقه كانتا وسلم، عليه الله صلى الله رسول صدقة
علييى قييال: فهمييا المر، ولي من إلى وأمرهما ونوائبه، تعروه

اليوم. إلى ذلك
]3508، 3810، 3998، 6346، 6349[

أنس، بن مالك الفروي: حدثنا محمد بن إسحاق  - حدثنا2927
محمد وكان الحدثان، بن أوس بن مالك عن شهاب، ابن عن
أدخييل حتى فانطلقت ذلك، حديثه من ذكرا لي ذكر جبير بن

مالك: فقال الحديث، ذلك عن فسألته أوس، بن مالك على
عميير رسييول إذا النهييار، متييع حين أهلي في جالس أنا بينا 

معه فانطلقت المؤمنين، أمير فقال: أجب يأتيني، الخطاب بن
سييرير، رمييال علييى جييالس هييو فييإذا عميير، على أدخل حتى
فسييلمت أدم، من وسادة على متكئ فراش، وبينه بينه ليس
قومييك ميين علينييا قييدم إنييه مييال، فقال: يييا جلست، ثم عليه
بينهييم، فاقسييمه فاقبضييه برضخ، فيهم أمرت وقد أبيات، أهل

أيهييا قال: اقبضييه غيري، به أمرت لو المؤمنين أمير فقلت: يا
لييك فقييال: هييل يرفأ، حاجبه أتاه عنده جالس أنا فبينا المرء،

أبييي بيين وسييعد والزبييير عييوف بيين الرحمن وعبد عثمان في



فسييلموا فييدخلوا لهييم فييأذن قييال: نعييم، يسييتأذنون؟ وقيياص
علييي فييي لييك قييال: هييل ثييم يسيرا، يرفأ جلس ثم وجلسوا،
فقييال فجلسييا، فسييلما فييدخل لهمييا فييأذن قال: نعم، وعباس؟
يختصمان وهما هذا، وبين بيني اقض المؤمنين أمير عباس: يا

بنييي ميين وسييلم عليييه الله صلى رسوله على الله أفاء فيما
اقييض المؤمنين أمير وأصحابه: يا عثمان الرهط، فقال النضير،
أنشييدكم عمير: تيييدكم، قيال الخيير، مين أحيدهما وأرح بينهما،

رسول أن تعلمون هل والرض، السماء تقوم بإذنه الذي بالله
صييدقة). تركنييا ما نورث، قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله
الرهييط: قييال نفسييه؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول يريد
فقييال: أنشييدكما وعباس، علي على عمر فأقبل ذلك، قال قد

قييال قييد وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن أتعلمان الله،
هييذا عيين أحييدثكم عميير: فييإني قييال ذلك، قال قال: قد ذلك؟
فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى رسوله خص قد الله إن المر،

أفياء قيرأ: {وميا ثيم غييره، أحيدا يعطه لم بشيء الفيء هذا
هييذه - قييدير}. فكييانت قييوله - إلييى منهييم رسييوله علييى اللييه

احتازهيا ميا والليه وسلم، عليه الله صلى الله لرسول خالصة
فيكييم، وبثهييا أعطاكموهييا قييد عليكييم، بهييا اسييتأثر ول دونكم،

عليييه اللييه صلى الله رسول فكان المال، هذا منها بقي حتى
يأخييذ ثيم الميال، هذا من سنتهم نفقة أهله على ينفق وسلم

الله صلى الله رسول فعمل الله، مال مجعل فيجعله بقي ما
ذليك؟ تعلمييون هيل بييالله أنشيدكم حيياته، بييذلك وسيلم عليه

تعلمييان هييل بييالله وعباس: أنشييدكم لعلي قال ثم قالوا: نعم،
وسييلم، عليييه اللييه صييلى نييبيه الله توفي عمر: ثم قال ذلك؟
وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول ولي بكر: أنا أبو فقال

اللييه صييلى الله رسول عمل بما فيها فعمل بكر، أبو فقبضها
للحق، تابع راشد بار لصادق فيها يعلم: إنه والله وسلم، عليه

فقبضييتها بكيير، أبييي ولييي أنييا فكنييت بكيير، أبييا الله توفي ثم
صييلى اللييه رسييول عمييل بمييا فيها أعمل إمارتي، من سنتين

فيهييا يعلم: إني والله بكر، أبو فيها عمل وما وسلم عليه الله
وكلمتكمييا تكلميياني، جئتميياني ثم للحق، تابع راشد بار لصادق
ابن من نصيبك تسألني عباس يا جئتني واحد، وأمركما واحدة
أبيهييا، من امرأته نصيب - يريد عليا - يريد هذا وجاءني أخيك،
قييال: (ل وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول لكما: إن فقلت



قلييت: إليكمييا، أدفعه أن لي بدا صدقة). فلما تركنا ما نورث،
وميثيياقه: الليه عهد عليكما أن على إليكما، دفعتهما شئتما إن

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فيهييا عمييل بمييا فيهييا لتعملن
وليتهييا، منييذ فيها عملت وبما بكر، أبو فيها عمل وبما وسلم،

هييل بييالله فأنشييدكم إليكما، دفعتها فبذلك إلينا، فقلتما: ادفعها
علييي علييى أقبييل ثييم الرهييط: نعييم، قال بذلك؟ إليهما دفعتها

قييال: بييذلك؟ إليكمييا دفعتها هل بالله، فقال: أنشدكما وعباس،
بييإذنه الييذي فوالله ذلك، غير قضاء مني قال: فتلتمسان نعم،
عنهييا عجزتمييا فييإن ذلك، غير أقضي ل والرض السماء تقوم

أكفيكماها. فإني إلي، فادفعاها
 ]2748[

 2.     : الدين -  من الخمس أداء باب
حمييزة أبييي عيين حميياد، النعمييان: حييدثنا أبييو  - حييدثنا2928

يقول: عنهما الله رضي عباس ابن قال: سمعت الضبعي
الحييي هييذا إنا الله، رسول فقالوا: يا القيس، عبد وفد قدم 

فييي إل إليييك نصييل فلسيينا مضر، كفار وبينك بيننا ربيعة، من
وراءنييا، ميين إليييه ونييدعو بييه نأخذ بأمر فمرنا الحرام، الشهر

أن بالله: شييهادة اليمان أربع، عن وأنهاكم بأربع، قال: (آمركم
ه إل إليه ل الزكياة، وإيتياء الصيلة، - وإقيام بييده - وعقيد الل

عيين غنمتم. وأنهيياكم ما خمس لله تؤدوا وأن رمضان، وصيام
والمزفت). والحنتم، والنقير، الدباء،

 ]53[

3       : وسلم -  عليه الله صلى النبي نساء نفقة باب
. وفاته  بعد

أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا2929
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

ورثتي يقتسم قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
صدقة). فهو عاملي ومؤونة نسائي نفقة بعد تركت ما دينارا،

 ]2624[
أسييامة: حييدثنا أبو شيبة: حدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا2930
قالت: عائشة عن أبيه، عن هشام،

ميين بيتي في وما وسلم عليه الله صلى الله رسول توفي 
فأكلت لي، رف في شعير من شطر إل كبد، ذو يأكله شيء



ففني. فكلته علي، طال حتى منه
]6086[

أبييو قال: حدثني سفيان عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا2931
قال: الحارث بن عمرو قال: سمعت إسحاق

وبغلتييه سييلحه، إل وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي ترك ما 
صدقة. تركها وأرضا البيضاء،

 ]2588[

 4        : الله -  صلى النبي أزواج بيوت في جاء ما باب
. إليهن       البيوت من نسب وما وسلم، عليه

/. و: {ول33بيييوتكن} /الحييزاب:  في تعالى: {وقرن الله وقول
/.53لكم} /الحزاب:  يؤذن أن إل النبي بيوت تدخلوا
اللييه: عبييد قال: أخبرنييا ومحمد موسى بن حبان  - حدثنا2932
بيين اللييه عبيد قال: أخبرني الزهري عن ويونس، معمر أخبرنا

زوج عنها الله رضي عائشة مسعود: أن بن عتبة بن الله عبد
قالت: وسلم عليه الله صلى النبي

أزواجه استأذن وسلم، عليه الله صلى الله رسول ثقل لما 
له. فأذن بيتي، في يمرض أن
 ]195[

أبييي ابيين نييافع: سييمعت مريييم: حييدثنا أبييي ابن  - حدثنا2933
عنها: الله رضي عائشة قال: قالت مليكة

نوبييتي، وفييي بيييتي، في وسلم عليه الله صلى النبي توفي 
وريقه. قالت: دخييل ريقي بين الله وجمع ونحري، سحري وبين
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فضييعف بسواك، الرحمن عبد

به. سننته ثم فمضغته، فأخذته، عنه،
 ]850[

قييال: حييدثني الليث قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا2934
حسين: بن علي عن شهاب، ابن عن خالد، ابن الرحمن عبد
أخبرته: وسلم عليه الله صلى النبي زوج صفية أن
وهييو تييزوره، وسييلم عليه الله صلى الله رسول جاءت أنها 

ثييم رمضييان، ميين الواخيير العشيير فييي المسييجد، في معتكف
وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول معها فقام تنقلب، قامت
زوج سلمة أم باب عند المسجد، باب من قريبا بلغ إذا حتى
النصييار، ميين رجلن بهمييا ميير وسييلم، عليييه الله صلى النبي

نفييذا، ثييم وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول على فسلما



رسلكما). وسلم: (على عليه الله صلى الله رسول لهما فقال
فقييال ذلييك، عليهمييا وكييبر اللييه، رسييول يييا اللييه قال: سبحان

ميين يبلييغ الشيييطان وسييلم: (إن عليييه اللييه صلى الله رسول
قلوبكمييا فييي يقييذف أن خشيييت وإنييي الييدم، مبلييغ النسييان

شيئا).
 ]1930[

عيين عييياض، بيين أنس المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا2935
بين واسيع عين حبيان، بيين يحيييى بين محمييد عيين الله، عبيد

قال: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن حبان،
عليييه اللييه صييلى النييبي فرأيييت حفصيية، بيييت فوق ارتقيت 

الشأم. مستقبل القبلة، مستدبر حاجته، يقضي وسلم
 ]145[

عيين عييياض، بيين أنس المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا2936
قالت: عنها الله رضي عائشة أبيه: أن عن هشام،

العصيير يصييلي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول كييان 
حجرتها. من تخرج لم والشمس

 ]519[
نييافع، عيين جويرييية، إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا2937

قال: عنه الله رضي الله عبد عن
مسكن نحو فأشار خطيبا، وسلم عليه الله صلى النبي قام 

قييرن يطلييع حيييث - ميين - ثلثييا الفتنيية فقييال: (هنييا عائشيية،
الشيطان).

]990وانظر:  ،6680 ،6679 ،4990 ،3320 ،3105[
الله عبد عن مالك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا2938

زوج عائشيية الرحميين: أن عبييد بنييت عمييرة عن بكر، أبي بن
أخبرتها: وسلم عليه الله صلى النبي

وأنهييا عنييدها، كييان وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 
فقليت: ييا حفصيية، بييت فييي يسييتأذن إنسييان صيوت سيمعت
الليه رسييول فقييال بيتييك، فييي يستأذن رجل هذا الله، رسول
الرضيياعة ميين حفصة - لعم فلنا وسلم: (أراه عليه الله صلى

الولدة). تحرم ما تحرم - الرضاعة
 ]2503[



 5        : عليه -  الله صلى النبي درع من ذكر ما باب
وما      وخاتمه، وقدحه وسيفه وعصاه وسلم
تذكر        لم مما ذلك من بعده الخلفاء استعمل

به        يتبرك مما وآنيته ونعله شعره ومن قسمته،
. وفاته    بعد وغيرهم أصحابه

أبييي، قال: حييدثني النصاري الله عبد بن محمد  - حدثنا2939
أنس: عن ثمامة، عن
البحرييين، إلى بعثه استخلف لما عنه الله رضي بكر أبا أن 

عليييه اللييه صييلى النييبي بخيياتم وختمييه الكتيياب هذا له وكتب
ورسييول سييطر، أسطر: محمد ثلثة الخاتم نقش وكان وسلم،
سطر. والله سطر،

]5540[
اللييه عبييد بن محمد محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني2940

قال: طهمان بن عيسى السدي: حدثنا
ثييابت قبييالن. فحييدثني لهما جرداوين نعلين أنس إلينا أخرج 

وسلم. عليه الله صلى النبي نعل أنس: أنهما عن بعد البناني
]5519، 5520[

الوهيياب: حييدثنا عبييد بشييار: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثني2941
قال: بردة أبي عن هلل، بن حميد عن أيوب،

وقييالت: ملبييدا، كسادء عنها الله رضي عائشة إلينا أخرجت 
سييليمان، وسلم. وزاد عليه الله صلى النبي روح نزع هذا في
إزارا عائشيية إلينييا قييال: أخرجييت بييردة أبييي عيين حميييد، عن

يييدعونها الييتي هييذه ميين وكسيياء بيياليمن، يصيينع ممييا غليظييا
الملبدة.

]5480[
ابيين عيين عاصييم، عيين حمييزة، أبي عن عبدان،  - حدثنا2942

عنه: الله رضي مالك بن أنس عن سيرين،
مكييان فاتخييذ انكسيير، وسلم عليه الله صلى النبي قدح أن 

وشييربت القييدح عاصييم: رأيييت فضة. قييال من سلسلة الشعب
فيه.

]5315[
بيين يعقييوب الجرمييي: حييدثنا محمييد بيين سييعيد  - حييدثنا2943

بيين محميد عين حيدثه، كيثير بن الوليد أبي: أن إبراهيم: حدثنا
علييي حييدثه: أن شهاب ابن حدثه: أن الدؤلي حلحلة بن عمرو



حدثه: حسين بن
مقتييل معاوييية، بيين يزيييد عنييد من المدينة قدموا حين أنهم 

مخرميية، بيين المسييور لقيييه عليه، الله رحمه علي بن حسين
لييه: ل، فقلييت بهييا؟ تييأمرني حاجيية من إلي لك له: هل فقال
عليييه الله صلى الله رسول سيف معطي أنت له: فهل فقال

لئيين اللييه وايييم عليييه، القييوم يغلبييك أن أخيياف فييإني وسلم،
بيين علييي إن نفسييي، تبلييغ حييتى أبدا إليه يخلص ل أعطيتنيه

السييلم، عليهييا فاطميية على جهل أبي ابنة خطب طالب أبي
النيياس يخطييب وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول فسمعت

فقييال: (إن محتلييم، يومئييذ وأنييا هييذا، منييبره علييى ذلييك فييي
صييهرا ذكيير دينها). ثييم في تفتن أن أتخوف وأنا مني، فاطمة

إييياه. قييال: مصاهرته في عليه فأثنى شمس، عبد بني من له
أحييرم لسييت وإنييي لييي، فييأوفى ووعييدني فصييدقني، (حييدثني

اللييه رسييول بنت تجتمع ل والله ولكن حراما، أحل ول حلل،
أبدا). الله عدو وبنت وسلم عليه الله صلى

 ]884[
بيين محمييد عيين سييفيان، سعيد: حييدثنا بن قتيبة  - حدثنا2944
قال: الحنفية ابن عن منذر، عن سوقة،

عنييه اللييه رضييي عثمان ذاكرا عنه الله رضي علي كان لو 
علييي: لييي فقييال عثمان، سعاة فشكوا ناس، جاءه يوم ذكره
ه رسيول صدقة فأخبره: أنها عثمان إلى اذهب الليه صيلى الل
فقييال: أغنهييا بها، فيها. فأتيته يعملون سعاتك فمر وسلم، عليه
أخذتها. حيث فقال: ضعها فأخبرته، عليا بها فأتيت عنا،
قيال: سيوقة بين محميد سيفيان: حيدثنا الحمييدي: حيدثنا قيال

أبييي: خييذ قال: أرسلني الحنفية ابن عن الثوري، منذرا سمعت
صييلى النييبي أمر فيه فإن عثمان، إلى به فاذهب الكتاب هذا
الصدقة. في وسلم عليه الله

 6      : رسول -  لنوائب الخمس أن على الدليل باب
وإيثار       والمساكين، وسلم عليه الله صلى الله

والرامل،        الصفة أهل وسلم عليه الله صلى النبي
 : أن       والرحى الطحن إليه وشكت فاطمة سألته حن

. الله      إلى فوكلها السبي، من يخدمها
قييال: أخييبرني شييعبة المحييبر: أخبرنييا بيين بييدل  - حييدثنا2945



علي: ليلى: حدثنا أبي ابن قال: سمعت الحكم
ممييا الرحييى ميين تلقى ما اشتكت السلم عليها فاطمة أن 

أتييى وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن فبلغها تطحن،
فجيياء لعائشة، فذكرت توافقه، فلم خادما تسأله فأتته بسبي،
فأتانييا لييه، عائشيية ذلييك فييذكرت وسلم عليه الله صلى النبي
مكانكما). حتى فقال: (على لنقوم، فذهبنا مضاجعنا، دخلنا وقد

خييير علييى أدلكمييا فقييال: (أل صدري، على قدميه برد وجدت
وثلثييين، أربعييا الله فكبرا مضاجعكما أخذتما إذا سألتماه، مما

خييير ذلييك فييإن وثلثين، ثلثا وسبحا وثلثين، ثلثا الله واحمدا
سألتماه). مما لكما

]3502، 5046، 5047، 5959[

7  } :    : خمسه -  لله فأن تعالى الله قول باب
 : النفال} / /.41وللرسول

عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قال ذلك، قسم يعني: للرسول
يعطي). والله وخازن، قاسم أنا وسلم: (إنما

سييليمان عيين شييعبة، الوليييد: حييدثنا أبييو  - حييدثنا2946/2947
بيين جييابر عيين الجعييد، أبييي بن سالم وقتادة: سمعوا ومنصور

قال: عنهما الله رضي الله عبد
محميدا. يسيميه أن فيأراد غلم، النصيار من منا لرجل ولد 

علييى قييال: حملتييه النصاري منصور: إن حديث شعبة: في قال
حييديث وسييلم. وفييي عليييه اللييه صييلى النييبي به فأتيت منقي

قييال: (سييموا محمييدا، يسييميه أن فأراد غلم، له سليمان: ولد
أقسيم قاسييما جعليت إنميا فييإني بكنيييتي، تكنيوا ول باسيمي،

عمييرو: بينكييم). قييال أقسم قاسما حصين: (بعثت بينكم). وقال
جييابر: أراد عيين سييالما، قال: سييمعت قتادة عن شعبة، أخبرنا

وسلم: (سييموا عليه الله صلى النبي فقال القاسم، يسميه أن
بكنيتي). تكتنوا ول باسمي،

العييم، عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد ) - حدثنا2947( 
النصيياري اللييه عبييد بيين جييابر عن الجعد، أبي بن سالم عن

قال:
نكنيك النصار: ل فقالت القاسم، فسماه غلم منا لرجل ولد 
وسلم عليه الله صلى النبي فأتى عينا، ننعمك ول القاسم أبا

فقييالت القاسييم، فسييميته غلم، لي ولد الله، رسول فقال: يا
النييبي فقييال عينييا، ننعمييك ول القاسييم أبييا نكنيييك النصييار: ل



ول باسييمي سييموا النصييار، وسييلم: (أحسيينت عليه الله صلى
قاسم). أنا فإنما بكنيتي، تكنوا

]3345، 5832، 5833، 5835، 5843[
الزهري، عن يونس، عن الله، عبد حبان: أخبرنا  - حدثنا2948

قال: معاوية سمع الرحمن: أنه عبد بن حميد عن
بييه اللييه يييرد وسييلم: (ميين عليه الله صلى الله رسول قال 

تييزال ول القاسييم، وأنا المعطي والله الدين، في يفقهه خيرا
وهم الله أمر يأتي حتى خالفهم من على ظاهرين المة هذه

ظاهرون).
 ]71[

عيين هلل، فليييح: حييدثنا سنان: حييدثنا بن محمد  - حدثنا2949
عنه: الله رضي هريرة أبي عن عمرة، أبي ابن الرحمن عبد
ول أعطيكم قال: (ما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

أمرت). حيث أضع قاسم أنا إنما أمنعكم،
أيييوب أبييي بيين سييعيد يزيد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2950

نعمييان، واسييمه عييياش، أبي ابن عن السود، أبو قال: حدثني
قالت: عنها الله رضي النصارية خولة عن
رجييال يقييول: (إن وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي سييمعت 

القيامة). يوم النار فلهم حق، بغير الله مال في يتخوضون

 8) :       : أحلت -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( الغنائم  لكم

فعجييل تأخييذونها كييثيرة مغييانم الله تعالى: {وعدكم الله وقال
صييلى الرسييول يبينه حتى للعامة /. وهي20هذه} /الفتح:  لكم
وسلم. عليه الله

عن عامر، عن حصين، خالد: حدثنا مسدد: حدثنا  - حدثنا2951
عنه، الله رضي البارقي عروة

فييي معقييود قييال: (الخيييل وسييلم عليه الله صلى النبي عن 
القيامة). يوم إلى والمغنم الجر الخير، نواصيها

 ]2695[
عيين الزنيياد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا2952

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،
كسرى هلك قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

والييذي بعييده، قيصيير فل قيصيير هلييك وإذا بعييده، كسييرى فل
الله). سبيل في كنوزهما لتنفقن بيده نفسي



 ]2864[
جييابر عن الملك، عبد عن جريرا، إسحاق: سمع  - حدثنا2953

قال: عنه الله رضي سمرة بن
فل كسرى هلك وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 

نفسييي والييذي بعده، قيصر فل قيصر هلك وإذا بعده، كسرى
الله). سبيل في كنوزهما لتنفقن بيده،

]3423، 6254[
سيار: حدثنا هشيم: أخبرنا سنان: حدثنا بن محمد  - حدثنا2954

قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر الفقير: حدثنا يزيد
الغنائم). لي وسلم: (أحلت عليه الله صلى الله رسول قال 
 ]328[

الزنيياد، أبييي عيين مالييك، قال: حييدثني إسماعيل  - حدثنا2955
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن
لمن الله قال: (تكفل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

وتصيديق سيبيله فييي الجهياد إل يخرجييه ل سيبيله، فييي جاهد
خييرج الييذي مسييكنه إلييى يرجعه أو الجنة، يدخله بأن كلماته،

غنيمة). أو أجر من نال ما مع منه
 ]36[

معميير، عن المبارك، ابن العلء: حدثنا بن محمد  - حدثنا2956
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن منبه، ابن همام عن
ميين نييبي وسييلم: (غييزا عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قال 

وهييو امييرأة، بضييع ملييك رجييل يتبعني لقومه: ل فقال النبياء،
يرفييع ولييم بيوتييا بنى أحد ول بها، يبن ولما بها يبني أن يريد

ولدهييا، ينتظيير وهو خلفات، أو غنما اشترى أحد ول سقوفها،
فقييال ذلييك، من قريبا أو العصر، صلة القرية من فدنا فغزا،

علينييا، احبسييها اللهييم مييأمور، وأنييا مييأمورة للشييمس: إنييك
- يعنييي فجيياءت الغنييائم فجمييع عليييه، الله فتح حتى فحبست

فليبييايعني غلييول، فيكييم فقييال: إن تطعمها، فلم - لتأكلها النار
فقييال: فيكييم بيييده، رجييل يييد فلزقييت رجييل، قبيليية كييل ميين

بيييده، ثلثيية أو رجلييين يييد فلزقييت قبيلتييك، فلتبايعني الغلول،
ميين بقييرة رأس مثييل بييرأس فجيياؤوا الغلييول، فقييال: فيكييم

لنييا اللييه أحييل ثييم فأكلتهييا، النييار فجيياءت فوضييعوها، الذهب،
لنا). فأحلها وعجزنا، ضعفنا رأى الغنائم،

]4862[



 9.     : الوقعة -  شهد لمن الغنيمة باب
زيييد عن مالك، عن الرحمن، عبد صدقة: أخبرنا  - حدثنا2957

عنه: الله رضي عمر قال: قال أبيه عن أسلم، بن
أهلهييا، بييين قسمتها إل قرية فتحت ما المسلمين، آخر لول 

خيبر. وسلم عليه الله صلى النبي قسم كما
 ]2209[

 10       : أجره؟ -  من ينقص هل للمغنم، قاتل من باب
عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا2958
الشييعري موسييى أبييو قال: حدثنا وائل أبا قال: سمعت عمرو
قال: عنه الله رضي

يقاتييل وسييلم: الرجييل عليييه اللييه صييلى للنييبي أعرابييي قال 
فييي ميين مكييانه، ليييرى ويقاتييل ليذكر، يقاتل والرجل للمغنم،

العليييا، هييي اللييه كلميية لتكييون قاتييل، فقال: (من الله؟ سبيل
الله). سبيل في فهو

 ]123[

 11       : لمن -  ويخبأ عليه، يقدم ما المام قسمة باب
. عنه     غاب أو يحضره لم

زيييد، بيين حميياد الوهاب: حدثنا عبد بن الله عبد  - حدثنا2959
مليكة: أبي بن الله عبد عن أيوب، عن
ديبيياج، من أقبية له أهديت وسلم عليه الله صلى النبي أن 

منهييا وعييزل أصييحابه، ميين ناس في فقسمها بالذهب، مزررة
مخرمة، بن المسور ابنه ومعه فجاء نوفل، بن لمخرمة واحدا
اللييه صييلى النييبي فسييمع لييي، فقييال: ادعييه الباب على فقام
بييأزراره، واسييتقبله بييه، فتلقيياه قبيياء فأخذ صوته، وسلم عليه

هذا خبأت المسور أبا يا لك، هذا خبأت المسور أبا فقال: (يا
شدة. خلقه في لك). وكان

أيييوب، وردان: حدثنا بن حاتم أيوب. قال عن علية، ابن ورواه
صييلى النييبي علييى المسييور: قييدمت عيين مليكة، أبي ابن عن
مليكة. أبي ابن عن الليث، أقبية. تابعه وسلم عليه الله

 ]2459[



 12       : وسلم -  عليه الله صلى النبي قسم كيف باب
. نوائبه        في ذلك من أعطى وما والنضير، قريظة

أبيه عن معتمر، السود: حدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا2960
يقول: عنه الله رضي مالك بن أنس قال: سمعت

النخلت، وسييلم عليييه اللييه صييلى للنييبي يجعييل الرجل كان 
عليهم. يرد ذلك بعد فكان والنضير، قريظة افتتح حتى

]3806، 3894[

 13       : مع -  وميتا، حيا ماله في الغازي بركة باب
. المر       وولة وسلم عليه الله صلى النبي

أسييامة: لبييي إبراهيييم: قييال: قلييت بيين إسييحاق  - حدثنا2961
الزبييير بيين اللييه عبد عن أبيه، عن عروة، ابن هشام أحدثكم

قال:
فقال: جنبه، إلى فقمت دعاني الجمل، يوم الزبير وقف لما 
أرانييي ل وإنييي مظلوم، أو ظالم إل اليوم يقتل ل إنه بني يا
أفييترى لييديني، همييي أكبر من وإن مظلوما، اليوم سأقتل إل

فيياقض مالنييا بييع بنييي فقييال: يييا شيييئا؟ مالنييا ميين ديننا يبقي
بيين اللييه عبييد بنييي - يعنييي لبنيييه وثلثه بالثلث، وأوصى ديني،
بعييد فضييل مالنييا ميين فضييل فييإن الثلييث، - يقول: ثلث الزبير
عبييد ولييد بعييض هشييام: وكييان قال لولدك، فثلثه الدين قضاء
يؤمئييذ ولييه وعبيياد، خييبيب الزبييير، بنييي بعييض وازى قييد اللييه

بييدينه يوصيييني اللييه: فجعييل عبييد بنات. قال وتسع بنين تسعة
عليييه فاسييتعن شيييء فييي عنييه عجييزت إن بنييي ويقييول: يييا

ميين أبييت قلييت: يييا حتى أراد ما دريت ما مولي. قال: فوالله
دينييه ميين كربيية في وقعت ما قال: فوالله قال: الله، مولك؟

الزبييير فقتل فيقضيه، دينه عنه اقض الزبير مولى قلت: يا إل
منهييا أرضييين، إل درهمييا ول دينييارا يييدع ولييم عنه الله رضي

ودارا بالبصييرة، ودارييين بالمدينيية، دارا عشييرة وإحييدى الغابيية
أن عليييه الييذي دينييه كييان قييال: إنمييا بمصيير، ودارا بالكوفيية،

الزبييير: ل، فيقييول إييياه، فيسييتودعه بالمييال يييأتيه كييان الرجل
قييط، إمارة ولي وما الضيعة، عليه أخشى فإني سلف، ولكنه

النييبي مييع غييزوة فييي يكون أن إل شيئا ول خراج، جباية ول
رضييي وعثمييان وعميير بكر أبي مع أو وسلم، عليه الله صلى
ميين عليييه مييا الزبييير: فحسييبت بيين الله عبد قال عنهم، الله



بيين حكيييم قال: فلقييي ألف، ومائتي ألف ألفي فوجدته الدين
أخييي علييى كييم أخييي، ابن فقال: يا الزبير بن الله عبد حزام

مييا حكيييم: واللييه فقييال ألييف، فقال: مائيية فكتمه، الدين؟ من
كييانت إن الله: أفرأيتك عبد له فقال لهذه، تسع أموالكم أرى

فييإن هييذا، تطيقييون أراكييم قييال: مييا ألف؟ ومائتي ألف ألفي
الزبييير قييال: وكييان بييي، فاسييتعينوا منييه شيييء عيين عجزتييم
ألييف بألف الله عبد فباعها ألف، ومائة بسبعين الغابة اشترى

حييق الزبييير علييى لييه كييان فقال: ميين قام ثم ألف، وستمائة
علييى ليه وكيان جعفيير، بين الليه عبييد فأتياه بالغابية، فليوافنا

ه: إن لعبيد فقال ألف، أربعمائة الزبير لكيم، تركتهيا شيئتم الل
إن تييؤخرون فيمييا جعلتموها شئتم قال: فإن الله: ل، عبد قال

قطعيية، لييي قييال: قييال: فيياقطعوا اللييه: ل، عبييد فقييال أخرتم،
منهييا قييال: فبيياع هنييا، هييا إلى هنا ها من الله: لك عبد فقال

فقييدم ونصييف، أسييهم أربعيية منهييا وبقي فأوفاه، دينه فقضى
وابيين الزبييير بن والمنذر عثمان بن عمرو وعنده معاوية على

مائة سهم قال: كل الغابة؟ قومت معاوية: كم له فقال زمعة،
بيين المنييذر قييال ونصييف، أسييهم قال: أربعيية بقي، فكم ألف،

عثمييان: قييد بن عمرو قال ألف، بمائة سهما أخذت الزبير: قد
سييهما أخييذت زمعيية: قييد ابيين وقييال ألف، بمائة سهما أخذت
قييال: ونصييف، فقال: سهم بقي؟ معاوية: كم فقال ألف، بمائة
جعفيير بيين اللييه عبييد قييال: وبيياع ألييف، ومائة بخمسين أخذته
ميين الزبييير ابيين فييرغ فلمييا ألييف، بستمائة معاوية من نصيبه
واللييه قييال: ل ميراثنييا، بيننا الزبير: اقسم بنو قال دينه، قضاء

كييان ميين سيينين: أل أربع بالموسم أنادي حتى بينكم أقسم ل
سيينة كييل قييال: فجعييل فلنقضييه، فليأتنييا دييين الزبييير على له

قييال: بينهييم، قسييم سيينين أربييع مضييى فلمييا بالموسم، ينادي
ألييف امرأة كل فأصاب الثلث، ورفع نسوة، أربع للزبير فكان
ألف. ومائتا ألف، ألف خمسون ماله فجميع ألف، ومائتا ألف

 14        : أمره -  أو حاجة، في رسول المام بعث إذا باب
. له    يسهم هل بالمقام،

بيين عثمييان عوانيية: حييدثنا أبييو موسييى: حييدثنا  - حييدثنا2962
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن موهب،

الله رسول بنت تحته كانت فإنه بدر، عن عثمان تغيب إنما 
الله صلى



عليييه اللييه صييلى النييبي لييه فقال مريضة، وكانت وسلم عليه
وسهمه). بدرا شهد ممن رجل أجر لك وسلم: (إن

]3495، 3839[

 15      : لنوائب -  الخمس أن على الدليل ومن باب
المسلمين.

فيهييم برضيياعه وسييلم عليييه اللييه صلى النبي هوازن سأل ما
وسييلم عليييه الله صلى النبي كان وما المسلمين، من فتحلل

ومييا الخمييس، من والنفال الفيء من يعطيهم أن الناس يعد
خيبر. تمر الله عبد بن جابر أعطى وما النصار، أعطى
قييال: حييدثني الليث قال: حدثني عفير بن سعيد  - حدثنا2963
بيين مييروان عييروة: أن قييال: وزعييم شييهاب ابيين عيين عقيييل،
أخبراه: مخرمة بن ومسور الحكم

وفييد جاءه حين قال، وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
وسييبيهم، أمييوالهم إليهييم يييرد أن فسييألوه مسييلمين، هييوازن

الحييديث وسييلم: (أحييب عليه الله صلى الله رسول لهم فقال
المال، وإما السبي، الطائفتين: إما إحدى فاختاروا أصدقه، إلي
عليه الله صلى الله رسول كان بهم). وقد استأنيت كنت وقد

الطييائف، من قفل حين ليلة عشرة بضع آخرهم انتظر وسلم
راد غير وسلم عليه الله صلى الله رسول أن لهم تبين فلما

فقييام سييبينا، نختييار قييالوا: فإنييا الطييائفتين، إحييدى إل إليهييم
على فأثنى المسلمين، في وسلم عليه الله صلى الله رسول

قييد هييؤلء أخييوانكم فإن بعد، قال: (أما ثم أهله، هو بما الله
أحييب ميين سييبيهم، لهم أرد أن رأيت قد وإني تائبين، جاؤونا

حظييه، علييى يكييون أن منكييم أحييب وميين فليفعل، يطيب أن
فليفعييل). فقييال علينييا الله يفيء ما أول من إياه نعطيه حتى

رسييول لهييم فقييال لهييم، الله رسول يا ذلك طيبنا الناس: قد
فييي منكييم أذن ميين ندري ل وسلم: (إنا عليه الله صلى الله

عرفيياؤكم إلينييا يرفييع حييتى فييارجعوا يييأذن، لييم مميين ذلييك
رسول إلى رجعوا ثم عرفاؤهم، فكلمهم الناس أمركم). فرجع

فييأذنوا. طيبييوا قييد أنهييم فييأخبروه وسلم عليه الله صلى الله
هوازن. سبي عن بلغنا الذي فهذا

 ]2184[
حمياد: حيدثنا الوهياب: حييدثنا عبيد بيين الليه عبد  - حدثنا2964
الكليبي، عاصم بن القاسم قال: وحدثني قلبة أبي عن أيوب،



قال: زهدم عن أحفظ، القاسم لحديث وأنا
من رجل - وعنده دجاجة - وذكر فأتي موسى، أبي عند كنا 

فقييال: للطعييام، فييدعاه الموالي، من كأنه أحمر الله تيم بني
فقييال: هلييم آكييل، ل فحلفييت فقييذرته، شيييئا يأكييل رأيتييه إني

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أتيت إني ذاك، عن فلحدثكم
وما أحملكم ل فقال: (والله نستحمله، الشعريين من نفر في

وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أحملكم). وأتي ما عندي
لنييا الشييعريون). فييأمر النفر فقال: (أين عنا فسأل إبل، بنهب

يبييارك ل صنعنا؟ قلنا: ما انطلقنا فلما الذرى، غر ذود بخمس
ل أن فحلفييت تحملنييا، أن سييألناك فقلنا: إنا إليه، فرجعنا لنا،

حملكييم، الله ولكن حملتكم، أنا قال: (لست أفنسيت؟ تحملنا،
غيرهييا فأرى يمين، على أحلف - ل الله شاء - إن والله وإني
وتحللتها). خير، هو الذي أتيت إل منها، خيرا

]4124، 4153، 5198، 5199، 6249، 6273، 6300،
6302، 6340، 6342، 7116[
نييافع، عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين الله عبد  - حدثنا2965

عنهما: الله رضي عمر ابن عن
عبييد فيها سرية بعث وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

سييهامهم فكييانت كييثيرة، إبل فغنمييوا نجييد، قبل عمر بن الله
بعيرا. بعيرا ونفلوا بعيرا، عشر أحد أو بعيرا، عشر اثني

]4083[
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكير: أخبرنا بن يحيى  - أخبرنا2966

عنهما: الله رضي عمر ابن عن سالم، عن شهاب، ابن
ميين بعييض ينفل كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الجيش. عامة قسم سوى خاصة، لنفسهم السرايا من يبعث
بريييد أسييامة: حييدثنا أبييو العلء: حييدثنا بن محمد  - حدثنا2967

عنييه الله رضي موسى أبي عن بردة، أبي عن الله، عبد بن
قال:

بيياليمن، ونحيين وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي مخييرج بلغنا 
أحييدهما أصييغرهم، أنييا لييي وأخييوان أنا إليه، مهاجرين فخرجنا

قييال: فييي وإمييا بضييع، قال: في إما رهم، أبو والخر بردة أبو
فركبنييا قييومي، ميين رجل وخمسييين اثنييين أو وخمسييين، ثلثة

جعفيير ووافقنييا بالحبشيية، النجاشي إلى سفينتنا فألقتنا سفينة،
اللييه رسييول جعفيير: إن فقييال عنييده، وأصحابه طالب أبي بن



فيأقيموا بالقامية، وأمرنيا هنيا، بعثناهيا وسيلم عليه الله صلى
اللييه صلى النبي فوافقنا جميعا، قدمنا حتى معه فأقمنا معنا،
قييال: فأعطانييا أو لنييا، فأسييهم خيييبر، افتتييح حييين وسلم عليه
لميين إل شيييئا، منها خيبر فتح عن غاب لحد قسم وما منها،
لهييم قسم وأصحابه، جعفر مع سفينتنا أصحاب إل معه، شهد

معهم.
]3663، 3990 - 3992[

المنكييدر: بيين محمييد سييفيان: حييدثنا علي: حدثنا  - حدثنا2968
قال: عنه الله رضي جابرا سمع

مييال جاءني قد وسلم: (لو عليه الله صلى الله رسول قال 
حييتى يجيييء وهكييذا). فلييم وهكييذا هكييذا أعطيتك لقد البحرين

البحرييين، مييال جيياء فلمييا وسلم، عليه الله صلى النبي قبض
صييلى اللييه رسول عند له كان فنادى: من مناديا بكر أبو أمر
رسيول فقليت: إن فأتيته فليأتنا، عدة أو دين وسلم عليه الله
ثلثييا. لي فحثا وكذا، كذا لي قال وسلم عليه الله صلى الله

سفيان وجعل
المنكدر. ابن قال لنا: هكذا قال ثم جميعا، بكفيه يحثو
فلييم أتيتييه ثييم يعطني، فلم فسألت بكر أبا مرة: فأتيت وقال

سييألتك ثم تعطني، فلم فقلت: سألتك الثالثة، أيته ثم يعطني،
وإمييا تعطينييي، أن فإمييا تعطنييي، فلم سألتك ثم تعطني، فلم
إل مييرة من منعتك ما عني؟ تبخل قال: قلت عني، تبخل أن

أعطيك. أن أريد وأنا
جييابر: عيين علييي، بيين محمييد عيين عمرو، سفيان: وحدثنا قال
قييال: فخييذ خمسييمائة، فوجييدتها وقييال: عييدها، حيثيية لييي فحثا

ميين أدوأ داء المنكييدر: وأي ابيين مرتييين. وقييال: يعنييي مثلهييا
البخل.

 ]2174[
بيين عمييرو قرة: حييدثنا إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا2969
قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن دينار،

غنيميية يقسييم وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول بينمييا 
إن شييقيت لييه: (لقييد فقال رجل: اعدل، له قال إذ بالجعرانة،

أعدل). لم



 16        : على -  وسلم عليه الله صلى النبي من ما باب
. يخمس     أن غير من السارى

الييرزاق: أخبرنييا عبييد منصييور: أخبرنييا بن إسحاق  - حدثنا2970
اللييه رضي أبيه عن جبير، بن محمد عن الزهري، عن معمر،

عنه:
بييدر: (لييو أسييارى فييي قال وسلم عليه الله صلى النبي أن 

النتنييى، هييؤلء فييي كلمنييي ثييم حيييا، عييدي بيين المطعييم كان
له). لتركتهم

]3799[

 17      : للمام، -  الخمس أن على الدليل ومن باب
   : النبي      قسم ما بعض دون قرابته بعض يعطي وأنه

هاشم        وبني المطلب لبني وسلم عليه الله صلى
. خيبر   خمس من

قريبييا يخييص ولييم بييذلك، يعمهم العزيز: لم عبد بن عمر قال
إليه يشكو لما أعطى الذي كان وإن إليه، أحوج هو من دون
وحلفائهم. قومهم من جنبه، في مسهم ولما الحاجة، من

عقيييل عيين الليييث، يوسييف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2971
قال: مطعم بن جبير عن المسيب، ابن عن شهاب، ابن عن
اللييه صييلى اللييه رسييول إلييى عفييان بن وعثمان أنا مشيت 

المطلييب بنييي أعطيييت اللييه، رسييول فقلنييا: يييا وسييلم، عليييه
اللييه رسييول فقييال واحييدة؟ بمنزليية منييك وهم ونحن وتركتنا،

شيييء هاشيم وبنييو المطليب بنيو وسلم: (إنما عليه الله صلى
واحد).

النيبي يقسيم جيبير: ولييم وزاد: قيال يونس، الليث: حدثني قال
نوفل. وقييال لبني ول شمس عبد لبني وسلم عليه الله صلى

وأمهيم لم، إخيوة والمطليب وهاشيم شمس إسحاق: عبد ابن
لبيهم. أخاهم نوفل وكان مرة، بنت عاتكة

]3311، 3989[

 18       : قتيل -  قتل ومن السلب، يخمس لم من باب
. فيه         المام وحكم يخمس، أن غير من سلبه فله

صييالح عيين الماجشون، بن يوسف مسدد: حدثنا  - حدثنا2972
جييده عيين أبيييه، عيين عوف، بن الرحمن عبد ابن إبراهيم بن



قال:
وعن يميني عن فنظرت بدر، يوم الصف في واقف أنا بينا 

تمنيييت أسيينانهما، حديثة النصار، من بغلمين أنا فإذا شمالي،
هييل عييم فقال: يا أحدهما فغمزني منهما، أضلع بين أكون أن

قال: أخي؟ ابن يا إليه حاجتك ما قلت: نعم، جهل؟ أبا تعرف
ه صلى الله رسول يسب أنه أخبرت واليذي وسيلم، علييه الل
يمييوت حييتى سييواده سييوادي يفارق ل رأيته لئن بيده، نفسي

مثلهييا، لييي فقييال الخيير، فغمزني لذلك، فتعجبت منا، العجل
قلت: الناس، في يجول جهل أبي إلى نظرت أن أنشب فلم
بسيييفهما، فابتييدراه سييألتماني، الييذي صيياحبكما هييذا إن أل،

الليه صيلى الليه رسييول إليى انصيرفا ثم قتله، حتى فضرباه
منهما: واحد كل قتله). قال فقال: (أيكما فأخبراه، وسلم عليه

فييي فنظيير سيييفيكما). قييال: ل، مسييحتما فقال: (هل قتلته، أنا
بيين عمييرو بيين لمعيياذ سييلبه قتلييه، فقييال: (كلكمييا السيييفين،

الجموح. بن عمرو بن ومعاذ عفراء بن معاذ الجموح). وكانا
أباه. وإبراهيم صالحا، يوسف محمد: سمع قال

]3746، 3766[
بيين يحيى عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا2973
عيين قتييادة، أبييي مييولى محمد أبي عن أفلح، ابن عن سعيد،

قال: عنه الله رضي قتادة أبي
حنييين، عييام وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول مع خرجنا 

مييين رجل فرأييييت جولييية، للمسيييلمين كيييانت التقينيييا، فلميييا
ميين أتيتييه حتى فاستدرت المسلمين، من رجل عل المشركين

علييي فأقبييل عيياتقه، حبييل علييى بالسيييف ضييربته حييتى ورائه
ه ثيم الميوت، رييح منهيا وجيدت ضيمة فضيمني الميوت أدرك

النيياس؟ بييال فقلييت: مييا الخطيياب بن عمر فلحقت فأرسلني،
اللييه صييلى النبي وجلس رجعوا، الناس إن ثم الله، قال: أمر

سييلبه). فلييه بينيية عليييه لييه قتيل قتل فقال: (من وسلم عليه
قتييل قييال:(ميين ثييم جلست، ثم لي، يشهد فقلت: من فقمت

لييي، يشييهد فقلت: ميين سلبه). فقمت، فله بينة عليه له قتيل
اللييه رسييول فقييال فقمييت، مثلييه، الثالثة قال ثم جلست، ثم

عليه قتادة). فاقتصصت أبا يا بالك وسلم: (ما عليه الله صلى
فأرضه عندي وسلبه الله، رسول يا رجل: صدق فقال القصة،

ل إذا اللييه، عنه: لهييا الله رضي الصديق بكر أبو فقال عني،



صييلى ورسييوله الله عن يقاتل الله، أسد من أسد إلى يعتمد
لى النيبي سلبه. فقيال يعطيك وسلم، عليه الله ه ص علييه الل

فييي مخرفييا بييه فابتعت الدرع، فبعت وسلم: (صدق). فأعطاه،
السلم. في تأثلته مال لول فإنه سلمة، بني

 ]1994[

 19       : وسلم -  عليه الله صلى للنبي كان ما باب
الخمس      من وغيرهم قلوبهم المؤلفة يعطي

ونحوه.
وسلم. عليه الله صلى النبي عن زيد، بن الله عبد رواه

 ]4075[
الزهييري، عن الوزاعي، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا2974

حييزام بن حكيم الزبير: أن بن وعروة المسيب، بن سعيد عن
قال: عنه الله رضي

ثييم فأعطيياني، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول سألت 
خضيير المييال هييذا إن حكيم، لي: (يا قال ثم فأعطاني، سألته
أخييذه وميين فيييه، لييه بييورك نفييس بسييخاوة أخذه فمن حلو،

يشبع، ول يأكل كالذي وكان فيه، له يبارك لم نفس بإشراف
حكيييم: فقلييت: يييا السييفلى). قييال اليييد ميين خييير العليييا واليييد

حتى شيئا بعدك أحدا أزرأ ل بالحق، بعثك والذي الله، رسول
فيييأبى العطيياء ليعطيه حكيما يدعو بكر أبو الدنيا. فكان أفارق

يقبييل أن فييأبى ليعطيه دعاه عمر إن ثم شيئا، منه يقبل أن
الييذي حقييه عليه أعرض إني المسلمين، معشر فقال: يا منه،

حكيم يزرأ يأخذه. فلم أن فيأبى الفيء هذا من له الله قسم
حييتى وسييلم عليييه الله صلى النبي بعد شيئا الناس من أحدا

توفي.
 ]1361[

عن أيوب، عن زيد، بن حماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا2975
قال: عنه الله رضي الخطاب بن عمر نافع: أن

الجاهلييية، فييي يييوم اعتكيياف علييي كييان إنه الله، رسول يا 
سييبي ميين جيياريتين عميير قييال: وأصيياب بييه، يفييي أن فييأمره
اللييه رسييول قال: فمن مكة، بيوت بعض في فوضعهما حنين،
فييي يسييعون فجعلوا حنين، سبي على وسلم عليه الله صلى

فقييال: ميين هييذا؟ مييا انظيير اللييه، عبد عمر: يا فقال السكك،
قييال: اذهييب السييبي، علييى وسلم عليه الله صلى الله رسول



الجاريتين. فأرسل
ميين وسييلم عليييه الله صلى الله رسول يعتمر نافع: ولم قال

الله. عبد على يخف لم اعتمر ولو الجعرانة،
عميير ابيين عيين نييافع، عيين أيييوب، عيين حازم، بن جرير وزاد

ابيين عن نافع، عن أيوب، عن معمر، الخمس. ورواه قال: من
يقل: يوم. ولم النذر، في عمر

 ]1927[
حييازم: بيين جرييير إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حدثنا2976
عنييه اللييه رضييي تغلييب بيين عمييرو قال: حدثني الحسن حدثنا
قال:

آخرين، ومنع قوما وسلم عليه الله صلى الله رسول أعطى 
ظلعهييم أخيياف قومييا أعطييي فقييال: (إنييي عليه، عتبوا فكأنهم

ميين قليوبهم فيي الليه جعييل مييا إليى أقواميا وأكل وجزعهم،
عمرو تغلب). فقال بن عمرو منهم والغناء، الخير

عليييه اللييه صلى الله رسول بكلمة لي أن أحب تغلب: ما بن
النعم. حمر وسلم
يقييول: حييدثنا الحسيين قال: سمعت جرير عن عاصم، أبو وزاد

أتييي وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول تغلب: أن بن عمرو
بهذا. فقسمه، بسبي أو بمال

 ]881[
عيين قتييادة، عيين شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا2977/2978

قال: عنه الله رضي أنس
قريشييا أعطييي وسييلم: (إنييي عليييه اللييه صييلى النييبي قييال 

بجاهلية). عهد حديث لنهم أتألفهم،
قال: الزهري شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو ) - حدثنا2978( 

مالك: بن أنس أخبرني
عليييه اللييه صييلى اللييه لرسييول قييالوا النصار من أناسا أن 

من وسلم عليه الله صلى رسوله على الله أفاء حين وسلم،
المائيية قريييش من رجال يعطي فطفق أفاء، ما هوازن أموال

عليييه اللييه صييلى اللييه لرسييول اللييه فقييالوا: يغفيير البل، من
دمييائهم. قييال من تقطر وسيوفنا ويدعنا، قريشا يعطي وسلم،

بمقييالتهم، وسييلم عليييه اللييه صييلى الييه رسييول أنس: فحييدث
يييدع ولييم أدم، ميين قبيية فييي فجمعهييم النصييار إلييى فأرسل

صييلى اللييه رسييول جيياءهم اجتمعييوا فلمييا غيرهم، أحدا معهم



لييه عنكييم). قيال بلغني حديث كان فقال: (ما وسلم عليه الله
أناس وأما شيئا، يقولوا فلم رسول يا آرائنا ذوو فقهاؤهم: أما

اللييه صييلى اللييه لرسول الله فقالوا: يغفر أسنانهم، حديثة منا
من تقطر وسيوفنا النصار، ويترك قريشا، يعطي وسلم، عليه

لعطييي وسلم: (إني عليه الله صلى الله رسول دمائهم. فقال
النيياس يييذهب أن ترضييون أمييا بكفيير، عهييدهم حييديث رجييال

عليييه اللييه صييلى اللييه برسول رحالكم إلى وترجعوا بالموال،
به). قالوا: بلييى ينقلبون مما خير به تنقلبون ما فوالله وسلم،

أثييرة بعييدي سييترون لهييم: (إنكييم فقييال رضينا، الله رسول يا
الليه صيلى ورسييوله تعيالى الليه تلقييوا حيتى فاصبروا شديدة

نصبر. أنس: فلم الحوض). قال على وسلم عليه
]3327، 3567، 3582، 4076 -  4079، 4082، 5522،

6381، 7003[
إبراهيييم الويسي: حدثنا الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا2979

بيين عميير قييال: أخييبرني شهاب ابن عن صالح، عن سعد، بن
بيين جييبير قييال: أخييبرني جييبير بن محمد مطعم: أن بن محمد

مطعم:
ومعييه وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول مع هو بينا أنه 

عليييه اللييه صييلى اللييه رسول علقت حنين، من مقبل الناس،
فخطفييت سييمرة إلييى اضطروه حتى يسألونه، العراب وسلم
فقييال: وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فوقييف رداءه،

لقسييمته نعمييا العضيياه هييذه عييدد كييان فلييو ردائي، (أعطوني
جبانا). ول كذوبا، ول بخيل، تجدوني ل ثم بينكم،

 ]2666[
بيين إسييحاق عيين مالييك، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا2980

قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن الله، عبد
بييرد وعليييه وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي مع أمشي كنت 

شييديدة، جذبيية فجييذبه أعرابي فأدركه الحاشية، غليظ نجراني
وسيلم عليييه الليه صيلى النيبي عاتق صفحة إلى نظرت حتى

لييي قال: ميير ثم جذبته، شدة من الرداء حاشية به أثرت قد
لييه أميير ثييم فضييحك، إليه فالتفت عندك، الذي الله مال من

بعطاء.
]5472، 5738[

منصييور، عيين جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا2981



قال: عنه الله رضي الله عبد عن وائل، أبي عن
أناسييا وسييلم عليه الله صلى النبي آثر حنين، يوم كان لما 

البييل، ميين مائيية حييابس بيين القييرع فييأعطى القسييمة، فييي
العييرب، أشييراف ميين أناسييا وأعطى ذلك، مثل عيينة وأعطى
القسييمة هييذه إن رجل: والله قال القسمة، في يومئذ فآثرهم

لخييبرن الليه. فقلييت: واللييه وجيه بهييا أريييد وما فيها، عدل ما
فقييال: (فميين فييأخبرته، فييأتيته وسييلم، عليييه اللييه صلى النبي
أوذي قييد موسييى، الله رحم ورسوله، الله يعدل لم إذا يعدل
فصبر). هذا من بأكثر

]3224، 4080، 4081، 5712، 5749، 5933، 5977[
هشييام أسامة: حدثنا أبو غيلن: حدثنا بن محمود  - حدثنا2982

عنهمييا اللييه رضي بكر أبي بنت أسماء عن أبي، قال: أخبرني
قالت:

اللييه رسييول أقطعه التي الزبير أرض من النوى أنقل كنت 
ثلييثي علييى منييي وهييي رأسييي، علييى وسييلم عليه الله صلى

صييلى النبي أبيه: أن عن هشام، عن ضمرة، أبو فرسخ. وقال
النضير. بني أموال من أرضا الزبير أقطع وسلم عليه الله

]4926[
سييليمان: بيين الفضيل المقدام: حدثنا بن أحمد  - حدثني2983
عميير ابيين عيين نييافع، قييال: أخييبرني عقبيية ابيين موسى حدثنا
عنهما: الله رضي

أرض ميين والنصييارى اليهييود أجلييى الخطيياب بيين عميير أن 
ظهيير لمييا وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول وكان الحجاز،

لمييا الرض وكانت منها، اليهود يخرج أن أراد خيبر أهل على
رسييول اليهود فسأل وللمسلمين، وللرسول لليهود عليها ظهر
العمييل يكفييوا أن على يتركهم أن وسلم عليه الله صلى الله

وسييلم: عليييه اللييه صلى الله رسول فقال الثمر، نصف ولهم
فيي عميير أجلهييم حييتى شيئنا). فييأقروا ميا ذلك على (نقركم
وأريحا. تيماء إلى إمارته

 ]2213[

20.        : الحرب -  أرض في الطعام من يصيب ما باب
هلل، بيين حميييد عيين شييعبة، الوليييد: حييدثنا أبو  - حدثنا2984

قال: عنه الله رضي مغفل ابن الله عبد عن
شييحم، فيييه بجراب إنسان فرمى خيبر، قصر محاصرين كنا 



وسيلم عليييه اللييه صييلى النييبي فييإذا فييالتفت لخييذه، فنييزوت
منه. فاستحييت

]3977، 5189[
عيين أيييوب، عيين زيييد، بيين حميياد مسدد: حييدثنا  - حدثنا2985
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع،

نرفعه. ول فنأكله والعنب، العسل مغازينا في نصيب كنا 
الواحيد: حيدثنا عبيد إسيماعيل: حيدثنا بن موسى  - حدثنا2986

يقول: عنهما الله رضي أوفى أبي ابن قال: سمعت الشيباني
فييي وقعنييا خيييبر يييوم كييان فلما خيبر، ليالي مجاعة أصابنا 

منييادي نييادى القييدور غلييت فلمييا فانتحرناهييا، الهلييية الحميير
تطعمييوا فل القدور، وسلم: أكفئوا عليه الله صلى الله رسول

النيبي نهييى الليه: فقلنييا: نميا عبييد شيئا. قييال الحمر لحوم من
آخييرون: قييال: وقييال تخمييس، لييم لنها وسلم عليه الله صلى

ألبتة. فقال: حرمها جبير بن سعيد وسألت ألبتة، حرمها
]3983 - 3986، 5205[
والموادعة الجزية  - أبواب62 
 1.       : والحرب -  الذمة أهل مع والموادعة الجزية باب

بيياليوم ول بييالله يؤمنييون ل الييذين تعييالى: {قيياتلوا الله وقول
دييين يييدينون ول ورسييوله اللييه حييرم مييا يحرمييون ول الخيير
وهم يد عن الجزية يعطوا حتى الكتاب أوتوا الذين من الحق

/. و/آل61/: أذلء. و: {المسييكنة} /البقييرة: 29صاغرون} /التوبة: 
فلن: ميين أسييكن يقييال: فلن المسكين، /: مصدر112عمران: 

السكون. إلى يذهب ولم منه، أحوج
والمجييوس والنصييارى اليهييود ميين الجزييية أخييذ فييي جيياء وما

والعجم.
شييأن لمجاهييد: مييا نجيييح: قلييت أبي ابن عن عيينة، ابن وقال
دينييار؟ عليهييم اليميين وأهييل دنييانير، أربعيية عليهييم الشأم أهل

اليسار. قبل من ذلك قال: جعل
قييال: سييمعت سييفيان اللييه: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا2987
قال: عمرا

فحييدثهما أوس، بيين وعمييرو زيييد بيين جييابر مع جالسا كنت 
البصييرة بأهييل الزبييير بن مصعب حج عام سبعين، سنة بجالة
عيين معاوييية، بيين لجييزء كاتبييا قييال: كنييت زمييزم، درج عنييد

بسنة: فرقييوا موته قبل الخطاب بن عمر كتاب فأتانا الحنف،



الجزييية أخييذ عمر يكن ولم المجوس، من محرم ذي كل بين
رسييول عييوف: أن بيين الرحميين عبد شهد حتى المجوس، من
هجر. مجوس من أخذها وسلم عليه الله صلى الله

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا2988
أخييبره: أنييه مخرمة بن المسور عن الزبير، ابن عروة حدثني

بيين عييامر لبنييي حليييف وهييو النصيياري، عييوف بيين عمرو أن
أخبره: بدرا، شهد وكان لؤي،

بيين عبيييدة أبييا بعييث وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
صييلى اللييه رسييول وكييان بجزيتهييا، يييأتي البحرين إلى الجراح

بن العلء عليهم وأمر البحرين أهل صالح هو وسلم عليه الله
فسييمعت البحرييين، ميين بمييال عبيييدة أبييو فقييدم الحضييرمي،

صييلى النبي مع الصبح صلة فوافت عبيدة أبي بقدوم النصار
لييه فتعرضوا انصرف، الفجر بهم صلى فلما وسلم، عليه الله

وقيال: رآهيم، حيين وسلم عليه الله صلى الله رسول فتبسم
بشيييء). قييالوا: أجييل جاء قد عبيدة أبا أن سمعتم قد (أظنكم

ل فيوالله يسيركم، ميا وأمليوا قيال: (فأبشيروا الله، رسول يا
عليكييم تبسييط أن عليكييم أخشييى ولكن عليكم، أخشى الفقر
كمييا فتنافسييوها قبلكييم، كييان ميين علييى بسييطت كمييا الدنيا،

أهلكتهم). كما وتهلككم تنافسوها،
]3791، 6061[

جعفير بين الليه عبيد يعقيوب: حيدثنا بن الفضل  - حدثنا2989
الليه عبيييد بيين سييعيد سليمان: حدثنا بن المعتمر الرقي: حدثنا
عيين جييبير، بيين وزييياد المزني الله عبد بن بكر الثقفي: حدثنا

قال: حية بن جبير
المشييركين، يقيياتلون المصييار أفنيياء فييي النيياس عميير بعث 

هييذه، مغيازي فييي مستشييرك فقيال: إنيي الهرمييزان، فأسيلم
عييدو ميين النيياس ميين فيهييا ميين ومثييل مثلهييا قييال: نعييم،

فييإن رجلن، ولييه جناحييان وله رأس طائر: له مثل المسلمين
كسيير فإن والرأس، بجناح الرجلن نهضت الجناخين أحد كسر

الييرأس شييدخ وإن والييرأس، الييرجلن نهضييت الخيير الجنيياح
والجنيياح كسييرى، فييالرأس والييرأس، والجناحان الرجلن ذهبت
إلييى فلينفييروا المسييلمين فميير فييارس، الخيير والجناح قيصر،

كسرى.
عميير، قييال: فنييدبنا حييية بيين جبير جميعا: عن وزياد بكر وقال



العييدو، بييأرض كنا إذا حتى مقرن، بن النعمان علينا واستعمل
ترجميان فقيام ألفيا، أربعيين فيي كسيرى عاميل علينيا وخرج

شييئت، عمييا المغيييرة: سييل فقييال منكييم، رجل فقال: ليكلمني
شييقاء فييي كنييا العييرب، ميين أنيياس قال: نحيين أنتم؟ قال: ما
ونلبييس الجييوع، ميين والنييوى الجلييد نمص شديد، وبلء شديد،
بعث إذ كذلك نحن فبينا والحجر، الشجر ونعبد والشعر، والبر
- عظمتييه وجلييت ذكره، - تعالى الرضين ورب السموات رب
ربنا رسول نبينا، فأمرنا وأمه، أباه نعرف أنفسنا من نبيا إلينا

أو وحييده اللييه تعبدوا حتى نقاتلكم وسلم: أن عليه الله صلى
رسييالة عيين وسلم عليه الله صلى نبينا وأخبرنا الجزية، تؤدوا

مثلهييا ييير ليم نعييم في الجنة إلى صار منا قتل من ربنا: أنه
أشييهدك النعمييان: ربمييا رقابكم. فقال ملك منا بقي ومن قط،
ولييم ينييدمك فلييم وسييلم عليه الله صلى النبي مع مثلها الله

عليييه اللييه صلى الله رسول مع القتال شهدت ولكني يخزك،
تهييب حييتى انتظيير النهييار، أول فييي يقاتل لم إذا كان وسلم،
الصلوات. وتحضر الرواح

]7092[

 2       : يكون -  هل القرية، ملك المام وادع إذا باب
لبقيتهم؟  ذلك

بيين عميرو عين وهيييب، بكييار: حيدثنا بين سييهل  - حدثنا2990
قال: الساعدي حميد أبي عن الساعدي، عباس عن يحيى،

ملييك وأهييدى تبييوك، وسلم عليه الله صلى النبي مع غزونا 
بييردا، وكسيياه بيضيياء، بغليية وسييلم عليه الله صلى للنبي أيلة

ببحرهم. له وكتب
 ]1141[

 3       : الله -  صلى الله رسول ذمة بأهل الوصايا باب
. وسلم  عليه
والل: القرابة. والذمة: العهد،

جمرة أبو شعبة: حدثنا إياس: حدثنا أبي بن آدم  - حدثنا2991
بيين عمر قال: سمعت التميمي قدامة بن جويرية قال: سمعت

عنه: الله رضي الخطاب
فييإنه اللييه، بذمة قال: أوصيكم المؤمنين، أمير يا قلنا: أوصنا 



عيالكم. ورزق نبيكم، ذمة
 ]1328[

 4        : من -  وسلم عليه الله صلى النبي أقطع ما باب
ولمن        والجزية، البحرين مال من وعد وما البحرين،

. والجزية   الفيء يقسم
بيين يحيييى عيين زهييير، يييونس: حييدثنا بيين أحمد  - حدثنا2992
قال: عنه الله رضي أنسا قال: سمعت سعيد

لهييم ليكتييب النصييار وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي دعييا 
قريييش ميين لخواننييا تكتييب حييتى واللييه فقييالوا: ل بييالبحرين،

لييه، ذلييك). يقولييون على الله شاء ما لهم فقال: (ذاك بمثلها،
تلقوني). حتى فاصبروا أثرة، بعدي سترون قال: (فإنكم

]2247[
إبراهيييم بيين إسييماعيل الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا2993

عيين المنكييدر، بيين محمييد عيين القاسم، بن روح قال: أخبرني
قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر
قييد لييي: (لييو قييال وسييلم عليييه الله صلى الله رسول كان 

وهكييذا). فلمييا وهكييذا هكييذا أعطيتييك قييد البحرييين مييال جاءنا
البحرييين، مييال وجيياء وسلم عليه الله صلى الله رسول قبض
عليييه اللييه صييلى اللييه رسول عند له كانت بكر: من أبو قال

اللييه صييلى اللييه رسييول فقلت: إن فأتيته فليأتني، عدة وسلم
البحرييين مييال جاءنييا قييد لييي: (لييو قييال كييان قد وسلم عليه

حثييية، فحثييوت لييي: احثييه، وهكذا). فقال وهكذا هكذا لعطيتك
ألفييا فأعطيياني خمسييمائة، هييي فييإذا فعددتها لي: عدها، فقال

وخمسمائة.
 ]2174[

صهيب، بن العزيز عبد عن طهمان، بن إبراهيم  - وقال2994
أنس: عن
فقييال: البحرين، من بمال وسلم عليه الله صلى النبي أتي 

اللييه رسييول بييه أتييي مييال أكييثر المسجد). فكييان في (انثروه
الله، رسول فقال: يا العباس، جاءه إذ وسلم، عليه الله صلى

فييي عقيل. قال: (خذ). فحثا وفاديت نفسي فاديت إني أعطني
يرفعييه بعضييهم فقييال: ميير يسييتطع، فلم يقله، ذهب ثم ثوبه،

ثييم منييه قال: (ل). فنييثر علي، أنت إلي. قال: (ل). قال: فارفعه
قييال: علييي، يرفعييه بعضهم فقال: فمر يرفعه، فلم يقله ذهب



احتملييه ثييم منييه قييال: (ل). فنييثر علييي، أنت (ل). قال: فارفعه
خفييي حييتى بصييره يتبعييه زال فمييا انطلييق، ثييم كيياهله، على

عليييه الله صلى الله رسول قام فما حرصه، من عجبا علينا،
درهم. منها وثم وسلم

 ]411[

 5.       : جرم -  بغير معاهدا قتل من إثم باب
الواحييد: حييدثنا عبييد حفييص: حييدثنا بيين قيييس  - حييدثنا2995

رضي عمرو بن الله عبد عن مجاهد، عمرو: حدثنا بن الحسن
عنهما، الله
لييم معاهدا قتل قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 

عاما). أربعين مسيرة من توجد ريحها وإن الجنة، رائحة يرح
]6516[

 6.      : العرب -  جزيرة من اليهود إخراج باب
لم: (أقركيم علييه الليه صيلى النيبي عين عمير، وقال ميا وس

به). الله أقركم
 ]2213[

قييال: حييدثني الليييث يوسف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2996
عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين أبيييه، عن المقبري، سعيد
قال:

وسييلم عليييه الله صلى النبي خرج المسجد، في نحن بينما 
المييدارس، بيييت جئنييا حييتى يهود). فخرجنا إلى فقال: (انطلقوا
وإنييي ورسوله، لله الرض أن واعلموا تسلموا، فقال: (أسلموا

شيييئا بميياله منكم يجد فمن الرض، هذه من أجليكم أن أريد
ورسوله). لله الرض أن فاعلموا وإل فليبعه،

]6545، 6916[
الحييول: سييليمان عيين عيينيية، ابن محمد: حدثنا  - حدثنا2997
عنهمييا اللييه رضييي عبيياس ابيين جييبير: سييمع ابيين سعيد سمع

يقول:
دمعييه بييل حييتى بكييى ثييم الخميييس، يوم وما الخميس يوم 

قييال: اشييتد الخميييس؟ يييوم عبيياس: مييا أبييا يييا قلييت الحصى،
فقييال: (ائتيوني وجعيه، وسيلم عليييه الليه صيلى الليه برسيول

ينبغي ول أبدا). فتنازعوا، بعده تضلوا ل كتابا لكم أكتب بكتف
فقال: (ذروني، استفهموه؟ أهجر له فقالوا: ما تنازع، نبي عند



قييال: بثلث، إليييه). فييأمرهم تييدعونني مما خير فيه أنا فالذي
ما بنحو الوفد وأجيزوا العرب، جزيرة من المشركين (أخرجوا

أن وإمييا عنهييا، سييكتن أن إمييا خييير، أجيزهييم). والثالثيية كنييت
سليمان. قول من سفيان: هذا فنسيتها. قال قالها

 ]114[

 7     : هل -  بالمسلمين، المشركون غدر إذا باب
. عنهم  يعفى

قييال: حييدثني الليييث يوسف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا2998
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سعيد،

شيياة وسييلم عليييه اللييه صلى للنبي أهديت خيبر فتحت لما 
إلييي وسييلم: (اجمعييوا عليييه الليه صيلى النبي فقال سم، فيها
سييائلكم فقييال: (إنييي لييه، يهود). فجمعييوا من هنا ها كان من
النبي لهم قال عنه). فقالوا: نعم، صادقي أنتم فهل شيء عن

فقال: (كييذبتم، أبوكم). قالوا: فلن، وسلم: (من عليه الله صلى
عيين صييادقي أنتييم قال: (فهييل فلن). قالوا: صدقت، أبوكم بل

كييذبنا وإن القاسييم، أبييا يييا عنه). فقالوا: نعم سألت إن شيء
أهييل لهييم: (ميين فقييال أبينييا، فييي عرفتييه كمييا كييذبنا عرفييت

النييبي فقييال فيها، تخلفونا ثم يسيرا، فيها النار؟). قالوا: نكون
فيهييا نخلفكييم ل واللييه فيهييا، وسلم: (اخسؤوا عليه الله صلى

عنييه). سييألتكم إن شيء عن صادقي أنتم قال: (هل أبدا). ثم
الشيياة هييذه فييي جعلتييم قال: (هل القاسم، أبا يا فقالوا: نعم

ك). قيالوا: أردنيا على حملكم قال: (ما سما). قالوا: نعم، إن ذل
يضرك. لم نبيا كنت وإن نستريح، كاذبا كنت

]4003، 5441[

 8.       : عهدا -  نكث من على المام دعاء باب
عاصييم يزيييد: حييدثنا بيين ثابت النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا2999

قال:
الركييوع، قال: قبل القنوت، عن عنه الله رضي أنسا سألت 

ثييم فقال: كييذب، الركوع؟ بعد قلت أنك يزعم فلنا فقلت: إن
بعييد شييهرا قنييت أنييه وسييلم عليه الله صلى النبي عن حدثنا

ليم، بنيي أحياء على يدعو الركوع، - أو أربعيين قيال: بعيث س
المشييركين، ميين أنيياس إلييى القييراء، - من فيه يشك سبعين،
الله صلى النبي وبين بينهم وكان فقتلوهم، هؤلء لهم فعرض



عليهم. وجد ما أحد على وجد رأيته فما عهد، وسلم عليه
 ]957[

 9.    : وجوارهن -  النساء أمان باب
أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا3000
هييانئ أم مييولى مرة أبا الله: أن عبيد بن عمر مولى النضر،

طييالب أبييي بنييت هييانئ أم سييمع أخبره: أنييه طالب أبي بنت
تقول:

الفتييح، عييام وسييلم عليييه الله صلى الله رسول إلى ذهبت 
فقييال: عليييه، فسييلمت تستره، ابنته وفاطمة يغتسل، فوجدته

فقيال: (مرحبيا طالب، أبي بنت هانئ أم هذه). فقلت: أنا (من
ركعييات، ثميياني غصييلى قييام غسييله من فرغ هانئ). فلما بأم

أمييي، ابن زعم الله، رسول فقلت: يا واحد، ثوب في ملتحفا
رسييول هبيرة. فقييال بن فلن أجرته، قد رجل قاتل أنه علي،
أم يييا أجييرت ميين أجرنييا وسييلم: (قييد عليييه اللييه صييلى اللييه

ضحى. هانئ: وذلك أم هانئ). قالت
 ]276[

 10     : يسعى -  واحدة وجوارهم المسلمين ذمة باب
. أدناهم  بها

إبراهيييم عن العمش، عن وكيع، محمد: أخبرنا  - حدثني3001
قال: أبيه عن التيمي،

ومييا اللييه كتاب إل نقرؤه كتاب عندنا فقال: ما علي خطبنا 
البييل: وأسيينان الجراحييات فقييال: فيهييا الصييحيفة، هييذه فييي

حييدثا فيهييا أحييدث فميين كذا، إلى عير بين ما حرم (والمدينة
والنيياس والملئكيية اللييه لعنيية فعليييه محييدثا، فيهييا آوى أو

مييواليه غير تولى ومن عدل، ول صرف منه يقبل ل أجمعين،
مسييلما أخفيير فميين واحدة، المسلمين وذمة ذلك، مثل فعليه
ذلك). مثل فعليه

 ]1771[

 11.       : أسلمنا -  يحسنوا ولم صبأنا قالوا إذا باب
عليه الله صلى النبي فقال يقتل، خالد عمر: فجعل ابن وقال

خالد). صنع مما إليك أبرأ إني وسلم: (اللهم
 ]4084[

اللسيينة يعلييم اللييه إن آمنييه، فقد مترس قال عمر: إذا وقال



بأس. كلها. وقال: ل
 ]2989[

 12    : المشركين -  مع والمصالحة الموادعة باب
. بالعهد       يف لم من وإثم وغيره، بمال

/.61/النفال:  لها} الية فاجنح للسلم جنحوا وقوله: {وإن
يحيى، المفضل: حدثنا ابن هو بشر مسدد: حدثنا  - حدثنا3002

قال: حثمة أبي بن سهل عن يسار، ابن بشير عن
إلييى زيد بن مسعود بن ومحيصة سهل بن الله عبد انطلق 

اللييه عبييد إلييى محيصة فأتى فتفرقا، صلح، يومئذ وهي خيبر،
في يتشحط وهو سهل بن

بيين الرحميين عبييد فييانطلق المدينة، قدم ثم فدفنه قتيل، دمه
اللييه صييلى النييبي إلييى مسييعود ابنييا وحويصيية ومحيصة سهل
كبر). وهييو فقال: (كبر يتكلم، الرحمن عبد فذهب وسلم، عليه

وتسييتحقون فقييال: (تحلفييون فتكلمييا، فسييكت القييوم، أحييدث
نيير؟ ولييم نشييهد ولم نحلف صاحبكم). قالوا: وكيف أو قاتلكم،

قييوم أيمييان نأخييذ بخمسين). فقييالوا: كيييف يهود قال: (فتبرئكم
عنده. من وسلم عليه الله صلى النبي فعقله كفار،

 ]2555[

 13.    : بالعهد -  الوفاء فضل باب
عيين يييونس، عيين الليييث، بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3003

أخييبره: أن عتبيية بيين اللييه عبد بن الله عبيد عن شهاب، ابن
أخبره: حرب بن سفيان أبا أخبره: أن عباس بن الله عبد
تجيارا كيانوا قريييش، ميين ركيب فيي إلييه أرسل هرقل أن 

عليييه الله صلى الله رسول فيها ماد التي المدة في بالشأم،
قريش. كفار في سفيان أبا وسلم

 ]7[

 14.       : سحر -  إذا الذمي عن يعفى هل باب
شييهاب: سييئل: أعلييى ابيين عن يونس، وهب: أخبرني ابن وقال

اللييه رسييول أن قييال: بلغنييا قتييل؟ العهييد أهييل من سحر من
صيينعه، من يقتل فلم ذلك له صنع قد وسلم عليه الله صلى
الكتاب. أهل من وكان

هشييام يحيييى: حييدثنا المثنييى: حييدثنا بيين محمد  - حدثني3004
عائشة: عن أبي، قال: حدثني



إليه يخيل كان حتى سحر، وسلم عليه الله صلى النبي أن 
يصنعه. ولم شيئا صنع أنه

]3095، 5430، 5432، 5433، 5716، 6028[

15.     : الغدر -  من يحذر ما باب
الله} الية حسبك فإن يخدعوك أن يريدوا تعالى: {وإن وقوله

/.62/النفال: 
الله عبد مسلم: حدثنا بن الوليد الحميدي: حدثنا  - حدثنا3005

سييمع الليه: أنيه عبيد بن بسر قال: سمعت زبر ابن العلء بن
قال: مالك بن عوف قال: سمعت إدريس أبا
في وهو تبوك، غزوة في وسلم عليه الله صلى النبي أتيت 

ثييم السيياعة: مييوتي، يييدي بين ستا فقال: (اعدد أدم، من قبة
ثييم الغنييم، كقعيياص فيكييم يأخذ موتان ثم المقدس، بيت فتح

سيياخطا، فيظل دينار مائة الرجل يعطى حتى المال استفاضة
تكييون هدنيية ثييم دخلتييه، إل العرب من بيت يبقى ل فتنة ثم

غاييية، ثمانين تحت فيأتونكم فيغدرون الصفر، بني وبين بينكم
ألفا). عشر اثنا غاية كل تحت

 16.      : العهد -  أهل إلى ينبذ كيف باب
سييواء}. علييى إليهم فانبذ خيانة قوم من تخافن وقوله: {وإما

/.58/النفال:  الية
الزهييري: أخبرنييا عيين شييعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا3006
قال: هريرة أبا الرحمن: أن عبد بن حميد

بمنى: النحر يوم يؤذن فيمن عنه الله رضي بكر أبو بعثني 
ويييوم عريييان، بييالبيت يطييوف ول مشييرك، العييام بعد يحج ل

الناس: قول أجل من الكبر قيل النحر. وإنما يوم الكبر الحج
فلييم العييام، ذلييك فييي الناس إلى بكر أبو فنبذ الصغر، الحج
عليييه اللييه صييلى النييبي فيييه حج الذي الوداع حجة عام يحج

مشرك. وسلم
 ]362[

 17.      : غدر -  ثم عاهد من إثم باب
مرة كل في عهدهم ينقضون ثم منهم عاهدت وقوله: {الذين

/.56يتقون} /النفال:  ل وهم
عيين العمش، عن جرير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا3007

الله عبد



الليه رضييي عمييرو بيين الليه عبد عن مسروق، عن مرة، ابن
قال: عنهما

كيين من خلل وسلم: (أربع عليه الله صلى الله رسول قال 
أخلييف، وعييد وإذا كذب، حدث إذا خالصا: من منافقا كان فيه
منهيين خصلة فيه كانت فجر. ومن خاصم وإذا غدر، عاهد وإذا

يدعها). حتى النفاق من خصلة فيه كانت
 ]34[

العمييش، عيين سييفيان، كييثير: أخبرنييا بن محمد  - حدثنا3008
قال: عنه الله رضي علي عن أبيه، عن التيمي، إبراهيم عن
ومييا القييرآن إل وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن كتبنا ما 

وسلم: (المدينيية عليه الله صلى النبي قال الصحيفة، هذه في
محييدثا آوى أو حييدثا أحدث فمن كذا، إلى عائر بين ما حرام
عييدل منييه يقبل ل أجمعين، والناس والملئكة الله لعنة فعليه

فميين أدنيياهم، بهييا يسييعى واحدة، المسلمين وذمة صرف، ول
ل أجمعييين، والنيياس والملئكيية اللييه لعنة فعليه مسلما، أخفر
مييواليه، إذن بغييير قوما والى عدل. ومن ول صرف منه يقبل
صرف منه يقبل ل أجمعين، والناس والملئكة الله لعنة فعليه

عدل). ول
 ]1771[

القاسييم: حييدثنا بيين هاشييم موسييى: حييدثنا أبييو  - قييال3009
عنييه اللييه رضييي هريرة أبي عن أبيه، عن سعيد، بن إسحاق

قال:
لييه: وكيييف فقيييل درهما؟ ول دينارا تجتبوا لم إذا أنتم كيف 

هريرة أبي نفس والذي قال: إي هريرة؟ أبا يا كائنا ذلك ترى
قال: تنتهك ذاك؟ قالوا: عن المصدوق، الصادق قول عن بيده،
عييز الله فيشد وسلم، عليه الله صلى رسوله وذمة الله ذمة

أيديهم. في ما فيمنعون الذمة، أهل قلوب وجل
قييال: سييمعت حمييزة أبييو عبييدان: أخبرنييا  - حييدثنا3010/3011

قال: العمش
بن سهل فسمعت قال: نعم، صفين؟ وائل: شهدت أبا سألت 

ولييو جنييدل، أبييي يييوم رأيتنييي رأيكييم، يقييول: اتهمييوا حنيييف
ومييا لرددته، وسلم عليه الله صلى النبي أمر أرد أن أستطيع

إلييى بنييا أسييهلن إل يفظعنييا لمر عواتقنا على أسيافنا وضعنا
هذا. أمرنا غير تعرفه أمر



آدم: بيين يحيييى محمييد: حييدثنا بيين الله عبد ) - حدثنا3011( 
أبييي بيين حييبيب أبيييه: حييدثنا عيين العزيييز، عبييد بن يزيد حدثنا
قال: وائل أبو قال: حدثني ثابت

اتهمييوا النيياس فقال: أيهييا حنيف بن سهل فقام بصفين، كنا 
يييوم وسييلم عليه الله صلى الله رسول مع كنا فإنا أنفسكم،
فقييال: الخطاب بن عمر فجاء لقاتلنا، قتال نرى ولو الحديبية،

فقييال: الباطيل؟ علييى وهيم الحيق على ألسنا الله، رسول يا
قييال: النييار؟ فييي وقتلهم الجنة في قتلنا (بلى). فقال: أليس
يحكييم ولمييا أنرجييع ديننييا، في الدنية نعطي (بلى). قال: فعلم

اللييه رسييول إنييي الخطيياب، ابيين فقال: (يييا وبينهم؟ بيننا الله
لييه فقييال بكيير أبي إلى عمر أبدا). فانطلق الله يضيعني ولن
رسييول فقييال: إنييه وسلم، عليه الله صلى للنبي قال ما مثل
رسول فقرأها الفتح، سورة فنزلت أبدا، الله يضيعه ولن الله
عمر: فقال آخرها، إلى عمر على وسلم عليه الله صلى الله

قال: (نعم). هو؟ فتح أو الله، رسول يا
]3953، 4563، 6878[

بيين هشييام عيين حيياتم، سييعيد: حييدثنا بيين قتيبة  - حدثنا3012
عنهمييا الليه رضييي بكيير أبي بنت أسماء عن أبيه، عن عروة،
قالت:

عاهييدوا إذ قريش عهد في مشركة، وهي أمي علي قدمت 
فاستفتت أبيها، مع ومدتهم وسلم عليه الله صلى الله رسول
إن اللييه، رسييول فقالت: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول

صليها). قال: (نعم أفأصلها؟ راغبة، وهي علي قدمت أمي
 ]2477[

 18.        : معلوم -  وقت أو أيام ثلثة على المصالحة باب
بيين شييريح حكيييم: حييدثنا بيين عثمييان بيين أحمد  - حدثنا3013

قال: حييدثني إسحاق أبي بن يوسف بن إبراهيم مسلمة: حدثنا
عنه: الله رضي البراء قال: حدثني إسحاق أبي عن أبي،
أرسييل يعتميير، أن أراد لما وسلم عليه الله صلى النبي أن 

ل أن عليييه فاشييترطوا مكيية، ليدخل يستأذنهم مكة، أهل إلى
ول السييلح، بجلبييان إل يييدخلها ول ليييال، ثلث إل بهييا يقيييم
أبي بن علي بينهم الشرط يكتب قال: فأخذ أحدا، منهم يدعو

فقييالوا: الله، رسول محمد عليه قاضى ما فكتب: هذا طالب،
اكتيب: ولكين ولبايعنياك، نمنعييك لم الله رسول أنك علمنا لو



واللييه فقييال: (أنييا اللييه، عبييد بيين محمييد عليييه قاضى ما هذا
ل اللييه). قييال: وكيان رسييول والليه وأنييا الليه، عبييد بن محمد
ل علي: والله الله). فقال رسول لعلي: (امح قال: فقال يكتب،
صييلى النييبي فمحيياه إياه قال: (فأرينه). قال: فأراه أبدا، أمحاه

علييا أتييوا اليييام، ومضيى دخييل بييده. فلميا وسيلم علييه الله
صييلى اللييه لرسييول ذلييك فييذكر فليرتحييل، صاحبك فقالوا: مر

ارتحل. فقال: (نعم). ثم وسلم عليه الله
 ]1689[

 19.     : وقت -  غير من الموادعة باب
اللييه أقركييم مييا وسييلم: (أقركييم عليييه الله صلى النبي وقول

به).
 ]2213[

 20      : ول -  البئر، في المشركين جيف طرح باب
. ثمن   لهم يؤخذ

شييعبة، عن أبي، قال: أخبرني عثمان بن عبدان  - حدثنا3014
رضييي اللييه عبد عن ميمون، بن عمرو عن إسحاق، أبي عن
قال: عنه الله
نيياس وحييوله ساجد، وسلم عليه الله صلى الله رسول بينا 

بسلى معيط أبي بن عقبة جاء إذ المشركين، من قريش من
فلييم وسييلم، عليييه اللييه صلى النبي ظهر على فقذفه جزور،
ميين فأخييذت السييلم، عليهييا فاطميية جيياءت حتى رأسه يرفع

اللييه صييلى النييبي فقييال ذلييك، صيينع من على ودعت ظهره،
أبييا علييك اللهييم قريييش، ميين المل عليييك وسلم: (اللهم عليه
وعقبيية ربيعيية، بيين وشيييبة ربيعيية، ابن وعتبة هشام، بن جهل

خلييف). فلقييد ابيين أو: أبييي خلييف، بيين وأمييية معيييط، أبي بن
فييإنه وأبييي، أمييية غييير بئر، في فألقوا بدر، يوم قتلوا رأيتهم

يلقييى أن قبييل أوصيياله تقطعييت جروه فلما ضخما، رجل كان
البئر. في
 ]237[

21.     : والفاجر -  للبر الغادر إثم باب
العمييش، سييليمان عيين شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا3015

أنس، عن ثابت، الله. وعن عبد عن وائل، أبي عن
يييوم لييواء غادر قال: (لكل وسلم عليه الله صلى النبي عن 



القياميية، يييوم الخيير: يييرى وقييال أحدهما: ينصب، قال القيامة،
به). يعرف
عيين أيييوب، عن حماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا3016
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع،

لييواء غييادر يقول: (لكل وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
بغدرته). ينصب

]5823، 5824، 6565، 6694[
منصييور، عيين جرييير، اللييه: حييدثنا عبييد بن علي  - حدثنا3017

عنهمييا اللييه رضييي عبيياس ابيين عن طاوس، عن مجاهد، عن
قال:

مكيية: (ل فتييح يييوم وسييلم عليه الله صلى الله رسول قال 
يييوم فييانفروا). وقييال اسييتنفرتم وإذا ونييية، جهاد ولكن هجرة،

السييماوات خلييق يييوم اللييه حرمييه البلييد هييذا مكيية: (إن فتييح
لييم وإنييه القياميية، يييوم إلييى اللييه بحرمة حرام فهو والرض،

نهار، من ساعة إل لي يحل ولم قبلي، لحد فيه القتال يحل
ول شييوكه، يعضييد ل القيامة، يوم إلى الله بحرمة حرام فهو

يختلييى ول عرفهييا، ميين إل لقطتييه يلتقييط ول صيييده، ينفيير
لقينهييم فييإنه الذخيير، إل اللييه، رسييول العباس: يا خله). فقال

الذخر). قال: (إل ولبيوتهم،
 ]1510[
الخلق بدء  - كتاب63 
 1 } :       : الذي -  وهو تعالى الله قول في جاء ما باب

 : / { الروم       عليه أهون وهو يعيده ثم الخلق /.27يبدأ
مثييل وهين هين. وهين عليه والحسن: كل خثيم بن الربيع قال
وضيق. وضيق وميت، وميت ولين، لين

خلقكييم. وأنشييأ أنشييأكم حييين علينييا /: أفأعيييا15{أفعيينا} /ق: 
/:14/: النصييب. {أطييوارا} /نييوح: 38/ و/ق: 35{لغوب} /فيياطر: 

قدره. أي طوره عدا كذا، وطورا كذا طورا
جييامع عن سفيان، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا3018/3019

حصييين بيين عمييران عيين محييرز، بيين صييفوان عيين شداد، بن
قال: عنهما الله رضي

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي إلى تميم بني من نفر جاء 
فتغييير فأعطنييا، أبشييروا). قييالوا: بشييرتنا تميييم بنييي فقييال: (يييا



اقبلييوا اليميين، أهييل فقييال: (يييا اليميين، أهييل فجيياءه وجهييه،
صييلى النبي فأخذ تميم). قالوا: قبلنا، بنو يقبلها لم إذ البشرى

فقال: رجل فجاء والعرش، الخلق بدء يحدث وسلم عليه الله
أقم. لم ليتني تفلتت، راحلتك عمران يا
أبييي: حييدثنا غياث: حييدثنا بن حفص بن عمر ) - حدثنا3019( 

محييرز: أنييه بيين صييفوان عيين شييداد، بن جامع العمش: حدثنا
قال: عنهما الله رضي حصين بن عمران عن حدثه

نيياقتي وعقلييت وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي على دخلت 
يييا البشييرى فقييال: (اقبلييوا تميييم، بني من ناس فأتاه بالباب،

عليييه دخييل ثييم مرتييين، فأعطنييا، بشرتنا تميم). قالوا: قد بني
إذ اليميين، أهل يا البشرى فقال: (اقبلوا اليمن، أهل من ناس

قييالوا: اللييه، رسييول يييا قبلنييا تميييم). قييالوا: قييد بنو يقبلها لم
شيييء يكيين ولم الله قال: (كان المر، هذا عن نسألك جئناك
شيييء، كييل الييذكر فييي وكتب الماء، على عرشه وكان غيره،
ابيين يييا ناقتييك منيياد: ذهبييت والرض). فنييادى السماوات وخلق

فييوالله السييراب، دونهييا يقطييع هييي فييإذا فييانطلقت الحصييين،
تركتها. كنت أني لوددت

]4107، 4125، 6982[
عيين مسييلم، بيين قيييس عن رقبة، عن عيسى،  - وروى3020
يقول: عنه الله رضي عمر قال: سمعت شهاب بن طارق

عيين فأخبرنييا مقامييا، وسييلم عليه الله صلى النبي فينا قام 
منييازلهم، النار وأهل منازلهم الجنة أهل دخل حتى الخلق بدء

نسيه. من ونسيه حفظه من ذلك حفظ
عيين أحمييد، أبييي عيين شيبة، أبي بن الله عبد  - حدثني3021

رضييي هريييرة أبييي عيين العرج، عن الزناد، أبي عن سفيان،
قال: عنه الله
تعالى: الله - : (قال - أراه وسلم عليه الله صلى النبي قال 

ومييا ويكييذبني، يشييتمني، أن لييه ينبغي وما آدم، ابن يشتمني
فقييوله: تكييذيبه وأمييا ولدا، لي فقوله: إن شتمه له. أما ينبغي
بدأني). كما يعيدني ليس

]4690، 4691[
الرحميين عبييد بيين مغيييرة سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا3022

رضييي هريييرة أبي عن العرج، عن الزناد، أبي عن القرشي،
قال: عنه الله



اللييه قضييى وسييلم: (لمييا عليييه اللييه صييلى الييه رسول قال 
رحميتي العيرش: إن فيوق عنيده فهييو كتييابه، في كتب الخلق
غضبي). غلبت

]6969، 6986، 7015، 7114، 7115[

 2.      : أرضين -  سبع في جاء ما باب
الرض ومن سماوات سبع خلق الذي تعالى: {الله الله وقول
شييء كييل عليى الليه أن لتعلميوا بينهين الميير يتنييزل مثلهن
/.12علمييا} /الطلق:  شيييء بكييل أحيياط قييد اللييه وأن قييدير

/: السماء. {سييمكها} /النازعييات:5المرفوع} /الطور:  {والسقف
/: اسييتواؤها7حيوان. {الحبك} /الذاريات:  فيها كان /: بناءها،28

وأطيياعت. {وألقييت} /: سييمعت2وحسنها. {وأذنت} /النشييقاق: 
/: عنهييم.4{وتخلت} /النشقاق:  الموتى فيها} من {ما أخرجت

/: وجه14/: دحاها. {بالساهرة} /النازعات: 6{طحاها} /الشمس: 
وسهرهم. نومهم الحيوان، فيها كان الرض،
علييي عيين علييية، ابيين الله: أخبرنا عبد بن علي  - حدثنا3023

إبراهيييم بن محمد عن كثير، أبي بن يحيى المبارك: حدثنا بن
الرحمن، عبد ابن سلمة أبي عن الحارث، بن
علييى فييدخل أرض، فييي خصييومة أنيياس وبييين بينييه وكييانت 

الرض، اجتنييب سييلمة، أبييا فقييالت: يييا ذلك، لها فذكر عائشة
قيييد ظلييم قييال: (ميين وسلم عليه الله صلى الله رسول فإن
أرضين). سبع من طوقه شبر

 ]2321[
بن موسى عن الله، عبد محمد: أخبرنا بن بشر  - حدثنا3024
قال: أبيه عن سالم، عن عقبة،

الرض من شيئا أخذ وسلم: (من عليه الله صلى النبي قال 
أرضين). سبع إلى القيامة يوم به خسف حقه، بغير

 ]2322[
الوهيياب: حييدثنا عبييد المثنييى: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا3025
أبييي عيين بكييرة أبييي ابيين عيين سيرين، بن محمد عن أيوب،
عنه، الله رضي بكرة

اسيتدار قيد قيال: (الزميان وسلم عليه الله صلى النبي عن 
عشييرا اثنييا السيينة والرض، السييماوات اللييه خلق يوم كهيئته
الحجيية وذو القعدة متواليات: ذو ثلثة حرم، أربعة منها شهرا،

وشعبان). جمادى بين الذي مضر، ورجب والمحرم،



 ]67[
عيين أسييامة، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين عبيييد  - حييدثني3026
نفيل: بن عمرو بن زيد بن سعيد عن أبيه، عن هشام،

- إلييى لهييا انتقصييه أنه زعمت حق - في أروى خاصمته أنه 
لسمعت أشهد شيئا، حقها من أنتقص سعيد: أنا فقال مروان،
ميين شييبرا أخذ يقول: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول
أرضين). سبع من القيامة يوم يطوقه فإنه ظلما، الرض

بيين سعيد لي قال أبيه، عن هشام، عن الزناد، أبي ابن قال
وسلم. عليه الله صلى النبي على زيد: دخلت

 ]2320[

 3.   : النجوم -  في باب
/:5بمصييابيح} /الملييك:  الييدنيا السييماء زينييا قتادة: {ولقد وقال

ورجوميييا للسيييماء، زينييية لثلث: جعلهيييا النجيييوم هيييذه خليييق
ذلييك بغييير فيهييا تييأول فميين بهييا، يهتييدى وعلمات للشياطين،

به. له علم ل ما وتكلف نصيبه، وأضاع أخطأ،
مييا /: متغيييرا. والب45عبيياس: {هشيييما} /الكهييف:  ابيين وقييال
/: الخلق. {برزخ} /المؤمنون:10النعام. {النام} /الرحمن:  يأكل
/:16مجاهد: {ألفافا} /النبأ:  /: حاجب. وقال20/ و/الرحمن: 100

كقييوله: /: مهييادا22ملتفة. والغلييب: الملتفيية. {فراشييا} /البقييرة: 
/.24/ و/العييراف: 36مسييتقر} /البقييرة:  الرض فييي {ولكييم

/: قليل.58{نكدا} /العراف: 

 4.     : بحسبان -  والقمر الشمس صفة باب
ل ومنييازل غيييره: بحسياب الرحيى. وقييال مجاهد: كحسبان قال

وشهبان. شهاب مثل حساب، يعدوانها. حسبان: جماعة
/:40القميير} /يييس:  تدرك /: ضوؤها. {أن1{ضحاها} /الشمس: 

ذلييك. لهمييا ينبغييي ول الخيير، ضييوء أحييدهما ضييوء يسييتر ل
حثيثييان. {نسييلخ} /يييس: /: يتطالبييان،40النهييار} /يييس:  {سابق

منهمييا. واحييد كييل ونجييري الخيير ميين أحييدهما /: نخييرج37
/: ما17تشققها. {أرجائها} /الحاقة:  /: وهيها16{واهية} /الحاقة: 

الييبئر. أرجيياء كقولك: علييى حافتيها، على فهم منها، ينشق لم
/: أظلم.76/. و{جن} /النعام: 29{أغطش} /النازعات: 

ضييوؤها. يذهب حتى /: تكور1الحسن: {كورت} /التكوير:  وقال
دابيية. {اتسييق} ميين /: جمييع17وسق} /النشقاق:  وما {والليل



/:61/ و/الفرقييان: 16/: استوى. {بروجا} /الحجيير: 18/النشقاق: 
مييع /: بالنهييار21والقميير. {الحييرور} /فيياطر:  الشييمس منييازل

الشمس.
بالنهييار، والسييموم بالليييل، ورؤبيية: الحييرور عبيياس ابيين وقييال

شيء /: كل16/: يكور. {وليجة} /التوبة: 61يقال: {يولج} /الحج: 
شيء. في أدخلته
عيين العمييش، سييفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا3027

قال: عنه الله رضي ذر أبي عن أبيه، عن التيمي، إبراهيم
غربييت حييين ذر لبييي وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي قييال 

قييال: أعلييم، ورسييوله تذهب). قلييت: اللييه أين الشمس: (تدري
لهييا، فيييؤذن فتسييتأذن العرش، تحت تسجد حتى تذهب (فإنها

لهييا، يييؤذن فل وتسييتأذن منهييا، يقبييل فل تسييجد أن ويوشييك
فييذلك مغربهييا، ميين فتطلييع جئت، حيث من لها: ارجعي يقال
العزيييز تقييدير ذلييك لهييا لمستقر تجري تعالى: {الشمس قوله

العليم}).
]4524، 4525، 6988، 6996[

عبييد المختار: حييدثنا بن العزيز عبد مسدد: حدثنا  - حدثنا3028
أبييي عيين الرحمن، عبد بن سلمة أبو قال: حدثني الداناج الله

عنه، الله رضي هريرة
والقميير قييال: (الشييمس وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي عن 

القيامة). يوم مكوران
قييال: وهييب ابيين قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا3029
أبيييه، عيين حييدثه، القاسييم بن الرحمن عبد عمرو: أن أخبرني

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن
قييال: (إن وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي عن يخبر كان أنه 

ولكنهمييا لحييياته، ول أحييد لمييوت يخسييفان ل والقمر الشمس
فصلوا). رأيتموهما فإذا الله، آيات من آيتان

 ]995[
عن مالك، قال: حدثني أويس أبي بن إسماعيل  - حدثنا3030

عبيياس بيين الله عبد عن يسار، بن عطاء عن أسلم، بن زيد
قال: عنهما الله رضي

آيتان والقمر الشمس وسلم: (إن عليه الله صلى النبي قال 
رأيتييم فييإذا لحييياته، ول أحييد لموت يخسفان ل الله آيات من
الله). فاذكروا ذلك



 ]29[
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3031

عنهييا اللييه رضييي عائشيية عييروة: أن قال: أخييبرني شهاب ابن
أخبرته:

الشمس، خسفت يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
رفييع ثييم طويل، ركوعا ركع ثم طويلة، قراءة وقرأ فكبر قام

فقييرأ هييو، كمييا حمييده). وقييام لميين اللييه فقال: (سييمع رأسه
ركوعييا ركييع ثم الولى، القراءة من أدنى وهي طويلة، قراءة
طويل، سجودا سجد ثم الولى، الركعة من أدنى وهي طويل،

تجلييت وقييد سييلم ثييم ذلييك، مثل الخرة الركعة في فعل ثم
والقميير: الشييمس كسوف في فقال الناس، فخطب الشمس،

لحياته، ول أحد لموت يخسفان ل الله، آيات من آيتان (إنهما
الصلة). إلى فافزعوا رأيتموهما فإذا

 ]997[
إسييماعيل عيين يحيييى، المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثني3032

عنه، الله رضي مسعود أبي عن قيس، قال: حدثني
ل والقميير قييال: (الشييمس وسلم عليه الله صلى النبي عن 

اللييه، آيات من آيتان ولكنهما لحياته، ول أحد لموت ينكسفان
فصلوا). رأيتموهما فإذا

 ]994[

 5   } :     : الرياح -  أرسل الذي وهو قوله في جاء ما باب
 : / { الفرقان    رحمته يدي بين /.48نشرا

شيييء. {لواقييح} /الحجيير: كييل /: تقصييف69{قاصفا} /السراء: 
تهييب عاصييف /: ريح266ملقحة. {إعصار} /البقرة:  /: ملقح22
عمييران: نييار. {صيير} /آل فيييه كعمييود السماء إلى الرض من

/: برد. {نشرا}: متفرقة.117
عيين مجاهييد، عن الحكم، عن شعبة، آدم: حدثنا  - حدثنا3033

عنهما، الله رضي عباس ابن
بالصييبا، قييال: (نصييرت وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 

بالدبور). عاد وأهلكت
 ]988[

عطيياء، عيين جريج، ابن إبراهيم: حدثنا بن مكي  - حدثنا3034
قالت: عنها الله رضي عائشة عن
السماء في مخيلة رأى إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 



السييماء أمطييرت فييإذا وجهييه، وتغير وخرج ودخل وأدبر، أقبل
عليييه اللييه صلى النبي فقال ذلك، عائشة فعرفته عنه، سري

قوم: {فلما قال كما لعله أدري وسلم: (ما
أوديتهم}. الية). مستقبل عارضا رأوه

]4551[

 6.   : الملئكة -  ذكر باب
عليييه اللييه صييلى للنييبي سييلم بيين اللييه عبد أنس: قال وقال

الملئكة. من اليهود عدو السلم عليه جبريل وسلم: إن
 ]3151[

/: الملئكة.165الصافون} /الصافات:  عباس: {لنحن ابن وقال
لي قتادة. وقال عن همام، خالد: حدثنا بن هدبة  - حدثنا3035

عيد زرييع: حيدثنا بين يزيد خليفة: حدثنا قيال: حيدثنا وهشيام س
الله رضي صعصعة بن مالك عن مالك، بن أنس قتادة: حدثنا

قال: عنهما
بييين الييبيت عنييد أنييا وسلم: (بينا عليه الله صلى النبي قال 

- فييأتيت الرجلييين بييين رجل - وذكيير: يعنييي واليقظييان النييائم
إلييى النحيير ميين فشق وإيمانا، حكمة ملئ ذهب، من بطست

حكميية مليئ ثييم زميزم، بمياء البطيين غسل ثم البطن، مراق
الحمييار: الييبراق، وفييوق البغل دون أبيض، بدابة وأتيت وإيمانا،

هييذا؟ قيييل: ميين الدنيا، السماء أتينا حتى جبريل مع فانطلقت
أرسييل قيييل: وقييد قيييل: محمييد، معييك، قيل: ميين جبريل، قال
علييى فييأتيت جيياء، المجيييء ولنعم قيل: مرحبا قال: نعم، إليه،
فأتينييا ونييبي، ابيين ميين بييك مرحبييا فقييال عليييه، فسلمت آدم

معييك، قيييل: ميين قييال: جبريييل، هييذا، قيل: من الثانية، السماء
قال: نعم، إليه، قيل: أرسل وسلم، عليه الله صلى محمد قال

به قيل: مرحبا
فقييال: مرحبييا ويحيييى عيسييى على فأتيت جاء، المجيء ولنعم

هييذا، قيل: من الثالثة، السماء السماء فأتينا ونبي، أخ من بك
أرسييل قيييل: وقييد قيييل: محمييد، معييك، قيل: ميين قيل: جبريل،

فييأتيت جيياء، المجيييء ولنعييم بييه قيييل: مرحبييا قال: نعم، إليه،
ونييبي، أخ ميين بييك قييال: مرحبييا عليييه، فسييلمت يوسف على
قيييل: ميين قيييل: جبريييل، هييذا، قيل: من الرابعة، السماء فأتينا
أرسييل قيييل: وقييد وسييلم، عليييه اللييه صلى قيل: محمد معك،
فييأتيت جيياء، المجيييء ولنعييم بييه قيييل: مرحبييا قيل: نعم، إليه،



فأتينييا ونييبي، أخ ميين فقال: مرحبا عليه فسلمت إدريس على
معك، قيل: ومن قال: جبريل، هذا، قيل: من الخامسة، السماء

بييه قيييل: مرحبييا قال: نعييم، إليه، أرسل قيل: وقد قيل: محمد،
فقييال: عليييه، فسييلمت هارون على فأتينا جاء، المجيء ولنعم
قيييل: السادسيية، السييماء على فأتينا ونبي، أخ من بك مرحبا

اللييه صييلى قيل: محمييد معك، قيل: من قيل: جبريل، هذا، من
المجيييء ولنعييم بييه مرحبييا إليه، أرسل قيل: وقد وسلم، عليه
ميين بييك فقال: مرحبا عليه، فسلمت موسى على فأتيت جاء،

رب قييال: يييا أبكيياك؟ فقيييل: مييا بكييى، جاوزت فلما ونبي، أخ
مما أفضل أمته من الجنة يدخل بعدي، بعث الذي الغلم هذا

قيييل: هييذا، قيل: ميين السابعة، السماء فأتينا أمتي، من يدخل
إلييه، أرسيل قيييل: وقييد قييل: محميد، معييك، قيل: من جبريل،
فسييلمت إبراهيييم علييى فييأتيت جيياء، المجيييء ونعم به مرحبا
الييبيت لييي فرفييع ونييبي، ابيين ميين بييك فقييال: مرحبييا عليييه،

فيه يصلي المعمور، البيت فقال: هذا جبريل فسألت المعمور،
ما آخر إليه يعودوا لم خرجوا إذا ملك، ألف سبعون يوم كل

هجر، قلل كأنه نبقها فإذا المنتهى، سدرة لي ورفعت عليهم،
أنهييار: نهييران أربعيية أصييلها فييي الفيييول، آذان كييأنه وورقهييا
الباطنييان فقييال: أمييا جبريل، فسألت ظاهران، ونهران باطنان،

عليي فرضييت ثيم والفيرات، النيل الظاهران وأما الجنة، ففي
صيينعت، فقييال: مييا موسييى جئت حتى فأقبلت صلة، خمسون

منك، بالناس أعلم قال: أنا صلة، خمسون علي قلت: فرضت
تطيييق، ل أمتييك وإن المعالجيية، أشييد إسييرائيل بنييي عييالجت

ثييم أربعييين، فجعلهييا فسألته، فرجعت فسله، ربك إلى فارجع
فجعييل مثليه، ثييم عشييرين، فجعييل مثليه، ثم ثلثين، ثم مثله،

فييأتيت خمسييا، فجعلهييا فقييال: مثلييه، موسييى فييأتيت عشييرا،
مثلييه: فقييال خمسيية، جعلهييا قلييت صيينعت، فقييال: مييا موسى

وخففييت فريضييتي أمضيييت قد فنودي: إني بخير، قلت: سلمت
عشرا). الحسنة وأجزي عبادي، عن

رضييي هريييرة أبييي عيين الحسن، عن قتادة، عن همام، وقال
الييبيت وسييلم: (فييي عليييه اللييه صييلى النييبي عيين عنييه، اللييه

المعمور).
]342وانظر:  ،5287 ،3674 ،3247 ،3213[

عيين الحييوص، أبييو حييدثنا الربيييع، بيين الحسيين  - حييدثنا3036



الله: عبد وهب: قال بن زيد عن العمش،
ه رسيول حيدثنا  لم، علييه الليه صيلى الل الصيادق وهيو وس

يومييا، أربعييين أمه بطن في يجمع أحدكم قال: (إن المصدوق،
ك، مثيل علقة يكون ثم ثيم ذليك، مثيل مضيغة يكيون ثيم ذل

عملييه، لييه: اكتييب ويقييال كلمات، بأربع فيؤمر ملكا الله يبعث
فييإن الييروح، فيييه ينفييخ ثييم سييعيد، أم وشقي وأجله، ورزقه،
ذراع، إل الجنيية وبييين بينه يكون ما حتى ليعمل منكم الرجل
مييا حييتى النييار. ويعمييل أهل بعمل فيعمل كتابه، عليه فيسبق

فيعمييل الكتيياب، عليييه فيسييبق ذراع، إل النار وبين بينه يكون
النة). أهل بعمل

]3154، 6221، 7016[
جريييج ابيين مخلد: أخبرنا سلم: أخبرنا بن محمد  - حدثنا3037

هريييرة أبييو قال: قال نافع عن عقبة، بن موسى قال: أخبرني
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي
بيين موسييى قييال: أخييبرني جريييج، ابيين عن عاصم، أبو وتابعه
هريرة، أبي عن نافع، عن عقبة،

العبييد اللييه أحب قال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي عن 
فينييادي جبريل، فيحبه فأحببه، فلنا يحب الله جبريل: إن نادى

فيحبييه فييأحبوه، فلنييا يحييب اللييه السماء: إن أهل في جبريل
الرض). في القبول له يوضع ثم السماء، أهل

]5693، 7047[
الليييث: حييدثنا مريم: أخبرنا أبي ابن محمد: حدثنا  - حدثنا3038

بيين عييروة عيين الرحميين، عبييد بن محمد عن جعفر، أبي ابن
اللييه صييلى النييبي زوج عنهييا، اللييه رضييي عائشيية عن الزبير،

وسلم: عليه
يقييول: (إن وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول سمعت أنها 

قضييي الميير فتييذكر السييحاب، وهو العنان، في تنزل الملئكة
إلييى فتوحيه فتسمعه، السمع الشياطين فتسترق السماء، في

أنفسهم). عند من كذبة مائة معها فيكذبون الكهان،
]5429وانظر:  ،3114[

سييعد: حييدثنا بيين إبراهيم يونس: حدثنا بن أحمد  - حدثنا3039
الله رضي هريرة أبي عن والغر، سلمة أبي عن شهاب، ابن
قال: عنه
كان الجمعة، يوم كان وسلم: (إذا عليه الله صلى النبي قال 



الول يكتبييون الملئكيية، المسييجد أبييواب ميين بيياب كييل علييى
يسييتمعون وجيياؤوا الصييحف، طييووا المييام جلس فإذا فالول،
الذكر).

 ]841[
الزهييري، سفيان: حدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا3040

قال: المسيب ابن سعيد عن
فيه، أنشد فقال: كنت ينشد، وحسان المسجد، في عمر مر 

فقييال: هريييرة أبييي إلييى التفييت ثييم منييك، خير هو من وفيه
وسيلم علييه الليه صيلى الليه رسيول أسيمعت بييالله، أنشدك

القدس). قال: نعم. بروح أيده اللهم عني، يقول: (أجب
 ]442[

بيين عييدي عيين شييعبة، عميير: حييدثنا بيين حفييص  - حييدثا3041
قال: عنه الله رضي البراء عن ثابت،

- أو لحسييان: (اهجهييم وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي قييال 
معك). - وجبريل هاجهم

]3897، 5801[
قييال: أبييي جرير: حدثنا بن وهب إسحاق: أخبرنا  - حدثنا3042

عنييه اللييه رضييي مالييك بن أنس عن هلل، بن حميد سمعت
قال:

موسى: زاد غنم، بني سكة في ساطع غبار إلى أنظر كأني 
جبريل. موكب

]3892[
بيين هشييام عيين مسييهر، بيين علييي فروة: حدثنا  - حدثنا3043
عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن عروة،

وسييلم: عليييه اللييه صلى النبي سأل هشام، بن الحارث أن 
فييي أحيانييا الملييك يييأتي ذاك، قييال: (كييل الوحي؟ يأتيك كيف
وهييو قييال، مييا وعيت وقد عني فيفصم الجرس، صلصلة مثل

مييا فأعي فيكلمني رجل، أحيانا الملك لي ويتمثل علي، أشده
أقول).

 ]2[
عن كثير، أبي بن يحيى شيبان: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا3044

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي
زوجين أنفق يقول: (من وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

بكر: أبو هلم). فقال فل الجنة: أي خزنة دعته الله سبيل في



وسييلم: عليييه اللييه صييلى النييبي قال عليه، توى ل الذي ذاك
منهم). تكون أن (أرجو

 ]2686[
معميير، هشييام: أخبرنييا محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا3045

عنها: الله رضي عائشة عن سلمة، أبي عن الزهري، عن
هييذا عائشيية، لهييا: (يييا قال وسلم عليه الله صلى النبي أن 

اللييه ورحميية السييلم السلم). فقالت: وعليه عليك يقرأ جبريل
وسلم. عليه الله صلى النبي تريد أرى، ل ما ترى وبركاته،

]3557، 5848، 5895، 5898[
ذر. (ح) قييال: حييدثني بيين عميير نعيييم: حييدثنا أبو  - حدثنا3046
عيين أبيييه، عيين ذر، بيين عمر عن وكيع جعفر: حدثنا بن يحيى
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد

تزورنيا لجبريييل: (أل وسيلم عليه الله صلى الله رسول قال 
ما له ربك بأمر إل نتنزل تزورنا). قال: فنزلت: {وما مما أكثر
خلفنا}. الية. وما أيدينا بين

]4454، 7017[
عيين يونس، عن سليمان، قال: حدثني إسماعيل  - حدثنا3047

مسييعود، بن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن شهاب، ابن
عنهما: الله رضي عباس ابن عن
جبريييل قال: (أقرأنييي وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

سييبعة إلييى انتهييى حييتى أسييتزيده، أزل فلييم حييرف، علييى
أحرف).

]4705[
يييونس، الله: أخبرنا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا3048

ابيين عيين اللييه، عبييد بيين اللييه عبيييد قال: حدثني الزهري عن
قال: عنهما الله رضي عباس

وكييان النيياس، أجود وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 
جبريييل وكييان جبريييل، يلقاه حين رمضان، في يكون ما أجود
فلرسييول القييرآن، فيدارسييه رمضييان ميين ليليية كل في يلقاه
من بالخير أجود جبريل يلقاه حين وسلم عليه الله صلى الله

المرسلة. الريح
أبييو نحييوه. وروى السييناد بهييذا معميير اللييه: حييدثنا عبييد وعيين
عنهما، الله رضي وفاطمة هريرة

يعارضييه كييان جبريييل وسييلم: أن عليييه الله صلى النبي عن 



القرآن.
 ]6، 3426، 4712[

شهاب: ابن عن ليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا3049
عييروة: لييه فقال شيئا، العصر أخر العزيز عبد بن عمر أن 

اللييه صييلى اللييه رسييول أمييام فصييلى نزل قد جبريل أن أما
قال: سييمعت عروة، يا تقول ما عمر: اعلم فقال وسلم، عليه
يقول: سييمعت مسعود أبا يقول: سمعت مسعود أبي بن بشير

فييأمني جبريييل يقول: (نزل وسلم عليه الله صلى الله رسول
معه، صليت ثم معه، صليت ثم معه، صليت ثم معه، فصليت

صلوات. خمس بأصابعه معه). يحسب صليت ثم
]499[

عيين عييدي، أبييي ابيين بشييار: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا3050
أبييي عيين وهب، بن زيد عن ثابت، أبي بن حبيب عن شعبة،

قال: عنه الله رضي ذر
مات جبريل: من لي وسلم: (قال عليه الله صلى النبي قال 

يييدخل لييم أو الجنيية، دخييل شيييئا بييالله يشييرك ل أمتييك ميين
قال: (وإن). سرق؟ وإن زنى النار). قال: وإن

 ]2258[
عيين الزنيياد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا3051

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج،
ملئكة يتعاقبون، وسلم: (الملئكة عليه الله صلى النبي قال 

ثم والعصر، الفجر صلة في ويجتمعون بالنهار، وملئكة بالليل
فيقول: كيييف أعلم، وهو فيسألهم فيكم، باتوا الذين إليه يعرج
يصلون). وأتيناهم يصلون، فيقولون: تركناهم عبادي، تركتم

 ]530[

 7   :    : في -  والملئكة آمين، أحدكم قال إذا باب
ما       له غفر الخرى، إحداهما فوافقت السماء،

. ذنبه   من تقدم
عيين جريييج، ابيين مخلييد: أخبرنييا محمييد: أخبرنييا  - حييدثنا3052

محمييد بيين القاسييم حييدثه: أن نافعييا أمييية: أن بيين إسييماعيل
قالت: عنها الله رضي عائشة عن حدثه،

تماثيييل، فيهييا وسييادة وسييلم عليييه الله صلى للنبي حشوت 
وجهييه، يتغييير وجعييل البييابين، بييين فقييام فجيياء نمرقيية، كأنهييا

الوسييادة). هييذه بييال قييال: (مييا اللييه، رسييول يا لنا فقلت: ما



أن علمييت قال: (أمييا عليها، لتضطجع لك جعلتها قالت: وسادة
يعذب الصورة صنع من وأن صورة، فيه بيتا تدخل ل الملئكة

خلقتم). ما يقول: أحيوا القيامة، يوم
 ]1999[

معميير، الله: أخبرنا عبد مقاتل: أخبرنا ابن  - حدثنا3053/3054
عباس ابن سمع الله: أنه عبد بن الله عبيد عن الزهري، عن

يقول: طلحة أبا يقول: سمعت عنهما الله رضي
تييدخل يقييول: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

تماثيل). صورة ول كلب فيه بيتا الملئكة
بكير عمرو: أن وهب: أخبرنا ابن أحمد: حدثنا ) - حدثنا3054( 

عيد بين بسر حدثه: أن الشج بن خاليد بين زييد حيدثه: أن س
اللييه عبيييد سييعيد بن بسر ومع حدثه، عنه الله رضي الجهني

زوج عنهييا اللييه رضييي ميمونيية حجر في كان الذي الخولني،
أبييا خالييد: أن بين زييد وسيلم: حييدثهما عليييه الليه صلى النبي
حدثه: طلحة

بيتا الملئكة تدخل قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي أن 
نحيين فإذا فعدناه، خالد بن زيد بسر: فمرض صورة). قال فيه
الخييولني: ألييم اللييه لعبيييد فقلييت تصيياوير، فيه بستر بيته في

ثييوب). أل فييي رقييم قييال: (إل فقال: إنه التصاوير؟ في يحدثنا
ذكره. قد قال: بلى قلت: ل، سمعته؟

]3144، 3780، 5605، 5613[
قييال: وهييب ابيين قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا3055
قال: أبيه عن سالم، عن عمرو، حدثني

ندخل ل فقال: (إنا جبريل وسلم عليه الله صلى النبي وعد 
كلب). ول صورة فيه بيتا

]5615[
عيين سييمي، عيين مالييك، قال: حييدثني إسماعيل  - حدثنا3056

عنه: الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي
المام: قال قال: (إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

وافييق من فإنه الحمد، لك فقولوا: ربنا حمده، لمن الله سمع
ذنبه). من تقدم ما له غفر الملئكة، قول قوله

 ]763[
فليييح: حييدثنا بن محمد المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا3057

عمييرة، أبييي بيين الرحميين عبييد عيين علي، بن هلل عن أبي،



عنه، الله رضي هريرة أبي عن
صلة في أحدكم قال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي عن 

لييه اغفيير تقييول: اللهييم والملئكيية تحبسييه، الصييلة دامييت مييا
يحدث). أو صلته، من يقم لم ما وارحمه،

 ]434[
عمييرو، عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا3058

عنييه اللييه رضييي أبيييه عيين يعلى، بن صفوان عن عطاء، عن
قال:

المنييبر: علييى يقييرأ وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي سمعت 
يييا اللييه: ونييادوا عبد قراءة سفيان: في مالك}. قال يا {ونادوا

مال.
]3093، 4542[

قييال: وهييب ابيين يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبد  - حدثنا3059
عائشيية عييروة: أن قال: حدثني شهاب ابن عن يونس، أخبرني

حدثته: وسلم عليه الله صلى النبي زوج عنها الله رضي
يييوم عليييك أتى وسلم: هل عليه الله صلى للنبي قالت أنها 

لقيييت، مييا قومييك ميين لقيييت قييال: (لقييد أحد؟ يوم من أشد
على نفسي عرضت إذ العقبة، يوم منهم لقيت ما أشد وكان
أردت، مييا إلييى يجبنييي فلييم كلل، عبييد بيين ياليييل عبييد ابيين

بقييرن وأنييا إل أستفق فلم وجهي، على مهموم وأنا فانطلقت
فنظييرت أظلتني، قد بسحابة أنا فإذا رأسي، فرفعت الثعالب،

قومييك قول سمع قد الله فقال: إن فناداني جبريل، فيها فإذا
لتييأمره الجبال، ملك إليك الله بعث وقد عليك، ردوا وما لك،
قال: يا ثم علي، فسلم الجبال، ملك فناداني فيهم، شئت بما

عليهييم أطبييق أن شييئت إن شييئت، فيمييا فقييال: ذلييك محمد،
أن أرجييو وسييلم: بييل عليييه اللييه صلى النبي فقال الخشبين؟

بييه يشييرك ل وحييده، اللييه يعبييد ميين أصلبهم من الله يخرج
شيئا).

]6954[
إسييحاق أبييو عوانيية: حييدثنا أبييو قتيبيية: حييدثنا  - حييدثنا3060

قال: الشيباني
قيياب تعييالى: {فكييان اللييه قييول عيين حييبيش بن زر سألت 

ابيين أوحى}. قال: حدثنا ما عبده إلى أدنى. فأوحى أو قوسين
جناح. ستمائة له جبريل، رأى مسعود: أنه



]4575، 4576[
عيين العمش، عن شعبة، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا3061

عنه: الله رضي الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم،
أخضيير رفرفييا الكييبرى}. قييال: رأى ربه آيات من رأى {لقد 

السماء. أفق سد
]4577[

إسييماعيل: حييدثنا بيين الله عبد بن محمد  - حدثنا3062/3063
القاسييم، عييون: أنبأنييا ابيين عيين النصاري، الله عبد بن محمد

قالت: عنها الله رضي عائشة عن
رأى قييد ولكيين أعظييم، فقييد ربييه رأى محمدا أن زعم من 

الفق. بين ما ساد وخلقه صورته، في جبريل
أسييامة: حييدثنا أبييو يوسف: حدثنا بن محمد ) - حدثني3063( 

عيين الشييعبي، عيين الشييوع، ابيين عيين زائدة، أبي بن زكرياء
قال: مسروق

فتيدلى. دنيا قيوله: {ثيم عنها: فيأين الله رضي لعائشة قلت 
في يأتيه كان جبريل، أدنى} قالت: ذاك أو قوسين قاب فكان
هييي الييتي صييورته فييي المييرة هييذه أتيياه وإن الرجييل، صورة

الفق. فسد صورته،
]4336، 4574، 6945، 7093[

سييمرة عن رجاء، أبو جرير: حدثنا موسى: حدثنا  - حدثنا3064
قال:
أتييياني، رجلييين الليلة وسلم: (رأيت عليه الله صلى النبي قال

وهييذا جبريييل، وأنييا النييار، خييازن مالييك النييار يوقييد قال: الذي
ميكائيل).

 ]809[
أبييي عيين العمش، عن عوانة، أبو مسدد: حدثنا  - حدثنا3065
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن حازم،

الرجييل دعييا وسييلم: (إذا عليييه الليه صيلى اللييه رسول قال 
الملئكيية لعنتهييا عليها، غضبان فبات فأبت، فراشه إلى امرأته

تصبح). حتى
عيين معاوييية، وأبييو داود، وابيين حمييزة، وأبييو شييعبة، تييابعه

العمش.
]4897، 4898[

قييال: حييدثني الليييث يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا3066



قييال: أخييبرني سييلمة أبييا قال: سييمعت شهاب ابن عن عقيل،
عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر
عنييي فييتر يقول: (ثم وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه 

السييماء ميين صييوتا سييمعت أمشييي، أنييا فبينييا فييترة، الييوحي
بحييراء، جيياءني الييذي الملييك فإذا السماء قبل بصري فرفعت

حييتى منييه، فجئثييت والرض، السييماء بييين كرسييي على قاعد
فأنزل زملوني، فقلت: زملوني أهلي فجئت الرض، إلى هويت

فاهجر}). - إلى المدثر أيها تعالى: {يا الله
سلمة: والرجز: الوثان. أبو قال

 ]4[
عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا3067

عيين سييعيد، زريع: حدثنا بن يزيد خليفة: حدثنا لي قتادة. وقال
عبيياس ابن يعني نبيكم، عم ابن العالية: حدثنا أبي عن قتادة،
عنهما، الله رضي

بي أسري ليلة قال: (رأيت وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ورأيت شنوءة، رجال من كأنه جعدا، طوال آدم، رجل موسى،
والبييياض، الحمييرة إلييى الخلييق مربييوع مربوعييا، رجل عيسييى

آيييات فييي والييدجال، النييار، خييازن مالكا ورأيت الرأس، سبط
أنييس لقييائه}). قييال ميين مرية في تكن إياه: {فل الله أراهن

الملئكيية وسلم: (تحرس عليه الله صلى النبي عن بكرة، وأبو
الدجال). من المدينة

]3215، 3232، 4354، 7101[

8.        : مخلوقة -  وأنها الجنة صفة في جاء ما باب
{كلمييا والييبزاق والبييول الحيض العالية: {مطهرة} من أبو قال

ميين رزقنييا الييذي هييذا {قالوا بآخر أتوا ثم بشيء رزقوا} أتوا
/: يشييبه25متشييابها} /البقييرة:  بييه {وأتييو قبييل ميين قبل} أتينا

الطعوم. في ويختلف بعضا بعضه
/: قريبيية.23{دانييية} /الحاقيية:  شاؤوا كيف {قطوفها} يقطفون
/: السرر.56/ و/يس: 31{الرائك} /الكهف: 

القلب. في والسرور الوجوه في الحسن: النضرة وقال
الجرية. /: حديدة18الدهر:  أو مجاهد: {سلسبيل} النسان وقال

تييذهب /: ل47{ينزفييون} /الصييافات:  البطيين {غييول} وجييع
عقولهم.

/: ممتلئيا. {كييواعب} /النبيأ:34عباس: {دهاقا} /النبييأ:  ابن وقال



الجنيية. أهييل شييراب /: نواهد. الرحيق: الخمر. التنسيييم: يعلييو33
/. {نضاختان} /الرحميين:26{مسك} /المطففين:  {ختامه} طينه

/: فياضتان.66
الناقة. وضين منه /: منسوجة،15يقال: {موضونة} /الواقعة: 

الذان والبييياريق: ذوات عيييروة، ول ليييه أذن ل والكيييوب: ميييا
مثييل عييروب، واحييدها /: مثقليية،37والعييرى. {عربييا} /الواقعيية: 

الغنجيية، المدينيية وأهل العربة، مكة أهل يسميها وصبر، صبور
الشكلة. العراق وأهل

والريحييان ورخيياء، /: جنيية89مجاهييد: {روح} /الواقعيية:  وقييال
أيضييا: ويقال حمل، الموقر الموز. والمخضود والمنضود الرزق،

أزواجهييين. ويقيييال: إليييى والعيييرب: المحببيييات ليييه، شيييوك ل
مرفوعيية} /الواقعيية: /: جييار. {وفييرش31{مسييكوب} /الواقعيية: 

/:25{تأثيمييا} /الواقعيية:  بعض. {لغييوا} بيياطل فوق /: بعضها34
دان} الجنييتين /: أغصييان. {وجنييى48كييذبا. {أفنييان} /الرحميين: 

/:64قريييب. {مييدهمتان} /الرحميين:  يجتنييى /: مييا54/الرحميين: 
الري. من سوداوان

عيين سييعد، بيين الليييث يييونس: حييدثنا بيين أحمد  - حدثنا3068
قال: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن نافع،

أحييدكم، مييات وسييلم: (إذا عليييه الله صلى الله رسول قال 
أهييل ميين كان فإن والعشي، بالغداة مقعده عليه يعرض فإنه

النار). أهل النارفمن أهل من كان وإن الجنة،
 ]1313[

رجيياء، أبو زرير: حدثنا بن سلم الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا3069
حصين، بن عمران عن
الجنيية فييي قييال: (اطلعييت وسلم عليه الله صلى النبي عن 

أكييثر فرأيييت النييار فييي واطلعييت الفقييراء، أهلهييا أكثر فرأيت
النساء). أهلها

]4902، 6084، 6180[
قييال: حييدثني الليييث مريم: حييدثنا أبي بن سعيد  - حدثنا3070
أبا المسيب: أن بن سعيد قال: أخبرني شهاب ابن عن عقيل،
قال: عنه الله رضي هريرة

قييال: إذ وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول عند نحن بينا 
جييانب إلييى تتوضييأ امرأة فإذا الجنة، في رأيتني نائم أنا (بينا

الخطياب، بين فقيالوا: لعمير القصير؟ هيذا فقليت: لمين قصر،



يا أغار وقال: أعليك عمر مدبرا). فبكى فوليت غيرته، فذكرت
الله. رسول

]3477، 4929، 6620، 6622[
أبييا قييال: سييمعت همييام منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا3071
عمران
الشعري، قيس بن الله عبد بن بكر أبي عن يحدث، الجوني

أبيه: عن
مجوفيية، درة قال: (الخيميية وسلم عليه الله صلى النبي أن 

للمييؤمن منهييا زاوييية كييل في ميل، ثلثون السماء في طولها
الخرون). يراهم ل أهل
عمييران: أبييي عيين عبيييد، بيين والحييارث الصييمد عبييد أبو قال

ميل). (ستون
]4597، 4598، 7006[

عيين الزنيياد، أبييو سييفيان: حييدثنا الحميدي: حييدثنا  - حدثنا3072
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج،

تعييالى: اللييه وسييلم: (قييال عليه الله صلى الله رسول قال 
سييمعت، أذن ول رأت، عييين ل مييا الصالحين، لعبادي أعددت

نفس تعلم شئتم: {فل إن بشر). فاقرؤوا قلب على خطر ول
أعين}. قرة من لهم أخفي ما
]4501، 4502، 7059[

اللييه: أخبرنييا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا3073/3074
عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييي عن منبه، بن همام عن معمر،
قال:

تلييج زمييرة وسييلم: (أول عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قال 
فيهييا يبصييقون ل البدر، ليلة القمر صورة على صورتهم الجنة

من أمشاطهم الذهب، فيها آنيتهم يتغوطون، ول يمتخطون ول
ولكييل المسييك، ورشييحهم اللييوة، ومجييامرهم والفضة، الذهب

ميين اللحييم وراء ميين سييوقهما مييخ يرى زوجتان، منهم واحد
رجييل قلييب قلييوبهم تبيياغض، ول بينهييم اختلف ول الحسيين،

وعشيا). بكرة الله يسبحون واحد،
الزنيياد، أبييو شعيب: حييدثنا اليمان: أخبرنا أبو ) - حدثنا3074( 

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن
ه رسيول أن  لم علييه الليه صيلى الل زميرة قيال: (أول وس

إثرهييم على والذين البدر، ليلة القمر صورة على الجنة تدخل



اختلف ل واحد، رجل قلب على قلوبهم إضاءة، كوكب كأشد
منهما واحدة كل زوجتان، منهم امرئ لكل تباغض، ول بيينهم

اللييه يسييبحون الحسيين، ميين لحمهييا وراء من ساقها مخ يرى
آنيتهييم يبصييقون، ول يتمخطييون ول يسقمون، ل وعشيا، بكرة

- اللييوة مجييامرهم وقييود الذهب، وأمشاطهم والفضة، الذهب
المسك). - ورشحهم العود اليمان: يعني أبو قال

إلييى الشييمس والعشي: ميييل الفجر، مجاهد: البكار: أول وقال
- تغرب. - أراه أن
]3081، 3149[

بيين فضيييل المقييدمي: حييدثنا بكر أبي بن محمد  - حدثنا3075
عنه، الله رضي سعد بن سهل عن حازم، أبي عن سليمان،

أمييتي ميين قييال: (ليييدخلن وسييلم عليه الله صلى النبي عن 
يييدخل حييتى أولهييم يييدخل ل ألييف، سييبعمائة أو ألفا، سبعون
البدر). ليلة القمر صورة على وجوههم آخرهم،

]6177، 6187[
بيين يييونس الجعفييي: حييدثنا محمييد بن الله عبد  - حدثنا3076

عنييه اللييه رضييي أنييس قتييادة: حييدثنا عن شيبان، محمد: حدثنا
قال:

ينهى وكان سندس، جبة وسلم عليه الله صلى للنبي أهدي 
محمييد نفييس فقييال: (والييذي منهييا، الناس فعجب الحرير، عن

هذا). من أحسن الجنة في معاذ بن سعد لمناديل بيده،
 ]2473[

قييال: سفيان عن سعيد، بن يحيى مسدد: حدثنا  - حدثنا3077
اللييه رضييي عييازب بيين البراء قال: سمعت إسحاق أبو حدثني
قال: عنهما

حرييير، ميين بثييوب وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أتي 
اللييه صييلى اله رسول فقال ولينه، حسنه من يعجبون فجعلوا

ميين أفضييل الجنيية فييي معيياذ بيين سييعد وسلم: (لمناديل عليه
هذا).

]3591، 5498، 6264[
أبييي عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبييد بيين علييي  - حييدثنا3078
قال: الساعدي سعد ابن سهل عن حازم،

فييي سييوط وسلم: (موضييع عليه الله صلى الله رسول قال 
فيها). وما الدنيا من خير الجنة



 ]2641[
زريع: حدثنا بن يزيد المؤمن: حدثنا عبد بن روح  - حدثنا3079
عنه، الله رضي مالك بن أنس قتادة: حدثنا عن سعيد،

الجنيية فييي قييال: (إن وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 
يقطعها). ل عام مائة ظلها في الراكب يسير لشجرة،

سييليمان: حييدثنا بن فليح سنان: حدثنا بن محمد  - حدثنا3080
أبييي عيين عمييرة، أبييي بيين الرحميين عبييد عن علي، بن هلل

عنه، الله رضي هريرة
الجنيية فييي قييال: (إن وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 

شئتم: إن واقرؤوا سنة، مائة ظلها في الركب يسير لشجرة،
ممييا خييير الجنيية فييي أحييدكم قييوس ممييدود}. ولقيياب {وظل
تغرب). أو الشمس عليه طلعت

]4599[
فليييح: حييدثنا بن محمد المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثنا3081

أبييي عيين عمييرة، أبييي بيين الرحميين عبد عن هلل، عن أبي،
عنه، الله رضي هريرة

الجنيية تييدخل زمييرة وسييلم: (أول عليه الله صلى النبي عن 
كأحسيين آثييارهم علييى والييذين البييدر، ليليية القمر صورة على

رجييل قلييب علييى قلييوبهم إضيياءة، السييماء فييي دري كييوكب
زوجتييان منهييم امييرئ لكييل تحاسد، ول بينهم تباغض ل واحد،

واللحم). العظم وراء من سوقهن مخ يرى العين، الحور من
 ]3073[

عبة منهيال: حيدثنا بين حجاج  - حدثنا3082 بين قيال: عيدي ش
عنه، الله رضي البراء قال: سمعت أخبرني ثابت

إبراهيم: (إن مات قال: لما وسلم عليه الله صلى النبي عن 
الجنة). في مرضعا له
 ]1316[

بيين مالييك قال: حدثني الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا3083
أبييي عيين يسييار، بيين عطاء عن سليم، بن صفوان عن أنس،
عنه، الله رضي الخدري سعيد

الجنيية أهييل قييال: (إن وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 
الييدري الكوكب تتراءون كما فوقهم، من الغرف أهل يتراءون
مييا لتفاضييل المغييرب، أو المشييرق ميين الفييق، فييي الغييابر

يبلغهييا ل النبييياء منييازل تلييك اللييه رسييول بينهييم). قييالوا: يييا



بييالله آمنييوا رجييال بيييده، نفسييي والييذي قييال: (بلييى، غيرهييم،
المرسلين). وصدقوا

 9.    : الجنة -  أبواب صفة باب
دعييي زوجييين أنفييق وسييلم: (ميين عليه الله صلى النبي وقال

]1798الجنة). [  باب من
]3252وسلم. [  عليه الله صلى النبي عن عبادة فيه

مطييرف بيين محمييد مريم: حييدثنا أبي بن سعيد  - حدثنا3084
عنه، الله رضي سعد بن سهل عن حازم، أبو قال: حدثني

ثمانييية الجنيية قييال: (فييي وسييلم عليييه الله صلى النبي عن 
الصائمون). إل يدخله ل الريان، يسمى باب فيها أبواب،

 ]1797[

 10.     : مخلوقة -  وأنها النار، صفة باب
وكييأن الجييرح، ويغسق عينه /: يقال: غسقت25{غساقا} /النبأ: 

شيييء /: كييل36واحييد. {غسييلين} /الحاقيية:  والغسييق الغسيياق
ميين الغسييل من فعلين غسلين، فهو شيء منه فخرج غسلته
والدبر. الجرح
بالحبشييية. /: حطييب98جهنييم} /النبييياء:  عكرمة: {حصب وقال
والحاصييب العاصييف، /: الريح68غيره: {حاصبا} /السراء:  وقال

جهنييم فييي به جهنم} يرمى {حصب ومنه الريح، به ترمي ما
مشييتق والحصييب ذهب، الرض في ويقال: حصب حصبها، هم

ودم. /: قييييح16الحجيييارة. {صيييديد} /إبراهييييم:  حصيييباء مييين
:71/: طفئيييت. {تيييورون} /الواقعييية: 97{خبيييت} /السيييراء: 

/:73أوقيييدت. {للمقيييوين} /الواقعييية:  أورييييت تسيييتخرجون،
القفر]. والقي للمسافرين،

/: سييواء23الجحيييم} /الصييافات:  عبيياس: {صييراط ابيين وقييال
/:67حميييم} /الصييافات:  ميين الجحيييم. {لشييوبا ووسط الجحيم

/:106وشييهيق} /هييود:  بالحميم. {زفييير ويساط طعامهم يخلط
/: عطاشييا.86ضييعيف. {وردا} /مريييم:  وصييوت شييديد صييوت

مجاهييد: {يسييبحون} /غييافر: /: خسييرانا. وقييال59{غيا} /مريييم: 
يصييب /: الصييفر،35النار. {ونحيياس} /الرحميين:  بهم /: توقد72

وجربييوا، /: باشييروا22رؤوسييهم. يقييال: {ذوقييوا} /الحييج:  علييى
ميين /: خييالص15الفم. {مارج} /الرحميين:  ذوق من هذا وليس
بعيض. علييى بعضيهم يعيدو خلهم إذا رعيته المير مرج النار،



اختلييط. {مييرج النيياس أميير مييرج /: ملتبييس،5{مريييج} /ق: 
تركتها. دابتك /: مرجت19البحرين} /الرحمن: 

الحسيين أبي مهاجر عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا3085
اللييه رضييي ذر أبييا يقييول: سييمعت وهب بن زيد قال: سمعت

يقول: عنه
فقال: (أبرد). ثم سفر، في وسلم عليه الله صلى النبي كان 

قيال: (أبيردوا ثيم للتليول، يعنيي الفييء، فاء قال: (أبرد). حتى
جهنم). فيح من الحر شدة فإن بالصلة،

 ]511[
العمييش، عيين سييفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا3086

قال: عنه الله رضي سعيد أبي عن ذكوان، عن
شدة فإن بالصلة، وسلم: (أبردوا عليه الله صلى النبي قال 

جهنم). فيح من الحر
 ]513[

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا3087
رضييي هريييرة أبا سمع الرحمن: أنه عبد بن سلمة أبو حدثني

يقول: عنه الله
إلييى النييار وسلم: (اشييتكت عليه الله صلى الله رسول قال 

بنفسييين: نفييس لييي فأذن بعضا، بعضي أكل فقالت: رب ربها،
الحير، مين تجييدون مييا فأشييد الصيف، في ونفس الشتاء في

الزمهرير). من تجدون ما وأشد
 ]512[

عييامر: حييدثنا أبييو محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبييد  - حدثني3088
قال: الضبعي جمرة أبي عن همام،

فقال: أبردها الحمى، فأخذتني بمكة، عباس ابن أجالس كنت 
قييال: وسلم عليه الله صلى اله رسول فإن زمزم، بماء عنك

زمييزم). قال: بماء أو بالماء، فأبردوها جهنم، فيح من (الحمى
همام. شك

الرحميين: حييدثنا عبييد عبيياس: حييدثنا بيين عمييرو  - حدثني3089
بيين رافييع قال: أخبرني رفاعة بن عباية عن أبيه، عن سفيان،

قال: خديج
فور من يقول: (الحمى وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

بالماء). عنكم فابردوها جهنم،
]5394[



هشييام، زهييير: حييدثنا إسييماعيل: حييدثنا بن مالك  - حدثنا3090
عنها، الله رضي عائشة عن عروة، عن
فيييح ميين قييال: (الحمييى وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 

بالماء). فابردوها جهنم،
]5393[

قييال: حييدثني اللييه عبيييد يحيييى: عيين مسدد: عن  - حدثنا3091
عنهما، الله رضي عمر ابن عن نافع،

فيييح ميين قييال: (الحمييى وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 
بالماء). فابردوها جهنم،

]5391[
عن مالك، قال: حدثني أويس أبي بن إسماعيل  - حدثنا3092

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد، أبي
من جزء قال: (ناركم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

انت إن الليه، رسيول جهنيم). قييل: ييا نار من جزءا سبعين ك
مثييل كلهيين جييزءا، وستين بتسعة عليهن قال: (فضلت لكافية،
حرها).
عمييرو: سييمع عن سفيان، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا3093
أبيه: عن يعلى، بن صفوان عن يخبر، عطاء

المنييبر: علييى يقييرأ وسييلم عليييه اللييه صلى النبي سمع أنه 
مالك}. يا {ونادوا

 ]3058[
وائل أبي عن العمش، عن سفيان، علي: حدثنا  - حدثنا3094

قال:
ل أنييي لترون قال: إنكم فكلمته، فلنا أتيت لسامة: لو قيل 

ل بابا أفتح أن دون السر، في أكلمه إني أسمعكم، إل أكلمه
خييير أميرا: إنه علي كان إن لرجل أقول ول فتحه، من أكون

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول ميين سمعته شيء بعد الناس،
يقييول: (يجيياء يقييول: قييال: سييمعته سييمعته قييالوا: ومييا وسييلم،
النييار، في أقتابه فتندلق النار، في فيلقى القيامة يوم بالرجل
عليييه النييار أهييل فيجتمييع برحيياه، الحمييار يييدور كمييا فيييدور

بييالمعروف تأمرننييا كنييت أليييس شييأنك؟ ما فلنا فيقولون: أي
آتيييه، ول بييالمعروف آمركييم قييال: كنييت المنكيير؟ عيين وتنهانييا
وآتيه). المنكر عن وأنهاكم

العمش. عن شعبة، عن غندر، رواه



]6685[

 11.    : وجنوده -  إبليس صفة باب
/: يرمييون. {دحييورا}8مجاهييد: {يقييذفون} /الصييافات:  وقييال

/: دائم.9/: مطرودين. {واصب} /الصافات: 9/الصافات: 
/: مطييرودا. يقييال:18عبيياس: {مييدحورا} /العييراف:  ابيين وقييال

قطعييه. {واسييتفزر} /: متمييردا. بتكيية117{مريييدا} /النسيياء: 
الرجاليية، والرجييل /: الفرسييان،64{بخيلييك} /السييراء:  استخف
وتجيير, {لحتنكيين} وتيياجر وصييحب صاحب مثل راجل، واحدها

/: شيطان.36/: لستأصلن. {قرين} /الزخرف: 62/السراء: 
هشييام، عيين عيسييى، موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثنا3095

قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن
وسلم. عليه الله صلى النبي سحر 

عيين أبيييه، عن ووعاه سمعه هشام: أنه إلي الليث: كتب وقال
كييان حييتى وسييلم، عليييه الله صلى النبي قالت: سحر عائشة
يييوم ذات كييان حييتى يفعلييه، وما الشيء يفعل أنه إليه يخيل
فيما أفتاني الله أن قال: (أشعرت ثم ودعا، دعا
والخيير رأسييي عنييد أحييدهما رجلن: فقعييد أتيياني شفائي، فيه

قييال: الرجييل؟ وجييع للخيير: مييا أحييدهما فقييال رجلييي، عنييد
قييال: فيمييا العصييم، ابيين قال: لبيييد طبه؟ قال: ومن مطبوب،

قييال: فييأين ذكيير، طلعيية وجييف ومشيياقة مشييط قال: في ذا؟
عليييه اللييه صييلى النبي إليها ذروان). فخرج بئر قال: في هو؟

رؤوس كييأنه رجييع: (نخلهييا حييين لعائشة فقال رجع، ثم وسلم
شييفاني فقييد أنييا أما فقال: (ل، الشياطين). فقلت: استخرجته؟

البئر. دفنت شرا). ثم الناس على ذلك يثير أن وخشيت الله،
 ]3004[

عيين أخي، قال: حدثني أويس أبي بن إسماعيل  - حدثنا3096
بيين سييعيد عيين سييعيد، بيين يحيييى عيين بلل، بيين سييليمان
رضي هريرة أبي عن المسيب،

عنه: الله
الشيييطان قال: (يعقد وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

كيل يضيرب عقيد، ثلث نيام هيو إذا أحدكم رأس قافية على
الله فذكر استيقظ فإن فارقد، طويل ليل مكانها: عليك عقدة

انحلييت صييلى فييإن عقييدة، انحلييت توضييأ فييإن عقييدة، انحلت
ا، عقده خيبيث أصيبح وإل النفيس، طييب نشييطا فأصيبح كله



كسلن]. النفس
 ]1091[

منصييور، عيين جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا3097
قال: عنه الله رضي الله عبد عن وائل، أبي عن
حييتى ليليية نييام رجل وسلم عليه الله صلى النبي عند ذكر 

قييال: فييي أو أذنيييه، في الشيطان بال رجل قال: (ذاك أصبح،
أذنه).

 ]1093[
منصييور، عيين همام، إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا3098

رضييي عبيياس ابن عن كريب، عن الجعد، أبي ابن سالم عن
عنهما، الله
إذا أحييدكم إن قييال: (أمييا وسييلم عليه الله صلى النبي عن 

وجنييب الشيييطان جنبنييا اللهييم اللييه، وقييال: بسييم أهلييه، أتييى
الشيطان). يضره لم ولدا فرزقا رزقتنا، ما الشيطان

 ]141[
عين عيروة، بين هشام عن عبدة، محمد: أخبرنا  - حدثنا3099

قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن أبيه،
لى الله رسول قال  ه ص ع وسيلم: (إذا علييه الل حياجب طل

الشيمس حياجب غياب وإذا تبرز، حتى الصلة فدعوا الشمس
الشييمس طلييوع بصلتكم تحينوا ول تغيب، حتى الصلة فدعوا

الشيييطان). ل أو شيييطان، قرنييي بييين تطلع فإنها غروبها، ول
هشام. قال ذلك أي أدري

 ]558[
عيين يييونس، الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا3100
قال: سعيد أبي عن صالح، أبي عن هلل، بن حميد

أحييدكم يييدي بين مر وسلم: (إذا عليه الله صلى النبي قال 
أبييى فييإن فليمنعييه، أبييى فييإن فليمنعييه، يصييلي، شيييء. وهييو

شيطان). هو فإنما فليقاتله،
 ]487[

بيين محمييد عيين عييوف، الهيثم: حدثنا بن عثمان  - وقال3101
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سيرين،

زكيياة بحفييظ وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول وكلنييي 
فقلييت: فأخييذته، الطعام، من يحثو فجعل آت فأتاني رمضان،
- فييذكر وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول إلييى لرفعنييك



لن الكرسي، آية فاقرأ فراشك إلى أويت - فقال: إذا الحديث
تصييبح، حييتى شيييطان يقربييك ول حافظ، الله من عليك يزال
ذاك كييذوب، وهييو وسلم: (صدقك عليه الله صلى النبي فقال

شيطان).
 ]2187[

عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3102
اللييه رضييي هريييرة أبييو عييروة: قييال قال: أخييبرني شهاب ابن

عنه:
الشيييطان وسييلم: (يييأتي عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قال 

يقييول: ميين حييتى كذا، خلق من كذا، خلق فيقول: من أحدكم
ولينته). بالله فليستعذ بلغه فإذا ربك؟ خلق

عقيييل، قال: حييدثني الليث بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا3103
التيميين: أن مولى أنس، أبي ابن قال: حدثني شهاب ابن عن
يقول: عنه الله رضي هريرة أبا سمع حدثه: أنه أباه
رمضييان دخييل وسييلم: (إذا عليييه الله صلى الله رسول قال 

وسلسيييلت جهنيييم، أبيييواب وغلقيييت الجنييية أبيييواب فتحيييت
الشياطين).

 ]1800[
قال: أخبرني عمرو سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا3104
بيين أبييي فقييال: حييدثنا عبيياس لبن قال: قلت جبير ابن سعيد
كعب:

يقييول: (إن وسيلم عليييه الليه صيلى الليه رسييول سيمع أنه 
إلييى أوينييا إذا وقييال: أرأيييت غييداءنا، لفتيياه: آتنييا قييال موسييى

أن الشيييطان إل أنسييانيه ومييا الحييوت، نسيت فإني الصخرة،
أمييره الذي المكان جاوز حتى النصب موسى يجد أذكره. ولم

به). الله
 ]74[

عبييد عيين مالك، عن مسلمة، أبي بن الله عبد  - حدثنا3105
قال: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن دينار، بن الله
المشرق، إلى يشير وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت 

يطلع حيث من هنا، ها الفتنة إن هنا، ها الفتنة إن فقال: (ها
الشيطان). قرن

 ]2937[
اللييه عبييد بيين محمييد جعفيير: حييدثنا بيين يحيييى  - حييدثنا3106



رضي جابر عن عطاء، قال: أخبرني جريج ابن النصاري: حدثنا
عنه، الله
الليييل، اسييتنجح قييال: (إذا وسييلم عليه الله صلى النبي عن 

تنتشير الشيياطين فيإن صييبيانكم، فكفييوا الليييل، جنييح أو: كان
بابييك وأغلييق فخلييوهم، العشيياء ميين سيياعة ذهييب فإذا حينئذ،
وأوك اللييه، اسييم واذكيير مصييباحك وأطفييئ اللييه، اسم واذكر

ولييو اللييه، اسييم واذكر إناءك وخمر الله، اسم واذكر سقاءك
شيئا). عليه تعرض

]3128، 3138، 5300، 5301، 5937، 5938[
الييرزاق: أخبرنييا عبييد غيلن: حييدثنا بيين محمييود  - حدثني3107
بنييت صييفية عيين حسييين، بيين علييي عن الزهري، عن معمر،

قالت: حيي
أزوره فأتيته معتكفا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

وكييان ليقلبنييي، معييي فقييام فييانقلبت، قمييت ثييم فحدثته ليل،
النصييار، ميين رجلن فميير زيييد، بيين أسييامة دار فييي مسكنها

النييبي فقييال أسييرعا، وسييلم عليييه اللييه صلى النبي رأيا فلما
حيييي). بنييت صفية إنها رسلكما، وسلم: (على عليه الله صلى

يجييري الشيييطان قييال: (إن اللييه، رسول يا الله فقال: سبحان
قلوبكما في يقذف أن خشيت وإني الدم، مجرى النسان من

قال: شيئا). أو سوءا،
 ]1930[

عدي عن العمش، عن حمزة، أبي عن عبدان،  - حدثنا3108
قال: صرد بن سليمان عن ثابت، بن
ورجلن وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي مييع جالسييا كنييت 

النييبي فقييال أوداجييه، وانتفخييت وجهييه احمر فأحدهما يستبان،
عنييه ذهييب قالهييا لييو كلمة لعلم وسلم: (إني عليه الله صلى

مييا عنييه ذهيب الشيييطان، مين بييالله قيال: أعيوذ لييو يجد، ما
قييال: تعييوذ وسييلم عليييه اللييه صلى النبي له: إن يجد). فقالوا

جنون؟. بي الشيطان. فقال: وهل من بالله
]5701، 5764[

بيين سيالم عيين منصييور، شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا3109
قال: عباس ابن عن كريب، عن الجعد، أبي
أتييى إذا أحييدكم أن وسييلم: (لييو عليييه الله صلى النبي قال 

فييإن رزقتنييي، ما الشيطان وجنب الشيطان، قال: جنبني أهله



عليه). يسلط ولم الشيطان، يضره لم ولد بينهما كان
عبيياس: ابن عن كريب، عن سالم، عن العمش، قال: وحدثنا

مثله.
 ]141[

بن محمد عن شعبة، شبابة: حدثنا محمود: حدثنا  - حدثنا3110
عنه، الله رضي هريرة أبي عن زياد،

فقال: (إن صلة، صلى وسلم: أنه عليه الله صلى النبي عن 
فييأمكنني علي، الصلة يقطع علي، فشد لي، عرض الشيطان

منه). فذكره. الله
 ]449[

يحيييى عيين الوزاعييي، حييدثنا يوسف، بن محمد  - حدثنا3111
عنه الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي عن كثير، أبي بن

قال:
أدبيير بالصييلة نييودي وسييلم: (إذا عليييه الله صلى النبي قال 

أدبيير، بهييا ثييوب فييإذا أقبييل، قضي فإذا ضراط، وله الشيطان
فيقول: اذكيير وقلبه، النسان بين يخطر حتى أقبل، قضي فإذا
يييدر لييم فييإذا أربعييا، أم صييلى أثلثييا يدري ل حتى وكذا، كذا
السهو). سجدتي سجد أربعا، أو صلى ثلثا

 ]583[
عيين الزنيياد، أبييي عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا3112

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج،
يطعيين آدم بنييي وسييلم: (كييل عليييه اللييه صييلى النييبي قال 

مريييم، ابن عيسى غير يولد، حين بإصبعه جنبيه في الشيطان
الحجاب). في فطعن يطعن ذهب

]3248، 4274[
عيين إسييرائيل، إسييماعيل: حييدثنا بيين مالييك  - حييدثنا3113

قال: علقمة عن إبراهيم، عن المغيرة،
قييال: الييدرداء، قالوا: أبييو هنا؟ ها فقلت: من الشأم، قدمت 

صيلى نيبيه لسيان عليى الشيطان من الله أجاره الذي أفيكم
وسلم. عليه الله

وقال: الييذي مغيرة، عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان حدثنا
يعنييي وسييلم، عليييه اللييه صييلى نييبيه لسييان علييى الله أجاره

عمارا.
]3532، 3533، 3550، 5922[



بن سعيد عن يزيد، بن خالد الليث: حدثني  - قال: وقال3114
رضييي عائشة عن عروة، عن أخبره، السود أبا هلل: أن أبي
عنها، الله
فييي تتحدث قال: (الملئكة وسلم عليه الله صلى النبي عن 

-  العنان
الشييياطين فتسييمع الرض، فييي يكييون - بالمر الغمام والعنان
فيزيييدون القييارورة، تقيير كما الكاهن أذن في فتقرها الكلمة،

كذبة). مائة معها
 ]3038[

سعيد عن ذئب، أبي ابن علي: حدثنا بن عاصم  - حدثنا3115
عنه: الله رضي هريرة أبي عن أبيه، عن المقبري،

ميين قييال: (التثيياؤب وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 
أحييدكم فييإن استطاع، ما فليرده أحدكم تثاءب فإذا الشيطان،

الشيطان). ضحك قال: ها، إذا
]5869، 5872[

هشييام: أسامة: قييال أبو يحيى: حدثنا بن زكرياء  - حدثنا3116
قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن أخبرنا

عبيياد إبليييس: أي فصيياح المشركون، هزم أحد يوم كان لما 
فنظيير وأخراهييم، هييي فاحتلييدت أولهييم فرجعت أخراكم، الله

أبييي، أبييي اللييه عبيياد فقييال: أي اليمييان، بأبيه هو فإذا حذيفة
لكييم. اللييه حذيفيية: غفيير فقال قتلوه، حتى احتجزوا ما فوالله

لحييق حييتى خييير بقييية منييه حذيفيية في زالت عروة: فما قال
بالله.

]3612، 3838، 6291، 6489، 6495[
عيين الحييوص، أبييو الربيييع: حييدثنا بيين الحسيين  - حييدثنا3117

اللييه رضييي عائشيية قال: قالت مسروق عن أبيه، عن أشعث،
عنها:

فييي الرجييل التفات عن وسلم عليه الله صلى النبي سألت 
صييلة ميين الشيييطان يختلسييه اختلس فقييال: (هييو الصييلة،
أحدكم).

 ]718[
يحيييى، قال: حييدثني الوزاعي المغيرة: حدثنا أبو  - حدثنا3118

اللييه صييلى النييبي عيين أبيه، عن قتادة، أبي بن الله عبد عن
الوليييد: الرحميين: حييدثنا عبييد بيين سليمان وسلم. وحدثني عليه



قيال: حيدثني كيثير أبيي ابن يحيى قال: حدثني الوزاعي حدثنا
قال: أبيه عن قتادة، أبي بن الله عبد
اللييه، من الصالحة وسلم: (الرؤيا عليه الله صلى النبي قال 

فليبصييق يخييافه حلمييا أحدكم حلم فإذا الشيطان، من والحلم
تضره). ل فإنها شرها، من بالله وليتعوذ يساره، عن

]5415، 6583، 6585، 6594، 6595، 6603، 6637[
سيمي، عين مالييك، يوسف: أخبرنيا بن الله عبد  - حدثنا3119
اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين صالح، أبي عن بكر، أبي مولى
عنه:
إله قال: ل قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
علييى وهييو الحمد، وله الملك له له، شريك ل وحده الله، إل

رقيياب، عشيير عييدل له كانت مرة، مائة يوم قدير. في شيء
لييه وكييانت شيييءة، مائيية عنه ومحيت حسنة، مائة له وكتبت
أحييد يييأت ولييم يمسييي، حييتى ذلييك يومه الشيطان من حرزا

ذلك). من أكثر عمل أحد إل به، جاء مما بأفضل
]6040[

إبراهيييم: بيين يعقييوب اللييه: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا3120
عبييد قييال: أخييبرني شييهاب ابيين عيين صييالح، عيين أبييي، حدثنا

أبييي بيين سييعد بن محمد زيد: أن بن الرحمن عبد بن الحميد
قال: وقاص أبي بن سعد أباه أخبره: أن وقاص

وعنده وسلم عليه الله صلى الله رسول على عمر استأذن 
فلمييا أصييواتهن، عالييية ويسييتكثرنه، يكلمنييه قريييش ميين نساء

صلى الله رسول له فأذن الحجاب، يبتدرن قمن عمر استأذن
يضييحك، وسييلم عليه الله صلى الله ورسول وسلم عليه الله

ميين قييال: (عجبييت اللييه، رسول سنك الله عمر: أضحك فقال
الحجيياب). ابتدرن صوتك سمعن فلما عندي، كن اللتي هؤلء
قييال: ثييم يهبن، أن أحق كنت الله رسول يا عمر: فأنت قال
الليه صيلى اللييه رسول تهبن ول أتهبنني أنفسهن، عدوات أي

اللييه رسييول ميين وأغلييظ أفييظ أنييت قلن: نعييم، وسلم؟ عليه
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييال وسييلم، عليييه اللييه صلى

فجا سالكا قط الشيطان لقيك ما بيده، نفسي وسلم: (والذي
فجك). غير فجا سلك إل
]3480، 5735[

حييازم، أبي ابن قال: حدثني حمزة بن إبراهيم  - حدثني3121



عيين طلحة، بن عيسى عن إبراهيم، بن محمد عن يزيد، عن
عنه، الله رضي هريرة أبي
- - أراه استيقظ قال: (إذا وسلم عليه الله صلى النبي عن 

من أحدكم
علييى يييبيت الشيييطان فييإن ثلثييا، فليسييتنثر فتوضييأ منييامه

خيشومه).

 12.     : وعقابهم -  وثوابهم الجن ذكر باب
بقصون منكم رسل يأتكم ألم والنس الجن معشر لقوله: {يا

-  آياتي عليك
/. {بخسا} /الجن:132 - 130يعملون} /النعام:  - عما قوله إلى
/: نقصا.13
/:158نسييبا} /الصييافات:  الجنة وبين بينه مجاهد: {وجعلوا قال
سييروات بنييات وأمهيياتهم الله، بنات قريش: الملئكة كفار قال

لمحضييرون} إنهييم الجنيية علمييت اللييه: {ولقييد الجيين. قييال
محضييرون} /يييس: للحسيياب. {جنييد / ستحضيير158/الصييافات: 

الحساب. /: عند75
الله عبد بن الرحمن عبد عن مالك، عن قتيبة،  - حدثنا3122

أبييه: أنيه عين النصيياري، صعصيعة أبيي بيين الرحميين عبد بن
له: قال عنه الله رضي الخدري سعيد أبا أخبره: أن

وباديتك، غنمك في كنت فإذا والبادية، الغنم تحب أراك إني 
مييدى يسييمع فييإنه: (ل بالنييداء، صييوتك فييارفع بالصلة، فأذنت
يييوم لييه شييهد إل شيييء ول إنييس ول جيين المييؤذن صييوت

اللييه صييلى اللييه رسييول ميين سعيد: سييمعته أبو القيامة). قال
وسلم. عليه

 ]584[

 13   } :     : نفرا -  إليك صرفنا وإذ وعز جل الله قول باب
{ مبين  -   -     ضلل في أولئك قوله إلى الجن من

 : /.32 - 29الحقاف/
وجهنا. /: معدل. {صرفنا}: أي53{مصرفا} /الكهف: 

14   } :    : كل -  من فيها وبث تعالى الله قول باب
 : البقرة} / /.164دابة

منها. الذكر الحية عباس: الثعبان ابن قال



والسييياود. {آخيييذ والفييياعي الجيييان أجنييياس، يقيييال: الحييييات
وسييلطانه. يقييال: {صييافات}: ملكييه /: فييي56بناصيييتها} /هييود: 

بأجنحتهن. /: يضربن19{يقبضن} /الملك:  أجنحتهن بسط
يوسييف: بيين هشييام محمييد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا3123
معمر، حدثنا

عنهما: الله رضي عمر ابن عن سالم، عن الزهري، عن
المنييبر علييى يخطييب وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه 

فإنهمييا والبييتر، الطفيييتين ذا واقتلييوا الحيييات، يقييول: (اقتلييوا
الحبل). ويستسقطان البصر، يطمسان

لبابيية: ل أبو فناداني لقتلها، حية أطارد أنا الله: فبينا عبد قال
أميير قييد وسييلم عليه الله صلى الله رسول فقلت: إن تقتلها،

وهييي الييبيوت، ذوات عن ذلك بعد نهى الحيات. قال: إنه بقتل
زيييد أو لبابة، أبو معمر: فرآني الرزاق: عن عبد العوامر. وقال

الكلييبي وإسييحاق عيينيية وابيين يييونس الخطيياب. وتييابعه بيين
عيين مجمييع، وابيين حفصيية أبييي وابيين صييالح والزبيييدي. وقييال

بيين وزيييد لبابيية أبييو عمر: رآنييي ابن عن سالم، عن الزهري،
الخطاب.

]3134، 3135، 3792[

 15       : شعف -  بها يتبع غنم المسلم مال خبير باب
الجبال.

عن مالك، قال: حدثني أويس أبي بن إسماعيل  - حدثنا3124
صعصييعة، أبييي بن الرحمن عبد بن الله عبد بن الرحمن عبد
قال: عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن أبيه، عن
يكييون أن وسييلم: (يوشييك عليييه الله صلى الله رسول قال 

القطيير، ومواقييع الجبييال شعف بها يتبع غنم، الرجل مال خير
الفتن). من بدينه يفر
 ]19[

أبيي عين مالييك، يوسييف: أخبرنيا بين الليه عبييد  - حدثنا3125
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

نحو الكفر قال: (رأس وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
والفييدادين والبييل، الخيييل أهييل في والخيلء والفخر المشرق،

الغنم). أهل في والسكينة الوبر، أهل
]3308، 4127 - 4129[

قييال: حييدثني إسييماعيل عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا3126



قال: مسعود أبي عمرو بن عقبة عن قيس،
اليميين، نحييو بيييده وسييلم عليه الله صلى الله رسول أشار 

القلييوب وغلييظ القسييوة إن أل هنييا، هنييا يمان فقال: (اليمان
قرنييا يطلييع حيييث البييل، أذنيياب أصييول عنييد الفييدادين، فييي

ومضر). ربيعة في الشيطان،
]3307، 4126، 4997[

عيين ربيعيية، بيين جعفيير عيين الليث، قتيبة: حدثنا  - حدثنا3127
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،

صييياح سييمعتم قييال: (إذا وسييلم عليييه اللييه صلى النبي أن 
سييمعتم وإذا ملكييا، رأت فإنها فضله، من الله فاسألوا الديكة
شيطانا). رأى فإنه الشيطان، من بالله فتعوذوا الحمار نهيق

قييال: جريييج ابيين روح: أخبرنييا إسييحاق: أخبرنييا  - حييدثنا3128
عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر عطاء: سمع أخبرني

الليل، جنح كان وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 
فييإذا حينئذ، تنتشر الشياطين فإن صبيانكم، فكفوا أمسيتم، أو

اسييم واذكييروا البييواب وأغلقييوا فخلييوهم، الليييل ساعة ذهبت
مغلقا]. بابا يفتح ل الشيطان فإن الله،

ما نحو الله عبد بن جابر دينار: سمع بن عمرو قال: وأخبرني
الله). اسم يذكر: (واذكروا ولم عطاء، أخبرني

 ]3106[
خالييد، عيين وهيييب، إسماعيل: حييدثنا بن موسى  - حدثنا3129

عنه، الله رضي هريرة أبي عن محمد، عن
بنييي من أمة قال: (فقدت وسلم عليه الله صلى النبي عن 

وضيع إذا الفيأر، إل أراها ل وإني فعلت، ما يدري ل إسرائيل
الشيياء ألبييان لهييا وضييع وإذا تشييرب، لييم البييل ألبييان لهييا

عليه الله صلى النبي سمعت فقال: أنت كعبا شربت). فحدثت
التوراة؟ فقلت: أفأقرأ مرار، لي قال قلت: نعم، يقوله؟ وسلم
قييال: حييدثني وهييب ابيين عيين عفييير، بيين سعيد  - حدثنا3130
رضييي عائشيية عيين عروة: يحدث عن شهاب، ابن عن يونس،

عنها: الله
للوزغ: (الفويسق). ولم قال وسلم عليه الله صلى النبي أن 

صييلى النييبي أن وقاص أبي بن سعد بقتله. وزعم أمر أسمعه
بقتله. أمر وسلم عليه الله

 ]1734[



بيين الحميييد عبييد عيينة: حدثنا ابن صدقة: أخبرنا  - حدثنا3131
أخبرته: شريك أم المسيب: أن بن سعيد عن شيبة، بن جبير
الوزاغ. بقتل أمرها وسلم عليه الله صلى النبي أن 
]3180[

عيين أسييامة، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين عبيييد  - حييدثنا3132
قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام،

فييإنه الطفيتين، ذا وسلم: (اقتلوا عليه الله صلى النبي قال 
الحبل). ويصيب البصر، يطمس

أسامة. سلمة: أبا بن حماد تابعه
أبي، قال: حدثني هشام عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا3133

قالت: عائشة عن
وقييال: (إنييه البييتر، بقتييل وسييلم عليييه الله صلى النبي أمر 

الحبل). ويذهب البصر، يصيب
عييدي، أبييي ابيين علييي: حييدثنا بن عمرو  - حدثني3134/3135

مليكة: أبي ابن عن القشيري، يونس أبي عن
النييبي قييال: إن نهييى، ثييم الحيييات يقتييل كييان عمر ابن أن 

حييية، سييلخ فيييه فوجد له، حائطا هدم وسلم عليه الله صلى
أقتلهييا فقال: (اقتلييوه). فكنييت هو). فنظروا، أين فقال: (انظروا

عليييه اللييه صييلى النييبي أن فييأخبرني لبابيية، أبا فلقيت لذلك،
فييإنه طفيييتين، ذي أبييتر كل إن الجنان، تقتلوا قال: (ل وسلم
فاقتلوه). البصر، ويذهب الولد، يسقط

حيازم، بين جريير إسماعيل: حيدثنا بن مالك ) - حدثنا3135( 
عمر: ابن عن نافع، عن
اللييه صلى النبي لبابة: أن أبو فحدثه الحيات، يقتل كان أنه 

عنها. فأمسك البيوت، جنان قتل عن نهى وسلم عليه
 ]3123[

 16      : في -  يقتلن فواسق، الدواب من خمس باب
الحرم.

عيين معميير، زريييع: حييدثنا بيين يزيد مسدد: حدثنا  - حدثنا3136
عنها: الله رضي عائشة عن عروة، عن الزهري،

فواسييق، قييال: (خمييس وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عن 
والكلب والغراب، والحديا، والعقرب، الفأرة، الحرم، في يقتلن

العقور).
 ]1732[



الله عبد عن مالك، مسلمة: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا3137
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن دينار، بن
ميين قييال: (خمييس وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 

عليييه: العقييرب، جنيياح فل محييرم وهييو قتلهيين ميين الييدواب،
والحدأة). والغراب، العقور، والكلب والفأرة،

 ]1730[
عين كيثير، عين زييد، بين حمياد مسيدد: حيدثنا  - حيدثنا3138
قال: رفعه عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن عطاء،

واكفتييوا البييواب وأجيفييوا السييقية، وأوكييوا النييية، (خمييروا 
وأطفئييوا وخطفيية، انتشييارا للجيين فييإن العشيياء، عند صبيانكم

الفتيليية اجييترت ربمييا الفويسييقة فييإن الرقيياد، عنييد المصييابيح
وحبيب جريج ابن البيت). قال أهل فأحرقت

الشيطان). عطاء: (فإن عن
 ]3106[

عيين آدم، بيين يحيييى الله: أخبرنييا عبد بن عبدة  - حدثنا3139
اللييه عبد عن علقمة، عن إبراهيم، عن منصور، عن إسرائيل،

قال:
فنزلت: غار، في وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كنا 

من حية خرجت إذ فيه، من لنتلقاها عرفا}. فإنا {والمرسلت
فقييال جحرهييا، ودخلييت فسييبقتنا لنقتلهييا، فابتييدرناها جحرهييا،

وقيتييم كمييا شركم، وسلم: (وقيت عليه الله صلى الله رسول
شرها).

عيين علقميية، عيين إبراهيييم، عن العمش، عن إسرائيل، وعن
أبييو رطبيية. وتييابعه فيييه ميين لنتلقاهييا الله: مثله. قال: وإنييا عبد

قرم، بن وسليمان معاوية وأبو حفص مغيرة. وقال عن عوانة
الله. عبد عن السود، عن إبراهيم، عن العمش، عن

 ]1733[
عبيييد العلييى: حييدثنا عبييد علي: أخبرنييا بن نصر  - حدثنا3140

عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع، عن عمر، بن الله
النييار امييرأة قييال: (دخلييت وسلم عليه الله صلى النبي عن 

خشيياش ميين تأكييل تدعها ولم تطعمها، فلم ربطتها، هرة في
الرض).

هريييرة، أبييي عيين المقبري، سعيد عن الله، عبيد قال: وحدثنا
وسلم: مثله. عليه الله صلى النبي عن



 ]2236[
عن مالك، قال: حدثني أويس أبي بن إسماعيل  - حدثنا3141

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد، أبي
ميين نييبي قال: (نييزل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

ة، فلدغته شجرة، تحت النبياء مين فيأخرج بجهيازه فيأمر نمل
نملة إليه: فهل الله فأوحى بالنار، فأحرق ببيتها أمر ثم تحتها،

واحدة).
 ]2856[

 17      : أحدكم -  شراب في الذباب وقع إذا باب
الخرى        وفي داء جناحيه إحدى في فإن فليغمسه،

شفاء.
قييال: بلل بيين سييليمان مخلييد: حييدثنا بيين خالد  - حدثنا3142
قييال: حنييين بيين عبيييد قييال: أخييبرني مسييلم بيين عتبة حدثني

يقول: عنه الله رضي هريرة أبا سمعت
فييي الييذباب وقييع وسييلم: (إذا عليييه اللييه صييلى النييبي قال 

جنيياحيه إحييدى فييي فييإن لينزعييه، ثم فليغمسه أحدكم شراب
شفاء). والخرى داء

]5445[
الزرق: حييدثنا إسييحاق الصباح: حدثنا بن الحسن  - حدثنا3143
اللييه رضييي هريييرة أبي عن سيرين، وابن الحسن عن عوف،

عنه،
لمييرأة قييال: (غفيير وسييلم عليييه الله صلى الله رسول عن 

اد يلهث، ركي، رأس على بكلب مرت مومسة، يقتليه قيال: ك
ميين لييه فنزعييت بخمارهييا، فييأوثقته خفهييا، فنزعييت العطييش،

بذلك). لها فغفر الماء،
]3280[

قييال: حفظتييه سييفيان اللييه: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا3144
ا الزهري من ه، عبييد هنيا: أخيبرني هيا أنيك كم ابين عين الل

عنهم، الله رضي طلحة أبي عن عباس،
بيتا الملئكة تدخل قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

صورة). ول كلب فيه
 ]3053[

نييافع، عيين مالييك، أخبرنييا يوسييف بيين الله عبد  - حدثنا3145
عنهما: الله رضي عمر ابن الله عبد عن



الكلب. بقتل أمر وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
يحيييى عيين همييام، إسييماعيل: حييدثنا بن موسى  - حدثنا3146

حييدثه عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييا سلمة: أن أبو قال: حدثني
قال:

كلبييا أمسييك وسييلم: (ميين عليييه الله صلى الله رسول قال 
كلييب أو حييرث كلييب إل قيييراط، يييوم كييل عملييه من ينقص

ماشية).
 ]2197[

قال: أخبرني سليمان مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا3147
سييفيان يزيييد: سييمع بن السائب قال: أخبرني خصيفة بن يزيد
الشنئي: زهير أبي بن
يقييول: (ميين وسييلم عليييه الليه صيلى اللييه رسول سمع أنه 

كل عمله من نقص ضرعا، ول زرعا عنه يغني ل كلبا، اقتنى
قيراط). يوم

اللييه صييلى اللييه رسييول ميين هذا سمعت السائب: أنت فقال
القبلة. هذه ورب قال: إي وسلم؟ عليه

 ]2198.[



النبياء  - كتاب64
 1.       : وذريته -  عليه الله صلوات آدم خلق باب

كمييا فصلصييل برمييل، خلييط /: طييين26{صلصييال} /الحجيير: 
يقييال: صيير كما صل، به يريدون ويقال: منتن، الفخار، يصلصل

كببتييه. {فمييرت يعنييي كبكبته مثل الغلق، عند وصرصر الباب
ل فيييأتمته. {أن الحميييل بهيييا /: اسيييتمر189بيييه} /العيييراف: 
تسجد. /: أن12تسجد} /العراف: 

 2:    : تعالى -  الله قول باب
خليفيية} الرض فييي جاعييل إنييي للملئكيية ربييك قييال {وإذ

/.30/البقرة: 
عليهييا /: إل4حييافظ} /الطييارق:  عليهييا عبيياس: {لمييا ابيين قال

خلييق. {ورياشييا} شييدة /: فييي6كبييد} /البلييد:  حييافظ. {فييي
وهييو واحد، والريش غيره: الرياش /: المال. وقال26/العراف: 

فييي /: النطفيية58تمنييون} /الواقعيية:  اللباس. {ما من ظهر ما
النساء. أرحام
فييي /: النطفة8لقادر} /الطارق:  رجعه على مجاهد: {إنه وقال

الحليل.
عييز اللييه والييوتر شييفع، السييماء شييفع، فهييو خلقه شيء كل

وجل.
خلييق. {أسييفل أحسيين /: فييي4تقييويم} /الييتين:  أحسيين {فييي

/: ضييلل،2آميين. {خسيير} /العصيير:  من /: إل5سافلين} /التين: 
/: لزم.11آمييين. {لزب} /الصيييافات:  مييين إل اسيييتثنى ثيييم

نشييياء. {نسيييبح خليييق أي /: فيييي61{ننشيييئكم} /الواقعييية: 
/: نعظمك.30بحمدك} /البقرة: 

/:37كلمييات} /البقييرة:  ربييه من آدم العالية: {فتلقى أبو وقال
/. {فأزلهمييا}23أنفسيينا} /العييراف:  ظلمنييا قييوله: {ربنييا فهييو

/: يتغير. {آسن}259/: فاستنزلهما. {يتسنه} /البقرة: 36/البقرة: 
/:26المتغييير. {حمييأ} /الحجيير:  /: متغييير. والمسيينون15/محمييد: 

/: أخييذ22المتغير. {يخصفان} العييراف:  الطين وهو حمأة جمع
إلييى بعضييه ويخصفان الورق يؤلفان الجنة، ورق من الخصاف

فرجهمييا. {ومتيياع عيين /: كنايية22بعض. {سييوآتهما} /العييراف: 
عنييد الحين القيامة، يوم إلى هنا /: ها24حين} /العراف:  إلى



عدده. {قييبيله} /العييراف: يحصى ل ما إلى ساعة من العرب
منهم. هو الذي /: جيله27

عيين الييرزاق، عبييد محمييد: حييدثنا بيين اللييه عبد  - حدثنا3148
عنه، الله رضي هريرة أبي عن همام، عن معمر،

وطوله آدم الله قال: (خلق وسلم عليه الله صلى النبي عن 
الملئكيية، ميين أولئك على فسلم قال: اذهب ثم ذراعا، ستون

عليكم، فقال: السلم ذريتك، وتحية تحيتك يحيونك، ما فاستمع
فكييل اللييه، فييزادوه: ورحميية الله، ورحمة عليك فقالوا: السلم

ينقييص الخلييق يييزل فلييم آدم، صييورة علييى الجنيية يدخل من
الن). حتى

]5873[
عيين عمييارة، عيين جرييير، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا3149

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن زرعة، أبي
لى الليه رسيول قيال  ه ص زميرة أول وسيلم: (إن علييه الل

يلييونهم الييذين ثم البدر، ليلة القمر صورة على الجنة يدخلون
ول يبولييون ل إضيياءة، السييماء فييي دري كييوكب أشييد علييى

اليييذهب، أمشييياطهم يمتخطيييون، ول يتفليييون ول يتغوطيييون،
- الطيييب عود - اللنجوج، اللوة ومجامرهم المسك، ورشحهم
صيورة علييى واحيد، رجيل خلييق عليى العين، الحور وأزواجهم

السماء). في ذراعا ستون آدم، أبيهم
 ]3073[

عيين عييروة، بيين هشام عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا3150
سييليم أم سييلمة: أن أم عن سلمة، أبي بنت زينب عن أبيه،

قالت:
علييى فهييل الحييق، ميين يسييتحيي ل الله إن الله، رسول يا 

الميياء). رأت إذا قييال: (نعييم، احتلمييت؟ إذا الغسييل المييرأة
اللييه رسييول فقييال المرأة؟ فقالت: تحتلم سلمة، أم فضحكت

الولد). يشبه وسلم: (فبم عليه الله صلى
 ]130[

عن حميد، عن الفزاري، سلم: أخبرنا بن محمد  - حدثنا3151
أنس

قال: عنه الله رضي
عليييه اللييه صييلى اللييه رسول مقدم سلم بن الله عبد بلغ 

يعلمهيين ل ثلث عيين سييائلك فقال: إنييي فأتاه المدينة، وسلم



أهييل يييأكله طعييام أول ومييا السيياعة، أشراط أول نبي: ما إل
شيييء أي وميين أبيييه، إلييى الولييد ينزع شيء أي ومن الجنة،

وسييلم: عليييه اللييه صييلى الله رسول فقال أخواله؟ إلى ينزع
اليهود عدو الله: ذاك عبد جبريل). قال: فقال آنفا بهن (خبرني

وسيلم: (أمييا علييه الليه صيلى الله رسول فقال الملئكة، من
إلييى المشييرق ميين النيياس تحشيير فنييار السيياعة أشراط أول

الحوت، كبد فزيادة الجنة أهل يأكله طعام أول وأما المغرب،
فسييبقها المييرأة غشييي إذا الرجييل الولد: فإن في الشبه وأما
لهييا). قييال: الشييبه كان ماؤها سبق وإذا له، الشبه كان ماؤه
اليهييود إن اللييه، رسييول قييال: يييا ثييم اللييه، رسول أنك أشهد
عنييدك، بهتوني تسألهم أن قبل بإسلمي علموا إن بهت، قوم

صييلى الله رسول فقال البيت، الله عبد ودخل اليهود فجاءت
سييلم). قييالوا: بيين اللييه عبد فيكم رجل وسلم: (أي عليه الله

اللييه رسييول فقييال أخيرنا، وابن وأخيرنا، أعلمنا، وابن أعلمنا،
اللييه). قييالوا: عبييد أسييلم إن وسييلم: (أفرأيتييم عليه الله صلى
ل أن فقال: أشييهد إليهم الله عبد فخرج ذلك، من الله أعاذه

وابيين فقالوا: شرنا، الله، رسول محمدا أن وأشهد الله إل إله
فيه. ووقعوا شرنا،

]3699، 3723، 4210[
معميير، اللييه: أخبرنييا عبييد محمد: أخبرنا بن بشر  - حدثنا3152

عنه، الله رضي هريرة أبي عن همام، عن
بنييو نحييوه. يعنييي: (لييول وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي عن 

زوجها). أنثى تخن لم حواء ولول اللحم، يخنز لم إسرائيل
]3218[

حسييين قال: حييدثنا حزام بن وموسى كريب أبو  - حدثنا3153
حييازم، أبييي عيين الشييجعي، ميسرة عن زائدة، عن علي، بن
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن
بالنسيياء، وسلم: (استوصييوا عليه الله صلى الله رسول قال 

الضييلع فييي شيييء أعييوج وإن ضييلع، ميين خلقييت المرأة فإن
أعييوج، يييزل ليم تركتييه وإن كسييرته، تقيمه ذهبت فإن أعله،

بالنساء). فاستوصوا
]4889، 4890، 5672، 5785، 5787، 6110[

العمش: حييدثنا أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا3154
الله: عبد وهب: حدثنا بن زيد



الصييادق وهييو وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول حييدثنا 
ثييم يومييا، أربعييين أمييه بطيين في يجمع أحدكم المصدوق: (إن

يبعييث ثييم ذلييك، مثييل مضغة يكون ثم ذلك، مثل علقة يكون
ورزقييه، وأجلييه، عملييه، فيكتييب كلمييات، بييأربع ملكييا إليه الله

ليعمييل الرجييل فييإن الييروح، فيييه ينفييخ ثييم سعيد، أم وشقي
فيسييبق ذراع، إل وبينهييا بينييه يكون ما حتى النار، أهل بعمل
الجنيية. وإن فيييدخل الجنيية أهييل بعمييل فيعمييل الكتيياب عليييه

إل وبينهييا بينييه يكون ما حتى الجنة، أهل بعمل ليعمل الرجل
فيييدخل النييار، أهييل بعمييل فيعمل الكتاب، عليه فيسبق ذراع،
النار).

 ]3036[
اللييه عبيد عن زيد، بن حماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا3155

عنه، الله رضي مالك بن أنس عن أنس، بن بكر أبي بن
فييي وكييل الليه قييال: (إن وسييلم عليه الله صلى النبي عن 

رب يييا علقيية، رب يييا نطفيية، رب فيقييول: يييا ملكييا، الرحييم
يا أنثى، رب يا أذكر، رب قال: يا يخلقها أن أراد فإذا مضغة،

كييذلك فيكتييب الجييل، فمييا الييرزق، فما سعيد، أم شقي رب
أمه). بطن في
 ]312[

الحييارث: حييدثنا بيين خالد حفص: حدثنا بن قيس  - حدثنا3156
يرفعه: أنس عن الجوني، عمران أبي عن شعبة،

فييي مييا لييك أن عييذابا: لييو النار أهل لهون يقول الله (أن 
سييألتك قال: فقد قال: نعم، به؟ تفتدي كنت شيء من الرض

بييي، تشرك ل آدم: أن صلب في وأنت هذا من أهون هو ما
الشرك). إل فأبيت

]6173، 6189[
أبييي: حييدثنا غييياث: حييدثنا بيين حفييص بيين عميير  - حدثنا3157

عيين مسييروق، عيين مييرة، بيين اللييه عبد قال: حدثني العمش
قال: عنه الله رضي الله عبد
نفييس تقتييل وسييلم: (ل عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قال 

أول لنييه دمهييا، ميين كفل الول آدم ابن على كان إل ظلما،
القتل). سن من

]6473، 6890[



 3.    : مجندة -  جنود الرواح باب
عن عمرة، عن سعيد، بن يحيى عن الليث،  - قال: قال3158
قالت: عنها الله رضي عائشة

جنييود يقييول: (الرواح وسييلم عليييه اللييه صلى النبي سمعت 
يحيييى اختلف). وقال تناكر وما ائتلف منها تعارف فما مجندة،

سعيد: بهذا. ابن يحيى أيوب: حدثني بن

 4  } :     : نوحا -  أرسلنا ولقد وجل عز الله قول باب
 : / { هود  قومه /.25إلى

لنييا. ظهيير /: مييا27الييرأي} /هييود:  عبيياس: {بييادئ ابيين قييال
/: نبييع40التنييور} /هييود:  /: أمسييكي. {وفييار44{أقلعييي} /هييود: 

مجاهييد: {الجييودي} الرض. وقييال عكرميية: وجييه وقييال الميياء،
حال. /: مثل31بالجزيرة. {دأب} /المؤمن:  /: جبل44/هود: 

 5   } :    : إلى -  نوحا أرسلنا إنا تعالى الله قول باب
عذاب         يأتيهم أن قبل من قومك أنذر أن قومه

 : نوح} / .1أليم السورة/.    آخر إلى
ان إن قيوم ييا لقيومه قيال إذ نيوح نبيأ عليهم {واتل كيبر ك

- ميين قييوله - إلييى اللييه بآيييات وتييذكيري مقييامي عليكييم
/.72 - 71المسلمين} /يونس: 

عيين يييونس، عيين اللييه، عبييد عبييدان: أخبرنييا  - حييدثنا3159
عنهما: الله رضي عمر ابن سالم: وقال الزهري: قال

فييأثنى النيياس، فييي وسييلم عليه الله صلى الله رسول قام 
لنذركموه، فقال: (إني الدجال ذكر ثم أهله، هو بما الله على
ولكنييي قييومه، نييوح أنييذر لقييد قييومه، أنييذره إل نبي من وما

أعييور، أنييه لقييومه: تعلمييون نييبي يقله لم قول فيه لكم أقول
بأعور). ليس الله وأن

]3256 ،2892وانظر:  ،6972 ،6708[
أبييي عيين يحيييى، عيين شيييبان، نعيييم: حييدثنا أبو  - حدثنا3160

قال: عنه الله رضي هريرة أبا سلمة: سمعت
حييديثا أحييدثكم وسييلم: (أل عليه الله صلى الله رسول قال 

يجيييء وإنييه أعييور، قييومه: إنييه نييبي به حدث ما الدجال، عن
النيار، هييي الجنية إنهييا يقيول فييالتي والنيار، الجنة بمثال معه
قومه). نوح به أنذر كما أنذركم وإني

]6712[



زياد: بن الواحد عبد إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا3161
قال: سعيد أبي عن صالح، أبي عن العمش، حدثنا

وأمتييه، نييوح وسلم: (يجيء عليه الله صلى الله رسول قال 
فيقييول رب، أي فيقييول: نعييم بلغييت؟ تعييالى: هييل الله فيقول

لنوح: فيقول نبي، من جاءنا ما فيقولون: ل بلغكم؟ لمته: هل
وأمتييه، وسييلم عليييه اللييه صلى محمد فيقول لك؟ يشهد من

جعلنيياكم ذكييره: {وكييذلك جييل قييوله وهييو بلغ، قد أنه فنشهد
العدل. الناس}). والوسط على شهداء لتكونوا وسطا أمة

]4217، 6917[
عبيييد: حييدثنا بيين محمييد نصر: حييدثنا بن إسحاق  - حدثنا3162

عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين زرعة، أبي عن حيان، أبو
قال:

إليييه فرفييع دعييوة، في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا 
سيييد وقييال: (أنييا نهسيية، منهييا فنهييس تعجبييه، وكييانت الذراع،
الولييين اللييه يجمييع بييم؟ تييدرون هييل القياميية، يييوم القييوم

الداعي، ويسمعهم الناظر فيبصرهم واحد، صعيد في والخرين
مييا إلييى تييرون النيياس: أل بعييض فيقول الشمس، منهم وتدنو
إلى لكم يشفع من إلى تنظرون أل بلغكم؟ ما إلى فيه، أنتم

آدم فيقولون: يا فيأتونه آدم، الناس: أبوكم بعض فيقول ربكم،
وأميير روحييه، من فيك ونفخ بيده، الله خلقك البشر، أبو أنت

ربييك، إلى لنا تشفع أل الجنة، وأسكنك لك، فسجدوا الملئكة
لييم غضييبا غضب فيقول: ربي بلغنا؟ وما فيه نحن ما ترى أل

الشييجرة عن ونهاني مثله، بعده يغضب ول مثله، قبله يغضب
نييوح، إلييى اذهبييوا غيييري، إلييى اذهبوا نفسي، نفسي فعصيته،

أهييل إلييى الرسييل أول أنييت نييوح، فيقولييون: يييا نوحا، فيأتون
فيييه، نحن ما إلى ترى أما شكورا، عبدا الله وسماك الرض،

فيقييول: ربييي ربييك؟ إلييى لنييا تشفع أل بلغنا، ما إلى ترى أل
بعييده يغضييب ول مثلييه، قبلييه يغضييب لييم غضييبا اليوم غضب
وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي ائتييوا نفسييي، نفسييي مثلييه،

رأسييك، ارفييع محمييد فيقال: يييا العرش، تحت فأسجد فيأتوني
أحفييظ عبيييد: ل بيين محمييد تعطييه). قييال وسل تشفع، واشفع
سائره.

]3182، 4435[
أحمييد: عيين أبييو نصيير: أخبرنييا بن علي بن نصر  - حدثنا3163



اللييه عبييد عن يزيد، بن السود عن إسحاق، أبي عن سفيان،
عنه: الله رضي

ميين قييرأ: {فهييل وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أن 
العامة. القراءة مدكر} مثل

]3167، 3196، 4588 - 4593[

 6: باب - 
تتقون. أتييدعون أل لقومه قال المرسلين. إذ لمن إلياس {وإن

الولييين. آبييائكم ورب ربكييم الخالقين. الله أحسن وتذرون بعل
عليييه المخلصين. وتركنا الله عباد لمحضرون. إل فإنهم فكذبوه

أهييل علييى {سييلم بخييير عباس: يييذكر ابن الخرين} قال في
المييؤمنين} عبادنييا ميين المحسنين. إنييه نجزي كذلك ياسين. إنا

/.132 - 123/الصافات: 
إدريس. هو إلياس عباس: أن وابن مسعود ابن عن يذكر

7-    : السلم  عليه إدريس ذكر باب
السلم. عليهما نوح ويقال: جد نوح، أبي جد وهو

/.57عليا}/مريم:  مكانا تعالى: {ورفعناه الله وقول
عيين يييونس، اللييه: أخبرنييا عبييد عبييدان: أخبرنييا  - قييال3164

يونس، عنبسة: حدثنا صالح: حدثنا بن أحمد (ح). حدثنا الزهري
عنييه اللييه رضييي ذر أبييو أنس: كان قال: قال شهاب ابن عن

يحدث:
سييقف قييال: (فييرج وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 

له ثيم صيدري، ففيرج جبريل فنزل بمكة، وأنا بيتي بمياء غس
وإيمانييا، حكميية ممتلييئ ذهييب، ميين بطسييت جيياء ثييم زمييزم،
إلييى بييي فعرج بيدي أخذ ثم أطبقه، ثم صدري، في فأفرغها

لخييازن جبريييل قييال الييدنيا السييماء إلييى جيياء فلمييا السييماء،
أحد؟ قال: معك جبريل، قال: هذا هذا؟ قال: من السماء: افتح،

فلمييا فافتييح، قييال: نعييم إليييه؟ قييال: أرسييل محمد، قال: معي
يسيياره وعيين أسييودة يمينييه عيين رجييل إذا السماء إلى علونا

شييماله قبييل نظيير وإذا ضييحك، يمينييه قبييل نظر فإذا أسودة،
هذا قلت: من الصالح، والبن الصالح بالنبي فقال: مرحبا بكى،

وعيين يمينييه عيين السييودة وهييذه آدم، قييال: هييذا جبريييل؟ يييا
والسييودة الجنيية، أهييل منهييم اليمييين فأهل بنيه، نسم شماله

وإذا ضييحك، يمينييه قبل نظر فإذا النار، أهل شماله عن التي



السييماء أتييى حتى جبريل بي عرج ثم بكى، شماله قبل نظر
قييال مييا مثييل خازنهييا لييه فقييال لخازنهييا: افتييح، فقال الثانية،
ففتح). الول
وموسييى إدريييس السييماوات فييي وجييد أنييه أنييس: فييذكر قال

وإبراهيم، وعيسى
آدم وجييد ذكيير: أنييه قييد أنه غير منازلهم، كيف لي يثبت ولم
أنييس: (فلمييا السادسيية. وقييال في وإبراهيم الدنيا، السماء في
الصييالح، والخ الصييالح بييالنبي قال: مرحبييا بإدريس جبريل مر

ثييم بموسييى، مييررت ثييم إدريييس، قييال: هييذا هذا؟ فقلت: من
الصييالح، والخ الصييالح بييالنبي فقييال: مرحبييا بعيسييى، مييررت

فقييال: مرحبييا بإبراهيم مررت ثم قال: عيسى، هذا؟ قلت: من
قييال: هييذا هييذا؟ قلييت: ميين الصييالح، والبيين الصييالح، بييالنبي

إبراهيم).
كانا النصاري حبة وأبا عباس ابن حزم: أن ابن قال: وأخبرني

حييتى بييي، عرج وسلم: (ثم عليه الله صلى النبي يقولن: قال
القلم). صريف أسمع لمستوى ظهرت

النييبي عنهمييا: قييال اللييه رضي مالك بن وأنس حزم ابن قال
صييلة، خمسييين علييي اللييه وسييلم: (ففييرض عليييه اللييه صلى

الييذي موسييى: مييا فقييال بموسييى، أميير حييتى بييذلك، فرجعت
قييال: صييلة، خمسييين عليهييم قلت: فييرض أمتك؟ على فرض
ربييي فراجعييت فرجعت ذلك، تطيق ل أمتك فإن ربك، فراجع
فييذكر ربييك، فقال: راجع موسى، إلى فرجعت شطرها، فوضع

فقال: راجع فأخبرته موسى إلى فرجعت شطرها، فوضع مثله
فقييال: ربي، فراجعت فرجعت ذلك، تطيق ل أمتك فإن ربك،
إلييى فرجعييت لدي، القول يبدل ل خمسون، وهي خمس هي

ثييم ربييي، ميين اسييتحييت فقلت: قد ربك، فقال: راجع موسى،
مييا أدري ل ألييوان فغشيها المنتهى، السدرة أتى حتى انطلق
ترابهيا وإذا اللؤلييؤ، جنابييذ فيهييا فيإذا الجنيية، دخليت ثييم هيي،

المسك).
 ]342[

 8   } :    : هودا -  أخاهم عاد وإلى تعالى الله قول باب
 : / { العراف     الله اعبدوا قوم يا /.65قال

نجييزي - كييذلك قييوله - إلييى بالحقيياف قييومه أنذر وقوله: {إذ
/.25 - 21المجرمين} /الحقاف:  القوم



اللييه صييلى النييبي عيين عائشة، عن وسليمان، عطاء فيه: عن
وسلم. عليه

 ]3034، 4551[

 9:     : وجل -  عز الله قول باب
ابيين {عاتييية} قييال صرصيير} شييديدة بريييح فأهلكوا عاد {وأما

وثمانييية ليييال سييبع عليهييم {سييخرها الخزان على عيينة: عتت
أعجيياز كييأنهم صرعى فيها القوم {فترى حسوما} متتابعة أيام
-6/الحاقيية:  باقية} بقييية لهم ترى {فهل خاوية} أصولها نخل  

8./
الحكييم، عيين شييعبة، عرعييرة: حييدثنا بن محمد  - حدثني3165

عنهما، الله رضي عباس ابن عن مجاهد، عن
بالصييبا، قييال: (نصييرت وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 

بالدبور). عاد وأهلكت
 ]988[

ابين عين أبييه، عن سفيان، عن كثير، ابن  - قال: وقال3166
قال: عنه الله رضي سعيد أبي عن نعم، أبي
وسييلم عليه الله صلى النبي إلى عنه الله رضي علي بعث 

ثييم الحنظليي حييابس بين الربعة: القييرع بين فقسمها بذهبية،
بني أحد ثم الطائي وزيد الفزاري، بدر بن وعيينة المجاشعي،

فغضبت كلب، بني أحد ثم العامري، علثة بن وعلقمة نبهان،
قييال: ويييدعنا، نجييد أهل صناديد قالوا: يعطي والنصار، قريش

الوجنييتين، مشييرف العينييين غييائر رجييل أتييألفهم). فأقبييل (إنما
محمييد، يييا اللييه فقييال: اتييق محلوق، اللحية كث الجبين، ناتئ

أهيل عليى الليه أييأمنني عصييت؟ إذا الليه يطيع فقيال: (مين
بيين خالييد - أحسييبه قتلييه رجييل تييأمنونني). فسييأل فل الرض
أو: فييي هييذا، ضئضييئ من قال: (إن ولى فلما - فمنعه، الوليد
يمرقييون حنيياجرهم، يجيياوز ل القييرآن يقرؤون قوم هذا عقب

السييلم أهييل يقتلييون الومييية، ميين السييهم مييروق الدين من
عاد). قتل لقتلنهم أدركتهم أنا لئن الوثان، أهل ويدعون

 ]4094[
إسييحاق، أبي عن إسرائيل، يزيد: حدثنا بن خالد  - حدثنا3167

قال: الله عبد قال: سمعت السود عن
ميين يقييرأ: {فهييل وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي سييمعت 

مدكر}.



 ]3163[

 10   : ومأجوج، -  يأجوج قصة باب
ومييأجوج يييأجوج إن القرنييين ذا يييا تعييالى: {قييالوا اللييه وقول

الرض}. في مفسدون
سييأتلو قييل القرنييين ذي عيين تعييالى: {ويسييألونك اللييه قييول

شيء كل من وآتيناه الرض في له مكنا ذكرا. إنا منه عليكم
زبييرة الحديد} واحدها زبر - آتوني قوله - إلى سببا سببا. فأتبع

ابيين عيين الصييدفين} يقييال بييين ساوى إذا {حتى القطع وهي
انفخييوا {قييال {خرجا} أجييرا الجبلين والسدين عباس: الجبلين،

عليييه قطرا} أصييبب عليه أفرغ آتوني قال نارا جعله إذا حتى
عبيياس: ابيين ويقييال: الصييفر. وقييال ويقييال: الحديييد، رصاصييا،

طاع يظهروه} يعلوه، أن اسطاعوا النحاس. {فما اسيتفعل، اس
بعضييهم: وقييال يسييطيع، أسييطاع فتييح فلييذلك لييه، طعت من

ميين رحمة هذا نقبا. قال له استطاعوا يستطيع. {وما استطاع
وناقيية بييالرض، دكيياء} ألزقييه جعلييه ربييي وعييد جاء فإذا ربي
من صلب حتى مثله، الرض من والدكداك لها، سنام ل دكاء

يموج يومئذ لعضهم حقا. وتركنا ربي وعد وتلبد. {وكان الرض
ومأجوج يأجوج فتحت إذا /. {حتى99 - 83بعض} /الكهف:  في

قتييادة: حييدب /. قييال96ينسلون} /النبييياء:  حدب كل من وهم
السييد وسييلم: رأيييت عليييه اللييه صييلى للنييبي رجل قال أكمة،
قال: (رأيته). المحبر، البرد مثل

عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3168
سييلمة أبييي بنييت زينييب الزبير: أن بن عروة عن شهاب، ابن

جحييش بنت زينب عن سفيان، أبي بنت حبيبة أم عن حدثته،
عنهن: الله رضي

يقييول: (ل فزعا عليها دخل وسلم عليه الله صلى النبي أن 
ردم ميين اليوم فتح اقترب، شر من للعرب ويل الله، إل إله

تليهيا، واليتي البهيام بإصيبعه هذه). وحلق مثل ومأجوج يأجوج
ا بنت زينب قالت ه، رسيول جحش: فقليت: ي وفينيا أنهليك الل

الخبث). كثر إذا قال: (نعم، الصالحون؟
]3403، 6650، 6716[

ابيين وهيييب: حييدثنا إبراهيييم: حييدثنا بيين مسييلم  - حييدثنا3169
عنه، الله رضي هريرة أبي عن أبيه، عن طاوس،

ردم ميين اللييه قييال: (فتييح وسلم عليه الله صلى النبي عن 



تسعين. بيده هذا). وعقد مثل ومأجوج يأجوج
]6717[

عيين أسييامة، أبييو نصيير: حييدثنا بيين إسييحاق  - حييدثني3170
اللييه رضييي الخييدري سعيد أبي عن صالح، أبو العمش: حدثنا

عنه،
تعييالى: يييا الله قال: (يقول وسلم عليه الله صلى النبي عن 

فيقييول: أخييرج يييديك، فييي والخير وسعديك، فيقول: لبيك آدم،
تسييعمائة ألييف كييل قال: من النار؟ بعث قال: وما النار، بعث

حميل ذات كيل وتضييع الصغير، يشيب فعنده وتسعين، وتسعة
عييذاب ولكيين بسييكارى، هييم وما سكارى الناس وترى حملها،

قييال: الواحييد؟ ذلييك وأينييا اللييه، رسييول شديد). قالوا: يييا الله
قييال: ألفييا. ثييم ومأجوج يأجوج ومن رجل منكم فإن (أبشروا،

الجنيية). أهييل ربييع تكونييوا أن أرجييو إنييي بيييده، نفسي والذي
فقال: الجنة). فكبرنا، أهل ثلث تكونوا أن فقال: (أرجو فكبرنا،
أنتييم فقييال: (مييا الجنيية). فكبرنييا، أهييل نصف تكونوا أن (أرجو
أو أبيييض، ثييور جلييد فييي السييوداء كالشييعرة إل النيياس فييي

أسود). ثور جلد في بيضاء كشعرة
]4464، 6165، 7045[
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/. وقييوله: {إن120قانتا} /النحييل:  أمة كان إبراهيم وقوله: {إن
ميسييرة: الرحيييم أبييو /. وقييال114حليم} /التوبة:  لواه إبراهيم
الحبشة. أهل بلسان
بن المغيرة سفيان: حدثنا كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا3171

رضييي عبيياس ابيين عيين جييبير، بن سعيد قال: حدثني النعمان
عنهما، الله
محشييورون قييال: (إنكييم وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي عن 

وعييدا نعيييده خلييق أول بييدأنا قرأ: {كمييا ثم غرل، عراة حفاة
إبراهيييم، القياميية يييوم يكسى من فاعلين}. وأول كنا إنا علينا
فييأقول: الشييمال، ذات بهييم يؤخييذ أصييحابي ميين إناسييا وإن

أعقابهم على مرتدين يزالوا لم فيقول: إنهم أصحابي، أصحابي
عليهييم الصييالح: {وكنييت العبييد قييال كمييا فأقول فارقتهم، منذ

- الحكيم}). قوله - إلى فيهم دمت ما شهيدا
]3263، 4349، 4350، 4463، 6159 - 6161[



عبييد أخييي قييال: أخييبرني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا3172
أبييي عيين المقييبري، سييعيد عيين ذئييب، أبييي ابيين عن الحميد،
عنه، الله رضي هريرة

أبيياه إبراهيييم قييال: (يلقييى وسلم عليه الله صلى النبي عن 
لييه فيقييول وغييبرة، قييترة آزر وجييه وعلييى القياميية، يييوم آزر

ل أبييوه: فيياليوم فيقييول تعصييني، ل لييك أقييل إبراهيييم: ألييم
تخزينييي ل أن وعييدتني إنييك رب إبراهيييم: يييا فيقييول أعصيك،

اللييه فيقييول البعييد؟ أبييي ميين أخييزى خزي فأي يبعثون، يوم
إبراهيييم، يقال: يييا ثم الكافرين، على الجنة حرمت تعالى: إني

بقوائمه فيؤخذ متلطخ، بذيخ هو فإذا فينظر، رجليك؟ تحت ما
النار). في فيلقى

]4490، 4491[
وهييب ابن قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا3173/3174
ابيين مييولى كريييب عيين حييدثه، بكيييرا عمييرو: أن قال: أخبرني

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عباس،
صييورة فيييه فوجد البيت، وسلم عليه الله صلى النبي دخل 

أن سييمعوا فقييد لهييم، فقييال: (أمييا مريييم، وصييورة إبراهيييم
لييه فما مصور، إبراهيم هذا صورة، فيه بيتا تدخل ل الملئكة

يستسقم).
معميير، عيين هشام، موسى: أخبرنا بن إبراهيم ) - حدثنا3174(

عنهما: اله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن أيوب، عن
الييبيت فييي الصور رأى لما وسلم عليه الله صلى النبي أن 

وإسييماعيل إبراهيييم ورأى فمحيييت، بهييا أميير حييتى يييدخل لم
إن واللييه اللييه، فقال: (قيياتلهم الزلم، بأيديهما السلم عليهما

قط). بالزلم استقسما
 ]1524[

سييعيد: حييدثنا بن يحيى الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا3175
أبي عن أبيه، عن سعيد، أبي بن سعيد قال: حدثني الله عبيد

عنه: الله رضي هريرة
قال: (أتقاهم). فقالوا: الناس؟ أكرم من الله، رسول يا قيل 

اللييه، نبي ابن الله، نبي قال: (فيوسف نسألك، هذا عن ليس
نسييألك، هييذا عيين الله). قييالوا: ليييس خليل ابن الله، نبي ابن

الجاهلييية فييي خيييارهم تسييألون؟ العييرب معييادن قييال: (فعيين
فقهوا). إذا السلم، في خيارهم



أبييي عيين سييعيد، عن الله، عبيد عن ومعتمر، أسامة أبو قال
وسلم. عليه الله صلى النبي عن هريرة،

]3194، 3203، 3301، 4412[
أبييو عييوف: حييدثنا إسييماعيل: حييدثنا مؤمل: حدثنا  - حدثنا3176

قال: سمرة رجاء: حدثنا
آتيييان، الليليية وسلم: (أتاني عليه الله صلى الله رسول قال 

إبراهيم وإنه طول، رأسه أرى أكاد ل طويل، رجل على فأتينا
وسلم). عليه الله صلى

 ]809[
عييون، ابيين النضر: أخبرنا عمرو: حدثنا بن بيان  - حدثني3177

عنهما: الله رضي عباس ابن سمع مجاهد: أنه عن
ه وذكروا  ر، ف ك أو كيافر، مكتيوب عينييه بيين اليدجال ل

إلييى فييانظروا إبراهيييم قييال: أمييا ولكنييه أسييمعه، قييال: لييم
مخطييوم أحميير، جمييل على آدم، فجعد موسى وأما صاحبكم،

الوادي). في انحدر إليه أنظر كأني بخلبة،
 ]1480[

الرحميين عبييد بيين مغيييرة سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا3178
رضييي هريييرة أبي عن العرج، عن الزناد، أبي عن القرشي،

قال: عنه الله
عليه إبراهيم وسلم: (اختتن عليه الله صلى الله رسول قال 

بالقدوم). سنة، ثمانين ابن وهو السلم،
الزنيياد: (بالقييدوم) أبييو شييعيب: حييدثنا اليمييان: أخبرنييا أبو حدثنا

الزنيياد. وتييابعه أبي عن إسحاق، بن الرحمن عبد مخففه. تابعه
أبييي عيين عمييرو، بيين محمييد هريييرة. رواه أبييي عيين عجلن،
سلمة.

]5940[
قييال: وهييب ابيين الرعيني: أخبرنا تليد بن سعيد  - حدثنا3179
أبييي عيين محمييد، عيين أيييوب، عيين حييازم، بيين جرييير أخبرني
قال: عنه الله رضي هريرة

إبراهيييم يكييذب وسلم: (لم عليه الله صلى الله رسول قال 
ثلثا). إل

عيين أيييوب، عن زيد، بن حماد محبوب: حدثنا بن محمد حدثنا
يكييذب قييال: (لييم عنييه اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين محمييد،
ثنتين كذبات، ثلث إل إبراهيم



سقيم}. وقوله: {بيل وجل. قوله: {إني عز الله ذات في منهن
أتييى إذ وسييارة، يييوم ذات هييو هذا}. وقال: بينييا كبيرهم فعله
امييرأة معييه رجل هاهنييا له: إن فقيل الجبابرة، من جبار على
هييذه؟ فقال: من عنها، فسأله إليه فأرسل الناس، أحسن من

الرض وجه على ليس سارة فقال: يا سارة فأتى قال: أختي،
فل أخييتي، أنك فأخبرته سألني هذا وإن وغيرك، غيري مؤمن

بيييده يتناولهييا ذهييب عليييه دخلييت فلما إليها، فأرسل تكذبيني،
فييأطلق. ثييم اللييه فييدعت ولأضييرك، اللييه فقييال: ادعييي فأخذ،
ول لييي اللييه فقييال: ادعييي أشييد، أو مثلها فأخذ الثانية تناولها

ليم فقيال: إنكيم حجبتيه، بعيض فيدعا فيأطلق، فدعت أضرك،
فييأتته هيياجر، فأخييدمها بشيطان، أتيتموني إنما بإنسان، تأتوني

أو الكييافر، كيييد اللييه قييالت: رد بيده: مهيييا، فأومأ يصلي، وهو
أمكييم، هريييرة: تلييك أبو هاجر). قال وأخدم نحره، في الفاجر،

السماء. ماء بني يا
 ]2104[

عنيه: أخبرنيا سلم ابن أو موسى، بن الله عبيد  - حدثنا3180
المسيب، بن سعيد عن جبير، بن الحميد عبد عن جريج، ابن
عنها: الله رضي شريك أم عن
الييوزغ. بقتييل أميير وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أن 

السلم). عليه إبراهيم على ينفخ وقال: (كان
 ]3131[

أبييي: حييدثنا غييياث: حييدثنا بيين حفييص بيين عميير  - حدثنا3181
رضي الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم، قال: حدثني العمش

قال: عنه الله
بظلم}. قلنييا: يييا إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا {الذين نزلت لما 

{لم تقولون كما قال: (ليس نفسه؟ يظلم ل أينا الله، رسول
لقمان قول إلى تسمعوا لم أو بظلم} بشرك، إيمانهم يلبسوا

عظيم}). لظلم الشرك إن بالله تشرك ل بني لبنه: {يا
 ]32[
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أسييامة، أبييو نصر: حييدثنا بن إبراهيم بن إسحاق  - حدثنا3182
الليه رضيي هرييرة أبيي عين زرعية، أبي عن حيان، أبي عن



قال: عنه
اللييه فقال: (إن بلحم يوما وسلم عليه الله صلى النبي أتي 

واحييد، صييعيد فييي والخرييين الولييين القياميية يييوم يجمييع
- منهييم الشييمس وتييدنو البصيير، وينفييذهم الييداعي فيسييمعهم

الله نبي فيقولون: أنت إبراهيم - فيأتون الشفاعة حديث فذكر
كيذباته، ويقيول: فيذكر ربك، إلى لنا اشفع الرض، من وخليله
موسى). إلى اذهبوا نفسي، نفسي
وسلم. عليه الله صلى النبي عن أنس تابعه

 ]3162، 4206[
الليه: حيدثنا عبييد أبيو سيعيد بيين أحميد  - حييدثني3183/3185

سييعيد بيين الله عبد عن أيوب، عن أبيه، عن جرير، بن وهب
عنهما، الله رضي عباس ابن عن أبيه، عن جبير، بن
أم اللييه قييال: (يرحييم وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 

معينا). عينا زمزم لكان عجلت، أنها لول إسماعيل،
كثير: فحدثني بن كثير قال: أما جريج ابن النصاري: حدثنا قال

جبير، بن سعيد مع جلوس سليمان أبي بن وعثمان قال: إني
إبراهيييم قييال: أقبييل ولكنييه عبيياس، ابن حدثني هكذا فقال: ما

- يرفعييه - لم شنة معها ترضعه، وهي عليهم وأمه بإسماعيل
إسماعيل. وبابنها إبراهيم بها جاء ثم
الييرزاق: عبييد محمييد: حييدثنا بيين الله عبد ) - وحدثني3184( 

بيين كييثير بيين وكييثير السييختياني أيييوب، عيين معميير، أخبرنييا
سييعيد عيين الخيير، على أحدهما يزيد وداعة، أبي بن المطلب

عباس: ابن جبير: قال بن
اتخييذت إسماعيل، أم قبل من المنطق النساء اتخذ ما أول 

وبابنهييا إبراهيييم بهييا جيياء ثييم سارة، على أثرها لتعفي منطقا
دوحيية عنييد الييبيت، عنييد وضييعها حتى ترضعه، وهي إسماعيل

أحييد، يومئييذ بمكيية وليييس المسييجد، أعلييى فييي زمييزم فييوق
فيييه جرابييا عنييدهما ووضييع هنالييك، فوضييعهما ميياء، بها وليس
أم فتبعتييه منطلقييا، إبراهيييم قفييى ثييم ميياء، فيه وسقاء تمر،

فقالت: إسماعيل،
فيييه ليييس الييذي الييوادي، بهييذا وتتركنا تذهب أين إيراهيم، يا

إليهييا، يتلفت ل وجعل مرارا، ذلك له فقالت شيء؟ ول إنس
ل قييالت: إذن قييال: نعييم، بهييذا؟ أمييرك الييذي له: آللييه فقالت
الثنييية عنييد كييان إذا حتى إبراهيم فانطلق رجعت، ثم يضيعنا،



الكلمييات، بهؤلء دعا ثم البيت، بوجهه استقبل يرونه، ل حيث
ذي غييير بييواد ذريييتي من أسكنت إني فقال: {ربنا يديه ورفع
ترضييع إسييماعيل أم - يشييكرون}. وجعلييت بلييغ - حييتى زرع

فييي مييا نفييذ إذا حييتى الميياء، ذلييك ميين وتشييرب إسييماعيل
أو يتلييوى، إليييه تنظيير وجعلييت ابنها، وعطش عطشت السقاء

الصييفا فوجييدت إليييه، تنظيير أن كراهييية فانطلقت يتلبط، قال
اسييتقبلت ثييم عليييه، فقييامت يليهييا، الرض فييي جبييل أقييرب
الصييفا ميين فهبطت أحدا، تر فلم أحدا ترى هل تنظر الوادي

سييعي سييعت ثييم درعها، طرف رفعت الوادي بلغت إذا حتى
المييروة أتييت ثييم الييوادي، جيياوزت إذا حييتى المجهود النسان
ففعلييت أحييدا، تيير فليم أحيدا تيرى هل ونظرت عليها فقامت

عليييه اللييه صييلى النبي عباس: قال ابن مرات. قال سبع ذلك
المييروة على أشرفت بينهما). فلما الناس سعي وسلم: (فذلك

تسييمعت، - ثييم نفسييها - تريييد صييه فقييالت صييوتا، سييمعت
فإذا غواث، عندك كان إن أسمعت فقالت: قد أيضا، فسمعت

قييال: بجنيياحه، أو بعقبه، فبحث زمزم، موضع عند بالملك هي
وجعلييت هكييذا، بيدها وتقول تحوضه فجعلت الماء، ظهر حتى

تغييرف. قييال مييا بعييد يفييور وهييو سقائها في الماء من تغرف
أم اللييه وسييلم: (يرحييم عليه الله صلى النبي عباس: قال ابن

ميين تغييرف لييم قال: لو - أو زمزم تركت كانت لو إسماعيل،
ولدها، وأرضعت معينا). قال: فشربت عينا زمزم - لكانت الماء
يبنييي الله، بيت هنا ها فإن الضيعة، تخافوا الملك: ل لها فال
مرتفعييا الييبيت أهله. وكييان يضيع ل اله وإن وأبوه، الغلم هذا
وشييماله، يمينييه عن فتأخذ السيول، تأتيه كالرابية، الرض من

بيييت أهييل أو جرهييم، من رفقة بهم مرت حتى كذلك فكانت
مكيية، أسييفل في فنزلوا كداء، طريق من مقبلين جرهم، من

ميياء، علييى ليييدور الطييائر هييذا فقييالوا: إن عائفا، طائرا فرأوا
فإذا جريين أو جريا فأرسلوا ماء، فيه وما الوادي بهذا لعهدنا
قييال: وأم فييأقبلوا، بالميياء فييأخبروهم فرجعييوا بالميياء، هييم

عنييدك؟ ننييزل أن لنييا فقييالوا: أتييأذنين الميياء، عنييد إسييماعيل
ابيين قالوا: نعم. قال الماء، في لكم حق ل ولكن فقالت: نعم،
أم ذلييك وسييلم: (فييألفى عليييه اللييه صييلى النييبي عباس: قييال

أهليهييم إلييى وأرسييلوا النييس). فنزلييوا تحييب وهييي إسييماعيل
الغلم وشب منهم، أبيات أهل بها كان إذا حتى معهم، فنزلوا



أدرك فلما شب، حين وأعجبهم وأنفسهم منهم، العربية وتعلم
بعييد إبراهيييم فجيياء إسييماعيل، أم وماتت منهم، امرأة زوجوه

فسييأل إسييماعيل، يجييد فلييم تركتييه، يطالع إسماعيل تزوج ما
عيشييهم عيين سييألها ثييم لنييا، يبتغييي فقالت: خييرج عنه امرأته

فشييكت وشييدة، ضيييق فييي نحيين بشر، فقالت: نحن وهيئتهم،
لييه وقييولي السييلم، عليييه فيياقرئي زوجك جاء قال: فإذا إليه،
فقال: هل شيئا، آنس كأنه إسماعيل جاء فلما بابه، عتبة يغير

فسييألنا وكييذا، كييذا شيييخ جاءنييا قالت: نعييم، أحد؟ من جاءكم
جهيد فييي أنيا فيأخبرته عيشينا، كييف وسيألني فييأخبرته، عنك

أقييرأ أن أمرنييي قالت: نعم، بشيء؟ أوصاك قال: فهل وشدة،
وقييد أبييي، قييال: ذاك بابييك، عتبيية ويقييول: غييير السلم، عليك

منهييم وتييزوج فطلقهييا، بأهلييك، الحقييي أفارقييك، أن أمرنييي
فلييم بعييد أتيياهم ثييم الله، شاء ما إبراهيم عنهم فلبث أخرى،
لنييا، يبتغييي فالت: خرج عنه، فسألها امرأته على فدخل يجده،

بخير فالت: نحن وهيئتهم، عيشهم عن وسألها أنتم؟ قال: كيف
قالت: اللحم. قال: طعامكم؟ الله. فقال: ما على وأثنت وسعة،

والميياء. اللحم في بارك قالت: الماء. قال: اللهم شرابكم؟ فما
حييب، يومئييذ لهم يكن وسلم: (ولم عليه الله صلى النبي قال
أحييد عليهمييا يخلييو ل فيه). قييال: فهمييا لهم دعا لهم كان ولو

عليييه فيياقرئي زوجييك يوافقيياه. قييال: فييإذا لييم إل مكيية بغييير
قييال: هييل إسييماعيل جيياء فلم بابه، عتبة يثبت ومريه السلم،

وأثنييت الهيئيية، حسيين شيييخ أتانييا قالت: نعييم، أحد؟ من أتاكم
فسييألني فييأخبرته، عنك فسألني فأخبرته، عنك فسألني عليه،
قييالت: بشيييء، قييال: فأوصيياك بخييير، أنا فأخبرته عيشنا كيف
بابييك، عتبيية تثبييت أن ويييأمرك السييلم، عليييك يقييرأ هو نعم،

عنهم لبث ثم أمسكك، أن أمرني العتبة، وأنت أبي قال: ذاك
تحييت له نبل يبري وإسماعيل ذلك، بعد جاء ثم الله، شاء ما

يصيينع كمييا فصيينعا إليه، قام رآه فلما زمزم، من قريبا دوحة
بييأمر، أمرنييي اللييه قييال: إن ثييم بالوالييد، والولييد بالولد الوالد

قييال: قييال: وأعينييك، قييال: وتعيننييي؟ ربك، أمر ما قال: فاصنع
أكميية إلييى وأشييار بيتييا، هنييا ها بيتا أبني أن أمرني الله فإن

ا ذليك قيال: فعنيد حولهيا، ميا على مرتفعة مين القواعيد رفع
إذا حتى يبني، وإبراهيم بالحجارة يأتي إسماعيل فجعل البيت،
وهييو عليييه، فقييام لييه فوضييعه الحجيير، بهييذا جاء البناء، ارتفع



منييا تقبييل يقولن: {ربنا وهما الحجارة، يناوله وإسماعيل يبني
حييول يييدورا حتى يبنيان العليم}. قال: فجعل السميع أنت إنك

العليم}. السميع إنك منا تقبل يقولن: {ربنا وهما البيت
عبييد عييامر أبييو محمييد: حييدثنا بيين الله عبد ) - حدثنا3185( 

بيين كييثير عيين نييافع، بيين إبراهيم قال: حدثنا عمرو بن الملك
عنهمييا اللييه رضييي عبيياس ابن عن جبير، بن سعيد عن كثير،
قال:

بإسييماعيل خييرج كييان، مييا أهلييه وبين إبراهيم بين كان لما 
إسييماعيل أم فجعلييت ميياء، فيهييا شيينة ومعهم إسماعيل، وأم

مكيية قييدم حييتى صييبيها، علييى لبنهييا فيدر الشنة، من تشرب
أم فيياتبعته أهلييه، إلييى إبراهيييم رجييع ثم دوحة، تحت فوضعها

إلى إبراهيم ورائه: يا من نادته كداء بلغوا لما حتى إسماعيل،
قييال: فرجعييت بييالله، قالت: رضيت الله، قال: إلى تتركنا؟ من

لميا حيتى صيبيها، علييى لبنهييا ويدر الشنة من تشرب فجعلت
قييال: أحييدا، أحييس لعلييي فنظرت ذهبت قالت: لو الماء، فني

فلم أحدا، تحس هل ونظرت فنظرت، الصفا فصعدت فذهبت
ففعلييت المييروة، أتييت سييعت الييوادي بلغت فلما أحدا، تحس
تعنييي فعييل، مييا فنظييرت ذهبييت قييالت: لييو ثييم أشواطا، ذلك

ينشييغ كييأنه حيياله علييى هييو فييإذا فنظييرت فييذهبت الصييبي،
لعليي فنظيرت، ذهبييت فقييالت: لييو نفسها، تقرها فلم للموت،

فلييم ونظييرت فنظييرت الصييفا، فصييعدت فييذهبت أحدا، أحس
مييا فنظرت ذهبت قالت: لو ثم سبعا، أتمت حتى أحدا، تحس
فييإذا خير، عندك كان إن فقالت: أغث بصوت، هي فإذا فعل،

قال: الرض، على عقبه وغمز هكذا، بعقبه قال: فقال جبريل،
قال: فقال تحفر، فجعلت إسماعيل، أم فدهشت الماء، فانبثق

الميياء كيان تركتيه وسيلم: (ليو علييه الليه صيلى القاسيم أبيو
صييبيها، على لبنها ويدر الماء من تشرب ظاهرا). قال: فجعلت

بطييير، هيم فييإذا اليوادي، ببطيين جرهييم ميين نيياس قال: فميير
فبعثوا ماء، على إل الطير يكون وقالوا: ما ذاك، أنكروا كأنهم

إليهييا فييأتوا فييأخبرهم، فأتيياهم بالماء، هم فإذا فنظر رسولهم
نسييكن أو معييك، نكون أن لنا أتأذنين إسماعيل، أم فقالوا: يا

لبراهيييم، بييدا إنه قال: ثم امرأة، فيهم فنكح ابنها فبلغ معك،
فقييال: أييين فسييلم، قال: فجيياء تركتي، مطلع لهله: إني فقال

جيياء إذا لييه قال: قييولي يصيد، امرأته: ذهب فقالت إسماعيل؟



إلييى فاذهبي ذاك، قال: أنت أخبرته، جاء فلما بابك، عتبة غير
مطلييع لهلييه: إنييي فقييال لبراهيييم، بييدا إنييه قييال: ثييم أهلييك،

امرأتييه: ذهييب فقييالت إسييماعيل؟ فقال: أين تركتي. قال: فجاء
طعييامكم فقييال: ومييا وتشييرب، فتطعم تنزل فقالت: أل يصيد،

الميياء. قييال: اللهييم وشييرابنا اللحم قالت: طعامنا شرابكم؟ وما
صييلى القاسم أبو وشرابهم. قال: فقال طعامهم في لهم بارك
بييدا إنييه إبراهيييم). قييال: ثييم بييدعوة وسييلم: (بركيية عليييه اللييه

فوافييق فجيياء تركييتي، مطلييع لهلييه: إنييي فقييال لبراهيييم،
إن إسماعيل، له. فقال: يا نبل يصلح زمزم وراء من إسماعيل

قييد قييال: إنييه ربييك، بيتييا. قييال: أطييع لييه أبني أن أمرني ربك
قييال: قييال، كمييا أو أفعييل، قييال: إذن عليه، تعينني أن أمرني
ويقولن: الحجارة يناوله وإسماعيل يبني، إبراهيم فجعل فقاما
ارتفييع العليييم}. قييال: حييتى السييميع أنييت إنييك منا تقبل {ربنا
حجيير علييى فقييام الحجييارة، نقييل عيين الشيييخ وضييعف البناء،

إنيك منيا تقبيل ويقيولن: {ربنيا الحجيارة يناوله فجعل المقام،
العليم}. السميع أنت

 ]2239[
الواحيد: حيدثنا عبيد إسيماعيل: حيدثنا بن موسى  - حدثنا3186

ذر أبييا قييال: سييمعت أبيييه عن التيمي، إبراهيم العمش: حدثنا
قال: عنه الله رضي

قال: أول؟ الرض في وضع مسجد أي الله، رسول قلت: يا 
القصييى). قال: (المسجد أي؟ الحرام). قال: قلت: ثم (المسجد
أدركتييك أينمييا ثييم سيينة، قييال: (أربعييون بينهما؟ كان قلت: كم

فيه). الفضل فإن فصله، بعد الصلة
]3243[

بيين عمرو عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا3187
الليه رضييي مالييك بيين أنييس عيين المطلب، مولى عمرو، أبي

عنه:
فقييال: أحييد، له طلع وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

وإنييي مكيية، حييرم إبراهيييم إن اللهييم ونحبييه، يحبنا جبل (هذا
لبتيها). بين ما أحرم
وسلم. عليه الله صلى النبي عن زيد بن الله عبد رواه

]2732 ،2022[انظر: 
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا3188



عبييد بكيير: أخييبر أبييي ابيين الله: أن عبد بن سالم عن شهاب،
صييلى النييبي زوج عنهم، الله رضي عائشة عن عمر، بن الله
وسلم: عليه الله
لم علييه الله صلى الله رسول أن  أن تيري قيال: (أليم وس

إبراهيم). فقلييت: يييا قواعد عن اقتصروا الكعبة بنوا لما قومك
حدثان فقال: (لول إبراهيم؟ قواعد على تردها أل الله، رسول
بالكفر). قومك
ميين هييذا سييمعت عائشيية كييانت عمر: لئن بن الله عبد فقال

لم، علييه الله صلى الله رسول ه رسيول أن أرى ميا وس الل
يليييان اللييذين الركنييين اسييتلم تييرك وسييلم عليييه اللييه صييلى

إبراهيم. قواعد على يتمم لم البيت أن إل الحجر،
بكر. أبي بن محمد بن الله إسماعيل: عبد وقال

 ]126[
عيين أنس، بن مالك يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا3189

عيين حييزم، بيين عمييرو بيين محمييد بيين بكر أبي ابن الله عبد
الساعدي حميد أبو الزرقي: أخبرني سليم بن عمرو عن أبيه،

قالوا: أنهم عنه الله رضي
صييلى اللييه رسييول فقال عليك؟ نصلي كيف الله رسول يا 

وأزواجييه محمييد علييى صييل وسييلم: (قولييوا: اللهييم عليييه اللييه
وأزواجييه محمييد على وبارك إبراهيم، على صليت كما وذريته،
مجيد). حميد إنك إبراهيم آل على باركت كما وذريته،

]5999[
قييال: إسييماعيل بيين وموسييى حفييص بيين قيس  - حدثنا3190
سييالم بيين مسييلم قييرة أبييو زياد: حييدثنا بن الواحد عبد حدثنا

الرحميين عبد عيسى: سمع ابن الله عبد قال: حدثني الهمذاني
قال: ليلى أبي بن
من سمعتها هدية لك أهدي فقال: أل عجرة بن كعب لقيني 

فقييال: لييي، فأهدها فقلت: بلى، وسلم؟ عليه الله صلى النبي
الله، رسول فقلنا: يا وسلم عليه الله صلى الله رسول سألنا
كيييف علمنييا قييد اللييه فييإن الييبيت، أهييل عليكييم الصلة كيف

آل وعليى محميد عليى صيل قال: (قولوا: اللهم عليكم؟ نسلم
حميد إنك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم، على صليت كما محمد،
بيياركت كمييا محمييد، آل وعلييى محمد على بارك اللهم مجي،
مجيد). حميد إنك إبراهيم، آل وعلى إبراهيم على



]4519، 5996[
منصييور، عيين جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا3191

اليل رضييي عبيياس ابن عن جبير، بن سعيد عن المنهال، عن
قال: عنهما

والحسييين، الحسيين يعييوذ وسييلم عليه الله صلى النبي كان 
وإسييحاق: أعييوذ إسييماعيل بهييا يعييوذ كييان أباكمييا ويقييول: (إن

عييين كييل وميين وهاميية، شيطان كل من التامة، الله بكلمات
لمة).

 13  } :    : ضيف -  عن ونبئهم وجل عز قوله باب
 : الحجر} / /.51إبراهيم

قلبي}. ليطمئن قوله: {ولكن
قييال: أخييبرني وهييب ابيين صالح: حدثنا بن أحمد  - حدثنا3192
الرحميين عبييد بيين سييلمة أبييي عيين شييهاب، ابيين عن يونس،
عنه: الله رضي هريرة أبي عن المسيب، بن وسعيد

أحييق قييال: (نحيين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن 
المييوتى تحيييي كيييف أرنييي قييال: {رب إذ إبراهيم من بالشك

اللييه قلييبي}. ويرحييم ليطمئيين ولكن بلى قال تؤمن أولم قال
السييجن فييي لبييث ولو شديد، ركن إلى يأوي كان لقد لوطا،
الداعي). لجبت يوسف، لبث ما طول

]3195، 3207، 4263، 4417، 6591[

 14  } :    : الكتاب -  في واذكر تعالى الله قول باب
 : / { مريم     الوعد صادق كان إنه /.54إسماعيل

أبييي بيين يزيييد عن حاتم، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا3193
قال: عنه الله رضي الكوع بن سلمة عن عبيد،

أسييلم ميين نفيير علييى وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي ميير 
بنييي وسلم: (رموا عليه الله صلى الله رسول فقال ينتضلون،

فلن). قييال: بنييي مييع وأنييا راميييا، كييان أبيياكم فإن إسماعيل،
اللييه صييلى اللييه رسييول فقال بأيديهم، الفريقين أحد فأمسك

نرمييي اللييه رسييول ترمون). فقالوا: يا ل لكم وسلم: (ما عليه
كلكم). معكم وأنا قال: (ارموا معهم، وأنت

 ]2743[



 15.       : السلم -  عليهما إبراهيم بن إسحاق قصة باب
وسلم. عليه الله صلى النبي عن هريرة، وأبو عمر ابن فيه
 ]3175، 3202[

 16-       } : الموت -  يعقوب حضر إذ شهداء كنتم أم باب
 : / .{ البقرة  -    مسلمون له ونحن قوله /.133إلى

عبيييد عيين المعتميير، إبراهيييم: سييمع بن إسحاق  - حدثنا3194
هريييرة أبييي عيين المقييبري، سيعيد أبييي بيين سييعيد عيين الله،

قال: عنه الله رضي
قييال: النيياس؟ أكييرم وسلم: ميين عليه الله صلى للنبي قيل 

نسييألك، هييذا عيين ليييس اللييه، نييبي أتقاهم). قالوا: يييا (أكرهم
نييبي ابين الليه، نبي ابن الله، نبي يوسف الناس قال: (فأكرم

قييال: (فعيين نسييألك، هذا عن الله).قالوا: ليس خليل ابن الله،
فييي قييال: فخييياركم تسييألونني). قييالوا: نعييم، العييرب معييادن
فقهوا). إذا السلم، في خياركم الجاهلية

 ]3175[

 17: باب - 
تبصييرون. أئنكييم وأنتييم الفاحشة أتأتون لقومه قال إذ {ولوطا
تجهلييون. قييوم أنتم بل النساء دون من شهوة الرجال لتأتون

ميين لييوط آل أخرجييوا قييالوا أن إل قييومه جييواب كييان فمييا
قدرناها امرأته إل وأهله يتطهرون. فأنجيناه أناس إنهم قريتكم

المنييذرين} مطيير فسيياء مطييرا عليهييم الغابرين. وأمطرنييا من
/.58 - 54/النمل: 

عيين الزنيياد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا3195
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،

إن للييوط، اللييه قال: (يغفر وسلم عليه الله صلى النبي أن 
شديد). ركن إلى ليأوي كان

 ]3192[

 18  .     } : إنكم -  قال المرسلون لوط آل جاء فلما باب
 : / { الحجر  منكرون /.62قوم

قوته. {تركنييوا} /هييود: لنهم معه /: بمن39{بركنه} /الذاريات: 
واحييييد. واسييييتنكارهم ونكرهييييم /: تميلييييوا. فييييأنكرهم113



/: آخيير.66/: يسييرعون. {دابيير} /الحجيير: 78{يهرعييون} /هييود: 
/:75/: هلكييية. {للمتوسيييمين} /الحجييير: 29{صييييحة} /ييييس: 

/: لبطريق.76للناظرين. {لبسبيل} /الحجر: 
أبييي عيين سفيان، أحمد: حدثنا أبو محمود: حدثنا  - حدثنا3196

قال: عنه الله رضي الله عبد عن السود، عن إسحاق،
مدكر). من وسلم: (فهل عليه الله صلى النبي قرأ 
 ]3163[

 19  } :    : أخاهم -  ثمود وإلى تعالى الله قول باب
 : هود} / /.61صالحا

{حييرث ثمود. وأما /: موضع80الحجر} /الحجر:  أصحاب {كذب
محجييور، حجيير فهييو ممنييوع وكييل /: حرام،138حجر} /النعام: 

فهييو الرض ميين عليييه حجييرت ومييا بنيتييه، بنيياء كييل والحجيير
ميين مشييتق كييأنه حجييرا، الييبيت حطيييم سييمي ومنييه حجيير،

الخيييل ميين للنييثى ويقييال مقتييول، ميين قتييل مثييل محطيوم،
فهييو اليماميية حجيير وأمييا وحجييى، حجيير للعقييل ويقال الحجر،
منزل.
عييروة، بيين هشام سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا3197

قال: زمعة بن الله عبد عن أبيه، عن
عقيير الييذي وذكيير وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي سييمعت 

كييأبي قييومه فييي ومنعيية عز ذو رجل لها قال: (انتدب الناقة،
زمعة).

]4658، 4908، 5695[
الحسيين: حييدثنا أبييو مسييكين بيين محمييد  - حييدثنا3198/3201

عبد عن سليمان، زكرياء: حدثنا أبو حيان بن حسان بن يحيى
عنهما: الله رضي عمر ابن عن دينار، بن الله
فييي الحجر نزل لما وسلم، عليه الله صلى الله رسول أن 

منها، يستقوا ول بئرها، من يشربوا ل أن أمرهم تبوك، غزوة
ذلييك يطرحييوا أن فييأمرهم واسييتقينا، منهييا عجنييا قييد فقييالوا

الماء. ذلك ويهريقوا العجين،
صييلى النييبي الشييموس: أن وأبييي معبييد بن سبرة عن ويروى

النييبي عيين ذر، أبييو الطعام. وقال بإلقاء أمر وسلم عليه الله
وسلم: (من عليه الله صلى

بمائه). اعتجن
عييياض، بيين أنييس المنذر: حييدثنا بن إبراهيم ) - حدثنا3199( 



اللييه رضييي عميير بيين اللييه عبييد نافع: أن عن الله، عبيد عن
أخبره: عنهما

أرض وسلم عليه الله صلى الله رسول مع نزلوا الناس أن 
رسييول فأمرهم به، واعتجنوا بئرها من فاستقوا الحجر، ثمود،

بئرهييا، ميين استقوا ما يهريقوا أن وسلم عليه الله صلى الله
الييتي الييبئر ميين يستقوا أن وأمرهم العجين، البل يعلفوا وأن

الناقة. تردها كانت
نافع. عن أسامة، تابعه

عيين معميير، عيين اللييه، عبييد محمييد: أخبرنييا ) - حييدثني3200(
اللييه رضييي أبيه عن الله، عبد بن سالم قال: أخبرني الزهري
عنهم:

لم علييه الله صلى النبي أن  قيال: (ل بيالحجر مير لميا وس
يصيييبكم أن باكين، تكونوا أن إل ظلموا الذين مساكن تدخلوا

الرحل. على وهو بردائه تقنع أصابهم). ثم ما
أبييي: سييمعت وهييب: حييدثنا الله: حدثنا عبد ) - حدثني3201( 

قال: عمر ابن سالم: أن عن الزهري، عن يونس،
مسيياكن تييدخلوا وسلم: (ل عليه الله صلى الله رسول قال 

مثييل يصيييبكم أن بيياكين، تكونييوا أن إل أنفسهم ظلموا الذين
أصابهم). ما
 ]423.[

 20     } : يعقوب -  حضر إذ شهداء كنتم أم باب
 : البقرة} / /.133الموت

الصييمد: حييدثنا عبييد منصييور: أخبرنييا بيين إسحاق  - حدثنا3202
اللييه رضييي عميير عيين أبيييه، عيين اللييه، عبد بن الرحمن عبد

عنهما،
ابيين قييال: (الكريييم، أنييه وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 

بيين يعقييوب بيين يوسييف الكريييم، ابيين الكريييم، ابيين الكريييم،
السلم). عليهم إبراهيم بن إسحاق

]3210، 4411[

 21   } :    : يوسف -  في كان لقد تعالى الله قول باب
 : / { يوسف   للسائلين آيات /.7وأخوته



عبيييد عن أسامة، أبي عن إسماعيل، بن عبيد  - حدثني3203
رضييي هريرة أبي عن سعيد، أبي بن سعيد قال: أخبرني الله
عنه: الله
النيياس؟ أكييرم وسلم: من عليه الله صلى الله رسول سئل 

قييال: (فييأكرم نسييألك، هييذا عن لله). قالوا: ليس قال: (أتقاهم
ابيين اللييه، نييبي ابيين اللييه، نييبي ابيين الله، نبي يوسف الناس
معييادن قييال: (فعيين نسييألك، هييذا عيين الله). قالوا: ليس خليل

خيارهم الجاهلية في خيارهم معادن، الناس تسألونني؟ العرب
فقهوا). إذا السلم، في

عيين سييعيد، عيين اللييه، عبيييد عيين عبدة، محمد: أخبرنا حدثني
وسييلم عليييه الله صلى النبي عن عنه، الله رضي هريرة أبي

بهذا.
 ]3175[

بين سيعد عين شيعبة، المحيبر: أخبرنيا بين بدل  - حدثنا3204
اللييه رضييي عائشة عن الزبير، بن عروة قال: سمعت إبراهيم

عنها:
بكيير أبييا لهييا: (مييري قييال وسييلم عليييه الله صلى النبي أن 

رق. مقامييك يقييم متى أسيف، رجل بالناس). قالت: إنه يصلي
الرابعيية: (إنكيين أو الثالثية فييي شييعبة: فقييال فعادت. قال فعاد

بكر). أبا مروا يوسف، صواحي
 ]195[

عبييد عيين زائدة، البصري: حدثنا يحيى بن الربيع  - حدثنا3205
أبيييه عيين موسييى، أبييي بيين بييردة أبييي عن عمير، بن الملك
قال:

ه صلى النبي مرض  بكير أبيا فقيال: (ميروا وسيلم علييه الل
فقييال كييذا، رجييل بكيير أبييا عائشة: إن بالناس). فقالت فليصل

يوسف). فييأم صواحب فإنكن فقال: (مروه، مثله، فقالت مثله،
وسييلم. فقييال عليييه اللييه صييلى الييه رسول حياة في بكر أبو

رقيق. زائدة: رجل حسين: عن
 ]646[

عيين الزنيياد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا3206
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج،

عييياش أنييج وسييلم: (اللهييم عليه الله صلى الله رسول قال 
الوليييد أنييج اللهييم هشييام، بن سلمة أنج اللهم ربيعة، أبي بن



اشييدد اللهم المؤمنين، من المستضعفين أنج اللهم الوليد، بن
يوسف). كسني سنين اجعلها اللهم مضر، على وطأتك

 ]961[
أخييي ابيين هييو أسييماء، بيين محمد بن الله عبد  - حدثنا3207

الزهييري: أن عن مالك، عن أسماء، عن جويرية جويرية: حدثنا
رضييي هريييرة أبييي عن أخبراه، عبيدة وأبا المسيب بن سعيد

قال: عنه الله
لوطييا، اللييه وسلم: (يرحييم عليه الله صلى الله رسول قال 

لبث ما السجن في لبثت ولو شديد، ركن إلى يأوي كان لقد
لجبته). الداعي أتاني ثم يوسف،

 ]3192[
فضيييل: حييدثنا ابيين سييلم: أخبرنييا بيين محمييد  - حييدثنا3208

رومييان، أم قيال: سيألت مسييروق عيين سييفيان، عيين حصيين،
قالت: قيل، ما فيها قيل عما عائشة، أم وهي

ميين امييرأة علينييا ولجييت إذ جالسييتان، عائشيية مع أنا بينما 
فقلييت: لييم؟ قالت وفعل، بفلن الله تقول: فعل وهي النصار،

حييديث؟ عائشيية: أي فقييالت الحييديث، ذكيير نمييا قييالت: إنييه
عليييه اللييه صلى الله ورسول بكر أبو فأخبرتها. قالت: فسمعه

إل أفيياقت فمييا عليهييا، مغشيييا فخييرت قييالت: نعييم، وسييلم؟
فقال: وسلم عليه الله صلى النبي فجاء بنافض، حمى وعليها

بيه، تحييدث حييديث أجييل ميين أخييذتها لهييذه). قليت: حمييى (ما
اعتييذرت ولئيين تصدقونني، ل حلفت لئن فقالت: والله فقعدت

فييالله وبنيييه، يعقييوب كمثييل ومثلكييم فمثلييي تعييذرونني، ل
علييه الليه صيلى النييبي تصيفون. فانصييرف ما على المستعان

ل اللييه فقييالت: بحمييد فأخبرهييا، أنييزل، مييا الله فأنزل وسلم،
أحد. بحمد

 ]2453[

عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3209
عروة: قال: أخبرني شهاب ابن
عليه الله صلى النبي زوج عنها الله رضي عائشة سأل أنه 

قييد أنهم وظنوا الرسل استيأس إذا قوله: {حتى وسلم: أرأيت
لقييد فقلييت: واللييه قومهم، كذبهم قالت: بل كذبوا؟ كذبوا}. أو

عرييية بييالظن. فقييالت: يييا هو وما كذبوهم قومهم أن استيقنوا



اللييه، قييالت: معيياذ كييذبوا، أو قلت: فلعلها بذلك، استيقنوا لقد
قييالت: هييم الييية، هييذه بربها. وأمييا ذلك تظن الرسل تكن لم

عليهييم وطييال وصييدقوهم، بربهييم آمنييوا الييذين الرسييل، أتبيياع
كييذبهم مميين استيأست إذا حتى النصر، عنهم واستأخر البلء،

الله. نصر جاءهم كذبوهم، أتباعهم أن وظنوا قومهم، من
{منييه} ميين يئست من الله: {استيأسوا} افتعلوا، عبد أبو قال

الرجاء. الله} معناه روح من تيأسوا يوسف. {ل
]4252، 4418، 4419[

الرحميين، عبييد عيين الصييمد، عبييد عبدة: حدثنا  - أخبرني3210
عنهما، الله رضي عمر ابن عن أبيه، عن
الكريييم، ابن قال: (الكريم، وسلم عليه الله صلى النبي عن 

بين إسيحاق بين يعقيوب بين يوسف الكريم، ابن الكريم، ابن
السلم). عليهم إبراهيم

 ]3202[

 22:    : تعالى -  الله قول باب
الراحمين} أرحم وأنت الضر مسني أني ربه نادى إذ {وأيوب

/.83/النبياء: 
/: يعدون.12/: اضرب. {يركضون} /النبياء: 42{اركض} /ص: 

الرزاق: عبد الجعفي: حدثنا محمد بن الله عبد  - حدثني3211
عنه، الله رضي هريرة أبي عن همام، عن معمر، أخبرنا

يغتسييل أيييوب قال: (بينمييا وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ثوبه، في يحثي فجعل ذهب، من جراد رجل عليه خر عريانا،
يييا قييال: بلييى تييرى، عمييا أغنيك أكن ألم أيوب، ربه: يا فناداه
بركتك). عن لي غنى ل ولكن رب،

 ]275[

 23     } : كان -  إنه موسى الكتاب في واذكر باب
    . الطور    جانب من وناديناه نبيا رسول وكان مخلصا

   }  { رحمتنا   من له ووهبنا كلمه نجيا وقربناه اليمن
 : / { مريم   نبيا هارون /.53 - 51أخاه

نجيييا} ويقييال: {خلصييوا نجييي، والجميييع وللثنييين للواحييد يقال
يتنيياجون. {تلقييف} أنجيية والجميييع نجيييا، /: اعتزلوا80/يوسف: 

/: تلقم.117/العراف: 



24 -      } : إلى -  فرعون آل من مؤمن رجل وقال باب
 : / { غافر -   كذاب مسرف /.28قوله

 25  } :     : حديث -  أتاك وهل وجل عز الله قول باب
المقدس    -   -   بالواد قوله إلى نارا رأى إذ موسى

 : طه} / /.12 - 9طوى
/: أبصرت.10{آنست} /طه: 

الييوادي. طييوى: اسييم عبيياس: المقييدس: المبييارك، ابيين قييال
/:87التقى. {بملكنييا} /طيه:  /: حالتها. والنهى21{سيرتها} /طه: 

من /: إل10/: شقي. {فارغا} /القصص: 81بأمرنا. {هوى} /طه: 
ويقييال: مغيثييا يصييدقني، /: كي34موسى. {ردأ} /القصص:  ذكر

/: يتشييارون.20ويبطش. {يأتمرون} /القصييص:  معينا. يبطش أو
لهييب. فيهييا ليييس الخشييب ميين غليظيية قطعيية والجييذوة

فقييد شيييئا عييززت كلمييا /: سيينعينك،35{سنشييد} /القصييص: 
عضدا. له جعلت
فهييي فأفييأة أو تمتميية فيييه بحرف ينطق لم غيره: كلما وقال

عقدة.
/: فيهلككييم.61/: ظهييري. {فيسييحتكم} /طييه: 31{أزري} /طييه: 
يقييال: خييذ يقييول: بييدينكم، المثييل، /: تييأنيث63{المثلى} /طه: 

أتيييت /: يقييال: هيل64صفا} /طه:  ائتوا المثل. {ثم خذ المثلى
فيه. {فأوجس} /طييه: يصلي الذي المصلى يعني اليوم، الصف

الخيياء. {خيفيية} لكسييرة ميين الييواو فذهبت خوفا، /: أضمر67
جييذوع. {خطبييك} /طييه: /: علييى71النخييل} /طييه:  جييذوع {في

مساسيييا. ماسيييه /: مصيييدر97/: باليييك. {مسييياس} /طيييه: 95
الحر. {قصيه} /القصييص: /: لنذرينه. الضحاء97{لننسفنه} /طه: 

نقييص الكلم. {نحيين تقييص أن يكييون وقييد أثييره، /: اتبعييي11
وعيين بعد، /: عن11جنب} /القصص:  /. {عن3عليك} /يوسف: 

واحد. اجتناب وعن جنابة
/:42تنيييا} /طييه: /: موعد. {ل40قدر} /طه:  مجاهد: {على قال

بينهم. {يبسا} /طه: /: منصف58سوى} /طه:  تضعفا. {مكانا ل
آل ميين اسييتعاروا الييذي القوم} الحلييي زينة /: يابسا. {من77

/: صييينع.87فرعيييون. {فقيييذفناها} ألقيناهيييا. {ألقيييى} /طيييه: 
ل الييرب. {أن يقولييونه: أخطييأ هم /: موسى،88{فنسي} /طه: 



العجل. /: في89قول} /طه:  إليهم يرجع
عيين قتييادة، همييام: حييدثنا خالييد: حييدثنا بن هدبة  - حدثنا3213

صعصعة: بن مالك عن مالك، بن أنس
ليليية عيين حييدثهم وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول أن 

قييال: هييارون، فإذا الخامسة، السماء أتى إذا به: (حتى أسري
قييال: مرحبييا ثييم فييرد، عليه فسلمت عليه، فسلم هارون هذا

الصالح). والنبي الصالح بالخ
لى النيبي عين أنيس، عن علي، أبي بن وعباد ثابت، تابعه ص
وسلم. عليه الله

 ]3035[

 26  } :    : حديث -  أتاك وهل تعالى الله قول باب
 : طه} / /.9موسى

/.164تكليما} /النساء:  موسى الله {وكلم
يوسييف: بيين هشييام موسييى: أخبرنييا بن إبراهيم  - حدثنا3214
أبييي عيين المسيييب، بن سعيد عن الزهري، عن معمر، أخبرنا
قال: عنه الله رضي هريرة

بييي: أسييري وسييلم: (ليليية عليييه الله صلى الله رسول قال 
أنه رجيل، ضيرب رجيل هيو وإذا موسيى، رأيت رجيال مين ك

خييرج كأنمييا أحمر، ربعة رجل هو فإذا عيسى، ورأيت شنوءة،
بإنيياءين: فييي أتيت ثم به، إبراهيم ولد أشبه وأنا ديماس، من

شييئت، أيهمييا فقييال: اشييرب خميير، الخيير وفييي لبيين أحييدهما
ليو إنيك أميا الفطيرة، فقييل: أخيذت فشيربته، اللبين فأخيذت

أمتك). غوت الخمر أخذت
]3254، 4432، 5254، 5281[

عيين شييعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني3215
ابيين يعنييي نبيكم، عم ابن العالية: حدثنا أبا قال: سمعت قتادة

عباس،
أن لعبييد ينبغييي قييال: (ل وسييلم عليييه الله صلى النبي عن 

وذكيير أبيييه، إلييى مييتى). ونسييبه بيين يونس من خير يقول: أنا
فقييال: (موسييى بييه أسييري ليليية وسييلم عليه الله صلى النبي
جعييد وقييال: عيسييى شيينوءة، رجييال ميين كييأنه طييوال، آدم،

الدجال. وذكر النار، خازن مالكا مربوع). وذكر
 ]3067[

أيييوب سييفيان: حييدثنا اللييه: حييدثنا عبييد بن علي  - حدثنا3216



عباس ابن عن أبيه، عن جبير، بن سعيد ابن عن السخيتاني،
عنهما: الله رضي

وجييدهم المدينيية، قييدم لما وسلم عليه الله صلى النبي أن 
وهييو عظيييم، يييوم فقييالوا: هييذا عاشييواء، يعني يوما، يصومون

موسييى فصام فرعون، آل وأغرق موسى، فيه الله نجى يوم
وأميير منهييم). فصييامه، بموسييى أولييى فقييال: (أنييا لليه، شييكرا

بصامه.
 ]1900[

 27:    : تعالى -  الله قول باب
ربييه ميقييات فتم بعشر وأتممناها ليلة ثلثين موسى {وواعدنا

قيومي فييي اخلفنييي هيارون لخييه موسييى وقييال ليلة أربعين
لميقاتنييا موسييى جيياء المفسييدين. ولمييا سييبيل تتبع ول وأصلح
- إلييى ترانييي ليين قييال إليييك أنظر أرني رب قال ربه وكلمه
/.143المؤمنين} /العراف:  أول - وأنا قوله

الجبييال جعييل /: فييدككن،14{فدكتا} /الحاقة:  زلزله، يقال: دكه
والرض السييماوات وجييل: {أن عييز اللييه قييال كمييا كالواحدة،

رتقييا: ملتصييقتين. كيين، يقييل /. ولييم30رتقييا} /النبييياء:  كانتييا
مصبوغ. مشرب /: ثوب93{أشربوا} /البقرة:

/: انفجييرت. {وإذ160عبيياس: {انبجسييت} /العييراف:  ابيين قييال
/: رفعنا.171الجبل} /العراف:  نتفنا

بيين عمييرو عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا3217
عنه، الله رضي سعيد أبي عن أبيه، عن يحيى،

يييوم يصعقون قال: (الناس وسلم عليه الله صلى النبي عن 
ميين بقائميية آخييذ بموسى فإذا يفيق، من أول فأكون القيامة،
بصييعقة جييوزي أم قبلييي، أفيياق أدري فل العييرش، قييوائم
الطور).

 ]2281[
الييرزاق: عبييد الجعفي: حدثنا محمد بن الله عبد  - حدثنا3218
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن همام، عن معمر، أخبرنا

لييم إسييرائيل بنييي وسييلم: (لييول عليييه الله صلى النبي قال 
الدهر). زوجها أنثى تخن لم حواء ولول اللحم، يخنز

 ]3152[



 28.    : السيل -  من طوفان باب
صييغار يشييبه القمييل: الحمنييان طوفييان، الكييثير للمييوت يقييال

/:149{سقط} /العييراف:  /: حق105الحلم. {حقيق} العراف: 
يده. في سقط فقد ندم من كل

29.       : السلم -  عليهما موسى مع الخضر حديث باب
قييال: إبراهيم بن يعقوب محمد: حدثنا بن عمرو  - حدثنا3219
عبد بن الله عبيد شهاب: أن ابن عن صالح، عن أبي، حدثني

قيييس بيين والحيير هييو تمييارى عباس: أنه ابن عن أخبره، الله
فميير خضيير، عباس: هو ابن قال موسى، صاحب في الفزاري

أنييا تميياريت فقال: إنييي عباس ابن فدعاه كعب، بن أبي بهما
إلييى السييبيل سييأل الييذي موسييى، صيياحب فييي هذا وصاحبي

يييذكر وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول سمعت هل لقيه،
قال: نعم، شأنه؟

يقيول: (بينميا وسيلم علييه الليه صيلى الليه رسيول سمعت 
تعلييم فقال: هييل رجل جاءه إسرائيل بني من مل في موسى

عبييدنا موسى: بلى، إلى الله فأوحى قال: ل، منك؟ أعلم أحدا
آييية، الحييوت لييه فجعييل إليييه، السييبيل موسييى فسييأل خضر،
يتبييع فكييان سييتلقاه، فإنييك فارجع الحوت فقدت له: إذا وقيل

إلييى أوينا إذ فتاه: أرأيت لموسى فقال البحر، في الحوت أثر
أن الشيييطان إل أنسييانيه ومييا الحييوت، نسيييت فإني الصخرة
آثارهمييا علييى فارتييدا نبييغ، كنييا مييا موسى: ذلييك فقال أذكره،
فييي اللييه قييص الذي شأنهما من فكان خضرا، فوجدا قصصا،
كتابه).

 ]74[
بن عمرو سفيان: حدثنا الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا3220

عبيياس: إن لبيين قال: قلييت جبير بن سعيد قال: أخبرني دينار
هييو ليييس الخضيير صيياحب موسييى يزعييم: أن البكييالي نوفييا

عييدو فقييال: كييذب آخر، موسى هو إنما إسرائيل، بني موسى
كعب، بن أبي حدثنا الله،
في خطيبا قام موسى وسلم: (أن عليه الله صلى النبي عن 

اللييه فعتييب فقال: أنييا، أعلم؟ الناس أي فسئل إسرائيل، بني
بمجمييع عبييد لييي له: بلييى، فقال إليه، العلم يرد لم إذ عليه،

قال وربما به؟ لي ومن رب قال: أي منك، أعلم هو البحرين
فييي فتجعلييه حوتا، قال: تأخذ به؟ لي وكيف رب، أي سفيان،



ه، قيال: فهيو وربميا ثيم، فهيو الحيوت فقدت حيثما مكتل، ثم
بيين يوسييع وفتيياه هو انطلق ثم مكتل، في فجعله حوتا وأخذ

موسييى فرقييد رؤوسييهما، وضييعا الصييخرة أتيييا حييتى نييون،
فييي سييبيله فاتخذ البحر في فسقط فخرج، الحوت واضطرب

مثييل فصار الماء، جرية الحوت عن الله فأمسك سربا، البحر
ليلتهمييا بقية يمشيان فانطلقا الطاق، مثل فقال: هكذا الطاق،

لقييد غييداءنا، لفتيياه: آتنييا قال الغد من كان إذا حتى ويومهما،
م نصيبا، هيذا سيفرنا من لقينا حيتى النصيب موسيى يجيد ول

إلييى أوينييا إذ فتيياه: أرأيييت لييه قييال اللييه، أمييره حيييث جيياوز
أن الشيييطان إل أنسييانيه ومييا الحييوت، نسيت فإني الصخرة،

سييربا للحييوت فكييان عجبييا، البحيير فييي سييبيله واتخييذ أذكره،
عليى فارتيدا نبغيي، كنييا مييا موسى: ذلك له قال عجبا، ولهما

إلييى انتهينييا حييتى آثارهمييا، يقصييان رجعييا قصصييا، آثارهمييا
علييه، فيرد موسيى فسيلم بثوب، مسجى رجل فإذا الصخرة،

بني قال: موسى موسى، قال: أنا السلم؟ بأرضك فقال: وأنى
قييال: يييا رشدا، علمت مما لتعلمني أتيتك قال: نعم، إسرائيل؟

ه علمنييه الليه عليم مين علم على إني موسى تعلميه، ل الل
قال: هييل أعلمه، ل الله علمكه الله علم من علم على وأنت

علييى تصييبر صبرا. وكيييف معي تستطيع لن قال: {إنك أتبعك؟
يمشيييان - إميرا}. فانطلقييا قيوله - إلييى خيبرا بيه تحط لم ما

يحملييوهم، أن كلمييوهم سفينة بهما فمرت البحر، ساحل على
جيياء السفينة في ركبا فلما نول، بغير فحملوه الخضر فعرفوا

أو نقييرة البحيير فييي فنقر السفينة حرف على فوقع عصفور،
من وعلمك علمي نقص ما موسى الخضر: يا له قال نقرتين،

البحيير، ميين بمنقيياره العصفور هذا نقص ما مثل إل الله علم
قلع وقد إل موسى يفجأ قال: فلم لوحا، فنزع الفأس أخذ إذ

بغييير حملونييا قوم صنعت؟ موسى: ما له فقال بالقدوم، لوحا
جئييت لقييد أهلهييا، لتغييرق فخرقتهييا سييفينتهم إلى عمدت نول
قال: ل صبرا، معي تستطيع لن إنك أقل قال: ألم إمرا، شيئا

فكييانت عسييرا، أمييري ميين ترهقنييي ول نسيييت بمييا تؤاخذني
بغلم مييروا البحيير ميين خرجييا فلما نسيانا، موسى من الولى
هكييذا، بيييده فقلعييه برأسييه الخضيير فأخييذ الصييبيان، مع يلعب
ه فقيال شييئا، يقطيف كيأنه أصيابعه بيأطراف سفيان وأومأ ل

نكيرا. شييئا جئيت لقيد نفييس، بغير زكية نفسا موسى: أقتلت



قيال: إن صيبرا، معيي تسيتطيع لين إنييك ليك أقييل قيال: أليم
لييدني ميين بلغييت قييد تصيياحبني فل بعييدها شيييء عن سألتك
فييأبوا أهلهييا، استطعما قرية أهل أتيا إذا حتى فانطلقا، عذرا،

أومييأ مييائل، ينقييض، أن يريد جدارا فيها فوجدا يضيفوهما، أن
فلييم فييوق، إلييى شيييئا يمسييح كأنه سفيان وأشار هكذا، بيده

فلييم أتينيياهم قييال: قييوم مييرة، إل مييائل يييذكر سييفيان أسييمع
لتخييذت شئت لو حائطهم، إلى عمدت يضيفونا، ولم يطعمونا

لييم مييا بتأويييل سأنبئك وبينك، بيني فراق أجرا. قال: هذا عليه
أن وسلم: وددنا عليه الله صلى النبي صبرا. قال عليه تستطع
سييفيان: قييال خبرهمييا، ميين علينا الله فقص نصبر كا موسى

كييان لييو موسى، الله وسلم: يرحم عليه الله صلى النبي قال
أمرهما). من علينا لقص صبر

صييالحة سييفينة كييل يأخييذ ملييك عبيياس: "أمييامهم ابيين وقييرأ
مؤمنين". أبواه وكان كافرا فكان الغلم غصبا". "وأما

قيييل منييه، وحفظتييه مرتييين، منييه سييفيان: سييمعته قييال ثييم
ميين تحفظيه أو عمييرو، ميين تسييمعه أن قبل لسفيان: حفظته

غيييري، عمييرو عيين أحييد ورواه أتحفظييه؟ فقال: ممن إنسان؟
منه. وحفظته ثلثا، أو مرتين، منه سمعته

 ]74[
المبييارك، ابن الصبهاني: أخبرنا سعيد بن محمد  - حدثنا3221

اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين منبه، بن همام عن معمر، عن
عنه،
الخضيير سييمي قييال: (إنمييا وسلم عليه الله صلى النبي عن 

خلفييه ميين تهييتز هييي فييإذا بيضيياء، فييروة علييى جلييس أنييه
خضراء).

عيين الييرزاق، عبييد نصيير: حييدثنا بيين إسييحاق  - حييدثني3222
عن معمر،
يقول: عنه الله رضي هريرة أبا سمع منبه: أنه بن همام

إسرائيل: لبني وسلم: (قيل عليه الله صلى الله رسول قال 
يزحفييون فييدخلوا حطة}. فبييدلوا، وقولوا سجدا الباب {ادخلوا

شعرة). في وقالوا: حبة أستاههم، على
]4209، 4365[

عبادة: حدثنا بن روح إبراهيم: حدثنا بن إسحاق  - حدثني3223
رضييي هريييرة أبييي عيين وخلس، ومحمييد الحسيين عن عوف،



قال: عنه الله
كييان موسييى وسييلم: (إن عليييه اللييه صلى الله رسول قال 

فييآذاه منه، استحياء شيء جلده من يرى ل ستيرا، حييا رجل
إل التسيتر، هيذا يسييتتر فقالوا: ما إسرائيل، بني من آذاه من
أراد الله وإن آفة، وإما أدرة، وإما برص بجلده: إما عيب من
ثيييابه فوضييع وحييده، يومييا فخل لموسييى، قييالوا مما يبرئه أن

ليأخييذها، ثيييابه إلييى أقبييل فرغ فلما اغتسل، ثم الحجر، على
الحجيير، وطلييب عصيياه موسييى فأخييذ بثييوبه، عييدا الحجر وإن

ميين مل إلى انتهى حتى حجر، ثوبي حجر، يقول: ثوبي فجعل
ممييا وأبييرأه اللييه، خلق ما أحسن عريانا فرأوه إسرائيل، بني

ضييربا بالحجر وطفق فلبسه، ثوبه فأخذ الحجر، وقام يقولون،
أربعييا أو ثلثييا ضييربه، أثر من لندبا بالحجر إن فوالله بعصاه،

كالييذين تكونييوا ل آمنييوا الذين أيها قوله: {يا فذلك خمسا، أو
وجيها}). الله عند وكان قالوا مما الله فبرأه موسى آذوا

 ]274[
قييال: العمييش عيين شييعبة، الوليييد: حييدثنا أبييو  - حييدثنا3224

قال: عنه الله رضي الله عبد قال: سمعت وائل أبا سمعت
هذه رجل: إن فقا قسما، وسلم عليه الله صلى النبي قسم 

عليييه الليه صيلى النييبي فييأتيت الله، وجه بها أريد ما لقسمة
ثييم وجهيه، فييي الغضيب رأييت حيتى فغضييب فأخبرته، وسلم

فصبر). هذا من بأكثر أوذي قد موسى، الله قال: يرحم
 ]2981[

 30: / {    } : العراف -  لهم أصنام على يعكفون باب
138./

{ميييا /: خسيييران. {وليتيييبروا} ييييدمروا13{متيييبر} /العيييراف: 
غلبوا. /: ما7علوا} /السراء: 

عيين يييونس، عيين الليييث، بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3225
عبد بن جابر الرحمن: أن عبد بن سلمة أبي عن شهاب، ابن
قال: عنهما الله رضي الله
الكبيياث، نجنييي وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول مع كنا 

بالسييود قييال: (عليكييم وسلم عليه الله صلى الله رسول وإن
ميين قييال: (وهييل الغنييم؟ ترعييى أطيبه). قالوا: أكنت فإنه منه،
رعاها). وقد إل نبي

]5138[



 31      } : يأمركم -  الله إن لقومه موسى قال وإذ باب
: /  { البقرة   الية بقرة تذبحوا /.67أن

والهرميية. {فيياقع} البكيير بييين العالية: العييوان: النصييف أبو قال
الرض} {تثير العمل يذللها ذلول} لم /: صاف. {ل69/البقرة: 
الحييرث. في تعمل ول الرض تثير بذلول /: ليست71/البقرة: 

/: بييياض. {صييفراء}71{لشية} /البقييرة: العيوب {مسلمة} من
كقوله: {جمالت ويقال: صفراء، سوداء، شئت /: إن69/البقرة: 

/: اختلفتم.72/. {فادارأتم} /البقرة:33صفر} /المرسلت: 

 32.     : بعد -  وذكره موسى وفاة باب
الييرزاق: أخبرنييا عبييد موسييى: حييدثنا بيين يحيييى  - حييدثنا3226
اللييه رضييي هريرة أبي عن أبيه، عن طاوس، ابن عن معمر،

قال: عنه
جيياءه فلمييا السلم، عليهما موسى إلى الموت ملك (أرسل 

يريييد ل عبييد إلييى فقييال: أرسييلتني ربييه، إلييى فرجييع صييكه،
فله ثور، متن على يده يضع له فقل إليه، قال: ارجع الموت،

قال: ماذا؟ ثم رب، قال: أي سنة، شعرة بكل يده غطت بما
الرض ميين يييدنيه أن الله قال: فسأل قال: فالن، الموت، ثم

لى الله رسول هريرة: فقال أبو بحجر). قال رمية المقدسة ص
جييانب إلييى قييبره، لريتكييم ثييم كنييت وسييلم: (لييو عليييه اللييه

الحمر). الكثيب تحت الطريق
النييبي عيين هريييرة، أبييو همييام: حييدثنا عن معمر، قال: وأخبرنا

وسلم: نحوه. عليه الله صلى
 ]1274[

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا3227
أبا المسيب: أن بن وسعيد الرحمن عبد بن سلمة أبو أخبرني
قال: عنه الله رضي هريرة

المسلم: فقال اليهود، من ورجل المسلمين من رجل استب 
العييالمين، علييى وسلم عليه الله صلى محمدا اصطفى والذي

موسييى اصييطفى اليهييودي: والييذي فقييال به، يقسم قسم في
اليهييودي، فلطييم يييده ذلييك عند المسلم فرفع العالمين، على

الذي فأخبره وسلم عليه الله صلى النبي إلى اليهودي فذهب
موسى، على تخيروني فقال: (ل المسلم، وأمر أمره من كان

موسييى فييإذا يفيييق، ميين أول فييأكون يصييعقون، النيياس فييإن



فأفيياق صييعق فيميين أكييان أدري فل العييرش، بجييانب بيياطش
الله). استثنى ممن كان أو قبلي،
بيين إبراهيييم اللييه: حييدثنا عبييد بيين العزيييز عبييد  - حدثنا3228
أبييا الرحميين: أن عبييد بيين حميييد عيين شييهاب، ابن عن سعد،
قال: هريرة

وموسى، آدم وسلم: (احتج عليه الله صلى الله رسول قال 
الجنية، مين خطيئتيك أخرجتك الذي آدم موسى: أنت له فقال
وبكلمييه، برسييالته اصييطفاك الييذي موسى آدم: أنت له فقال

رسييول أخلييق). فقييال أن قبل علي قدر أمر على تلومني ثم
موسى). مرتين. آدم وسلم: (فحج عليه الله صلى الله

]4459، 4461، 6240، 7077[
بيين حصييين عيين نمييير، بن حصين مسدد: حدثنا  - حدثنا3229

اللييه رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن الرحمن، عبد
قال: عنهما

قال: (عرضييت يوما، وسلم عليه الله صلى النبي علينا خرج 
فييي موسييى فقيل: هذا الفق، كثير سوادا ورأيت المم، علي

قومه).
]5378، 5420، 6106، 6175[

 33   } :    : للذين -  مثل الله وضرب تعالى الله قول باب
من   -   -   وكانت قوله إلى فرعون امرأة آمنوا

 : التحريم} / /.12، 11القانتين

عيين شييعبة، عيين وكيييع، جعفر: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3230
رضييي موسييى أبييي عيين الهمييذاني، مرة عن مرة، بن عمرو

قال: عنه الله
الرجييال ميين وسلم: (كمييل عليه الله صلى الله رسول قال 

ومريييم فرعييون، امييرأة آسييية النساء: إل من يكمل ولم كثير،
الثريييد كفضييل النسيياء علييى عائشيية فضييل وإن عمران، بنت
الطعام). سائر على

]3250، 3558، 5102[

 34 .{      } : الية -  موسى قوم من كان قارون إن باب
 : /.76القصص/

يرفعهييا القييوة} ل عبيياس: {أولييي ابيين قييال {لتنييوء} لتثقييل،



اللييه} الرجال. يقال: {الفرحين} المرحييين. {ويكييأن من العصبة
يشاء لمن الرزق الله. {يبسط أن تر /: مثل: ألم82/القصص: 

ويضيق. عليه /: يوسع26ويقدر} /الرعد: 

 35  } :    : أخاهم -  مدين وإلى تعالى الله قول باب
 : هود} / /.84شعيبا

القرييية} ومثلييه: {واسييأل بلييد، مييدين لن مييدين، أهييل إلييى
القرييية أهييل /: يعنييي82{العير} /يوسف:  /. واسأل82/يوسف: 

إليييه. يقييال تلتفتوا /: لم92ظهريا} /هود:  العير. {وراءكم وأهل
ظهريا. وجعلتني حاجتي ظهرت حاجته، تقض لم إذا

به. مكانتهم تستظهر وعاء أو دابة معك تأخذ أن قال: الظهري
/: يعيشوا. {تأس} /المائدة:92واحد. {يغنوا} /العراف:  ومكانهم

/: أحزن.93/: تحزن. {آسى} /العراف: 68 ،26
/:87الرشييييد} /هيييود:  الحلييييم لنيييت الحسييين: {إنيييك وقيييال

به. يستهزؤون
/:189الظليية} /الشييعراء:  الريكيية. {يييوم مجاهييد: ليكيية وقييال
عليهم. العذاب الغمام إظلل

 36  } :    : لمن -  يونس وإن تعالى الله قول باب
المرسلين}.

مجاهد: مذنب. المشحون: المييوقر. مليم}. قال قوله: {وهو إلى
بييالعراء} بييوجه المسبحين} الية. {فنبييذناه من كان أنه {فلول
غييير يقطين} ميين من شجرة عليه سقيم. وأنبتنا {وهو الرض

يزيييدون. أو ألف مائة إلى {وأرسلناه ونحوه أصل: الدباء ذات
تكن /. {ول148 - 139حين} /الصافات:  إلى فمتعناهم فآمنوا

/: كظيييم،48مكظييوم} /القلييم:  وهييو نييادى إذ الحييوت كصاحب
مغموم. وهو

قييال: حييدثني سييفيان عيين يحيييى، مسدد: حييدثنا  - حدثنا3231
أبييي عن العمش، عن سفيان، نعيم: حدثنا أبو العمش. حدثنا

عنه، الله رضي الله عبد عن وائل،
أحدكم: إني يقولن قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

متى). بن مسدد: (يونس يونس). زاد من خير
]4327، 4526[

عيين قتييادة، عيين شييعبة، عمر: حييدثنا بن حفص  - حدثنا3232
عنهما، الله رضي عباس ابن عن العالية، أبي



أن لعبييد ينبغييي قييال: (مييا وسلم عليه الله صلى النبي عن 
خير يقول: إني

أبيه. إلى متى). ونسبه بن يونس من
 ]3067[

بيين العزيز عبد عن الليث، عن بكير، بن يحيى  - حدثنا3233
أبييي عيين العييرج، عيين الفضل، بن الله عبد عن سلمة، أبي

قال: عنه الله رضي هريرة
فقال: ل، كرهه، شيئا بها أعطي سلعته، يعرض يهودي بينما 

ميين رجييل فسييمعه البشيير، علييى موسييى اصييطفى والييذي
اصييطفى وقييال: تقييول: والييذي وجهييه، فلطييم فقييام النصييار،
بييين وسييلم عليييه اللييه صييلى والنييبي البشيير، علييى موسييى
وعهييدا، ذميية لييي إن القاسييم، فقال: أبييا إليه فذهب أظهرنا؟

وجهييه). فييذكره، لطمت فقال: (لم وجهي، لطم فلن بال فما
ثييم وجهه، في رئي حتى وسلم عليه الله صلى النبي فغضب
فيصعق الصور، في ينفخ فإنه الله، أنبياء بين تفضلوا قال: (ل

ثيين اللييه، شيياء ميين إل الرض فييي وميين السماوات في من
آخييذ موسييى فييإذا بعييث، ميين أول فييأكون أخييرى، فيييه ينفييخ

بعييث أم الطييور، يييوم بصييعقته أحوسييب أدري فل بييالعرش،
متى). بن يونس من أفضل أحدا أقول: إن ول قبلي،

 ]2280[
إبراهيييم: بيين سييعد عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا3234

هريرة، أبي عن الرحمن، عبد ابن حميد سمعت
أن لعبييد ينبغييي قييال: (ل وسييلم عليييه الله صلى النبي عن 

متى). بن يونس من خير يقول: أنا
]4328، 3455، 4527[

 37: باب - 
فييي يعدون إذ البحر حاضرة كانت التي القرية عن {واسألهم

يييوم حيتانهم تأتيهم {إذ السبت في يجاوزون السبت} يتعدون
خاسييئين} قييردة قييوله: {كونييوا إلييى شييرعا} شييوارع، سييبتهم

/..166 - 163/العراف: 

 38{   } :    : زبورا -  داود آتينا تعالى الله قول باب
 : /.163النساء/

منييا داود آتينييا كتبت. {ولقد زبرت زبور، واحدها الكتب، الزبر



{والطييير معييه مجاهد: سييبحي معه}. قال أوبي جبال يا فضل
فييي {وقييدر سييابغات} الييدروع اعمييل الحديييد. أن لييه وألنييا

ول فيتسلسييل، المسييمار تييدق ول والحلييق، السرد} المسامير
بصييير} /سييبأ: تعملون بما إني صالحا {واعملوا فيفصم تعظم

10 - 11./
الييرزاق: أخبرنييا عبييد محمييد: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا3235
عنه، الله رضي هريرة أبي عن همام، عن معمر،

داود علييى قييال: (خفييف وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 
القييرآن فيقرأ فتسرج، بدوابه يأمر فكان القرآن، السلم عليه
يده). عمل من إل يأكل ول دوابه، تسرج أن قبل
عن يسار، بن عطاء عن صفوان، عن عقبة، بن موسى رواه
وسلم. عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي

 ]1967[
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3236

عبييد بيين سلمة وأبا أخبره، المسيب بن سعيد شهاب: أن ابن
قال: عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد الرحمن: أن

أقييول: والييه إنييي وسيلم عليييه اللييه صييلى الله رسول أخبر 
رسييول لييه فقييال عشييت، مييا الليييل ولقومن النهار، لصومن

لصييومن تقييول: واللييه الييذي وسلم: (أنت عليه الله صلى الله
ل قال: (إنييك قلته، عشت). قلت: قد ما الليل ولقومن النهار،

ثلثيية الشهر من وصم ونم، وقم وأفطر، فصم ذلك، تستطيع
الييدهر). صيييام مثييل وذلييك أمثالهييا، بعشيير الحسنة فإن أيام،

قييال: (فصييم الله، رسول يا ذلك من أفضل أطيق فقلت: إني
ذلييك، ميين أفضييل أطيييق يومين). قال: قلت: إنييي وأفطر يوما

عييدل وهييو داود، صيييام وذلييك يومييا، وأفطر يوما قال: (فصم
قييال: (ل اللييه، رسييول يا منه أفضل أطيق الصيام). قلت: إني

ذلك). من أفضل
 ]1079[

بين حيبيب مسيعر: حيدثنا يحييى: حيدثنا بن خلد  - حدثنا3237
بيين عمييرو بيين اللييه عبييد عيين العبيياس، أبييي عيين ثابت، أبي

قال: العاص
أنييك أنبييأ وسييلم: (ألييم عليه الله صلى الله رسول لي قال 

فعلييت إذا فقال: (فإنك النهار). فقلت: نعم، وتصوم الليل تقوم
ثلثيية شييهر كييل ميين صم النفس، ونفهت العين، هجمت ذلك



بييي أجييد الدهر). قلت: إني كصوم أو الدهر، صوم فذلك أيام،
السلم، عليه داود صوم - قال: (فصم قوة مسعر: يعني - قال
لقى). إذا يفر ول يوما، ويفطر يوما يصوم وكان

 ]1079[

 39       : وأحب -  داود، صلة اله إلى الصلة أحب باب
    : الليل     نصف ينام كان داود صيام الله إلى الصيام

   . ويفطر    يوما ويصوم سدسه وينام ثلثه، ويقوم
يوما.

نائما. إل عندي السحر ألفاه عائشة: ما قول علي: وهو قال
 ]1082[

بيين عمييرو عيين سييفيان، سعيد: حييدثنا بن قتيبة  - حدثنا3238
عمييرو بين الليه عبييد الثقفي: سمع أوس بن عمرو عن دينار،
قال:

الصيييام وسييلم: (أحييب عليييه الله صلى الله رسول لي قال 
وأحييب يومييا، ويفطيير يومييا يصييوم داود: كييان صيييام الله إلى

ثلثييه، ويقوم الليل نصف ينام داود: كان صلة الله إلى الصلة
سدسه). وينام

 ]1079[

 40.{       } : أواب -  إنه اليد ذا داود عبدنا واذكر باب
-يي 17الخطيياب} /ص:  قييوله: {وفصييل إلييى مجاهييد: /. قييال20 

سواء إلى {واهدنا تسرف تشطط} ل القضاء. {ول في الفهم
للمييرأة نعجيية} يقييال وتسييعون تسع له أخي هذا الصراط. إن

أكفلنيها} فقال واحدة نعجة {ولي شاة أيضا لها ويقال نعجة،
{وعزنييي} /: ضييمنها37عمييران:  زكرييياء} /آل {وكفلهييا مثييل

الخطيياب} {فييي عزيييزا جعلته أعززته مني، أعز صار غلبني،
نعيياجه إلييى نعجتييك بسييؤال ظلمييك لقد {قال يقال: المحاورة

- أنمييا قييوله - إلييى {ليبغييي الخلطاء} الشييركاء من كثيرا وإن
بتشييديد عميير: فتنيياه، وقييرأ عبيياس: اختبرنيياه، ابن فتناه}. قال

/.24 - 22وأناب} /ص:  راكعا وخر ربه {فاستغفر التاء
قييال: سييمعت يوسييف بيين سييهل محمييد: حييدثنا  - حييدثنا3239
عباس: لبن قال: قلت مجاهد عن العوام،

- حييتى وسليمان داود ذريته فقرأ: {ومن {ص}؟ في أسجد 
وسييلم عليييه اللييه صييلى اقتييده}. فقييال: نييبيكم - فبهداهم أتي



بهم. يقتدي أن أمر ممن
]1019وانظر:  ،4529 ،4528 ،4356[

أيييوب، وهيب: حييدثنا إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا3240
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن
اللييه صييلى النييبي ورأيييت السييجود، عزائييم {ص} من ليس 

فيها. يسجد وسلم عليه
 ]1019[

 41  } :    : سليمان -  لداود ووهبنا تعالى اله قول باب
 : / { ص    أواب إنه العبد .30نعم المنيب/.   الراجع

/.35بعييدي} /ص:  ميين لحييد ينبغييي ل ملكييا لي وقوله: {هب
سييليمان} ملييك علييى الشييياطين تتلييوا مييا وقييوله: {واتبعييوا

/.102/البقرة: 
عييين لييه وأسييلنا شهر ورواحها شهر غدوها الريح {ولسليمان

يييديه بين يعمل من الجن {ومن الحديد عين له القطر} أذبنا
السييعير. عييذاب من نذقه أمرنا عن منهم يزغ ومن ربه بإذن

دون مييا مجاهد: بنيييان محاريب} قال من يشاء ما له يعملون
ابيين وقال للبل، كالجواب} كالحياض وجفان {وتماثيل القصور

داود آل اعملييوا راسيييات {وقييدور الرض من عباس: كالجوبة
مييا المييوت عليه قضينا الشكور. فلما عبادي من وقليل شكرا
منسييأته} {تأكييل الرض} الرضيية دابيية إل مييوته علييى دلهييم
 -12المهين} /سبأ:  العذاب - في قوله - إلى خر {فلما عصاه

14./
بالسيييوق مسيييحا ربيييي... فطفيييق ذكييير عييين الخيييير {حيييب

وعراقيبهييا. الخيييل أعييراف /: يمسييح33 ،32والعنيياق} /ص: 
/: الوثاق.38{الصفاد} /ص: 

حييتى رجليه إحدى رفع الفرس مجاهد: {الصافنات} صفن قال
/: {جسييدا} /ص:31{الجييياد} /ص:  الحييافر طييرف على تكون

/: حيييث36أصيياب} /ص:  {حيييث /: شيييطانا. {رخيياء} طيبيية34
حرج. /: بغير39حساب} /ص:  شاء. {فامنن} أعط.. {بغير

جعفير: حيدثنا بين محميد بشار: حيدثنا بن محمد  - حدثنا3241
عنه، الله رضي هريرة أبي عن زياد، بن محمد عن شعبة،

الجيين ميين عفريتييا وسييلم: (إن عليييه اللييه صييلى النبي عن 
فأخييذته، منييه الله فأمكنني صلتي، علي ليقطع البارحة تفلت

حييتى المسييجد سييواري ميين سييارية علييى أربطييه أن فييأردت



اغفيير سييليمان: {رب أخييي دعييوة فييذكرت كلكم، إليه تنظروا
خاسئا). بعدي}. فرددته من لحد ينبغي ل ملكا لي وهب لي

جماعتهييا زبنييية مثييل جييان، أو إنييس ميين {عفريييت} متمييرد
الزبانية.

 ]449[
الرحميين، عبييد بيين مغيييرة مخلد: حدثنا بن خالد  - حدثنا3242

هريرة، أبي عن العرج، عن الزناد، أبي عن
قال: وسلم عليه الله صلى النبي عن 
امييرأة، سييبعين علييى الليليية داود: لطييوفن بن سليمان قال 

لييه فقييال اللييه، سييبيل فييي يجاهييد فارسييا امييرأة كييل تحمل
واحييدا، إل شيييئا تحمييل ولييم يقييل، فلم الله، شاء صاحبه: إن

وسييلم: (لييو عليييه اللييه صييلى النييبي شقيه. فقييال أحد ساقطا
ازنيياد: أبييي وابيين شييعيب الله). قييال سبيل في لجاهدوا قالها

الصح. (تسعين). وهو
]2664وانظر:  ،7031 ،6341 ،6263 ،4944[

العمييش: أبييي: حييدثنا حفييص: حييدثنا بيين عميير  - حدثني3243
عنييه اللييه رضييي ذر أبي عن أبيه، عن التيمي، إبراهيم حدثنا
قال:

قييال: (المسييجد أول؟ وضييع مسجد أي الله، رسول قلت: يا 
القصييى). قلييت: كييم المسييجد قال: (ثم أي؟ الحرام). قلت: ثم

الصييلة أدركتييك قييال: حيثمييا ثييم قييال: (أربعييون، بينهمييا؟ كان
مسجد). لك والرض فصل،

 ]3186[
عيين الزنيياد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا3244

عنه: الله رضي هريرة أبا سمع حدثه: أنه الرحمن عبد
يقييول: (مثلييي وسييلم عليييه الله صلى الله رسول سمع أنه 

وهييذه الفييراش فجعييل نارا، استوقد رجل كمثل الناس، ومثل
جيياء ابناهما، معهما امرأتان النار. وقال: كانت في تقع الدواب
بابنييك، ذهب صاحبتها: إنما فقالت إحداهما، بابن فذهب الذئب

فقضييى داود، إلييى فتحاكمتييا بابنييك، ذهب وقالت: الخرى: إنما
فقييال: فأخبرتيياه، داود بيين سييليمان علييى فخرجتا للكبرى، به

يرحمك تفعل الصغرى: ل فقالت بينهما، أشقه بالسكين ائتوني
إن هريييرة: واللييه أبو للصغرى). قال به فقضى ابنها، هو الله،

المدية. إل نقول كنا وما يومئذ، إل بالسكين سمعت



]6118، 6388[

 42  } :    : لقمان -  آتينا ولقد تعالى الله قول باب
.{ لله    اشكر أن الحكمة

-12فخييور} /لقمييان:  مختال كل يحب ل الله قوله: {إن إلى  
18./

بالوجه. تصعر}: العراض {ول
العمييش، عيين شييعبة، الوليييد: حييدثنا أبييو  - حدثنا3245/3246

قال: الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم، عن
بظلييم}. قييال إيمييانهم يلبسييوا ولييم آمنييوا نزلت: {الذين لما 

إيمييانه يلبييس لييم وسييلم: أينييا عليييه اللييه صلى النبي أصحاب
عظيم}. لظلم الشرك إن بالله تشرك فنزلت: {ل بظلم؟

يييونس: حييدثنا بيين عيسييى إسييحاق: أخبرنييا ) - حييدثني3246(
اللييه رضييي اللييه عبد عن علقمة، عن إبراهيم، عن العمش،

قال: عنه
بظلييم}. شييق إيمييانهم يلبسييوا ولييم آمنوا نزلت: {الذين لما 

يظلييم ل أينييا اللييه، رسييول فقييالوا: يييا المسييلمين، علييى ذلك
مييا تسييمعوا ألييم الشييرك، هييو إنمييا ذلييك، قال: (ليس نفسه؟

تشرك ل بني يعظه: {يا وهو لبنه لقمان قال
عظيم}). لظلم الشرك إن بالله

 ]32[

 43{     } : القرية -  أصحاب مثل لهم واضرب باب
 : يس / /.13الية

عبيياس ابيين مجاهييد: شييددنا. وقييال /: قييال14{فعززنييا} /يييس: 
/: مصائبكم.19{طائركم} /يس: 

44   } :    : عبده -  ربك رحمة ذكر تعالى الله قول باب
نادى.   إذ زكرياء

الرأس واشتعل مني العظم وهن إني رب خفيا. قال نداء ربه
شيبا}.

عبيياس: ابيين سييميا}. قييال قبييل من له نجعل قوله: {لم إلى
رب يعتييو. {قييال عتييا مرضيييا. {عتيييا} عصيييا، يقال: رضيا مثل،
الكبر من بلغت وقد عاقرا امرأتي وكانت غلم لي يكون أنى
سييويا} ويقييال: صييحيحا. {فخييرج ليييال - ثلث قييوله - إلى عتيا



بكييرة سييبحوا أن إليهييم فييأوحى المحييراب ميين قييومه علييى
قييوله - إلى بقوة الكتاب خذ يحيى وعشيا} فأوحى: فأشار: {يا

/.15 - 2حيا} /مريم:  يبعث - ويوم
سواء. والنثى /: لطيفا. {عاقرا} الذكر47{حفيا} /مريم: 

يحيييى: حييدثنا بيين همييام خالييد: حييدثنا بيين هدبيية  - حدثنا3247
صعصعة: بن مالك عن مالك، بن أنس عن قتادة،

أسييري ليليية عن حدثهم وسلم عليه الله صلى الله نبي أن 
قيييل: ميين فاسييتفتح، الثانييية السييماء أتييى حييتى صييعد به: (ثم

قيييل: وقييد قييال: محمييد، معييك؟ قيييل: وميين قال: جبريل، هذا؟
وهمييا وعيسييى يحيى فإذا خلصت فلما قال: نعم، إليه؟ أرسل

فسييلمت عليهمييا، فسييلم وعيسييى، يحيييى قال: هييذا خالة، ابنا
الصالح). والنبي الصالح بالخ قال: مرحبا ثم فردا،

 ]3035[

 45  } :    : الكتاب -  في واذكر تعالى الله قول باب
 : / { مريم       شرقيا مكانا أهلها من انتبذت إذ /.16مريم

بكلميية} /آل يبشييرك اللييه إن مريييم يييا الملئكيية قييالت {إذ
وآل إبراهيييم وآل ونوحييا آدم اصييطفى الله /. {إن45عمران: 

بغييير يشيياء ميين - يييرزق قييوله - إلييى العييالمين علييى عمران
/.37 - 33عمران:  حساب} /آل

وآل إبراهيييم آل ميين المؤمنييون عمييران عباس: وآل ابن قال
وآل عمران
أولييى يقييول: {إن وسييلم، عليييه اللييه صلى محمد وآل ياسين
بإبراهيم الناس
المؤمنييون. ويقييال: آل /: وهييم68عمييران:  اتبعييوه} /آل للييذين
الصييل إلييى ردوه ثييم آل صييغروا فييإذا يعقييوب، أهييل يعقوب

قالوا: أهيل.
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا3248
اللييه رضييي هريييرة أبييو قييال: قييال المسيب ابن سعيد حدثني

عنه:
ميين يقييول: (مييا وسييلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

صارخا فيستهل يولد، حين الشيطان يمسه إل مولود آدم بني
هريييرة: أبييو يقييول وابنهييا). ثييم مريم غير الشيطان، مس من

الرجيم}. الشيطان من وذريتها بك أعيذها {وإني
 ]3112[



 46: باب - 
وطهييرك اصييطفاك اللييه إن مريييم يييا الملئكيية قييالت {وإذ

واسييجدي لربك اقنتي مريم العالمين. يا نساء على واصطفاك
ومييا إليييك نييوحيه الغيييب أنبيياء من الراكعين. ذلك مع واركعي

كنييت وميا مرييم يكفييل أيهيم أقلمهييم يلقييون إذ ليديهم كنت
يضم، /. يقال: يكفل44 - 42عمران:  يختصمون} /آل إذ لديهم
وشبهها. الديون كفالة من ليس مخففة، ضمها، كفلها

هشييام عيين النضيير، رجاء: حدثنا أبي بن أحمد  - حدثني3249
قييال: جعفيير بيين اللييه عبييد قييال: سييمعت أبييي قييال: أخييبرني

يقول: عنه الله رضي عليا سمعت
نسييائها يقييول: (خييير وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي سمعت 

خديجة). نسائها وخير عمران، ابنة مريم
]3604[

 47    } :   : مريم -  يا الملئكة قالت إذ تعالى قوله باب
عيسى        المسيح اسمه منه بكلمة يبشرك الله إن

.{ مريم  ابن
/:47 - 45عمران:  فيكون} /آل كن له يقول قوله: {فإنما إلى

{وجيها} شريفا. واحد، ويبشرك يبشرك
الحليييم، مجاهد: الكهييل إبراهيم: {المسيح} الصديق. وقال وقال

بالليل. يبصر ول بالنهار يبصر /: من49عمران:  و{الكمه} /آل
أعمى. يولد غيره: من وقال

قييال: مييرة بيين عمييرو عيين شييعبة، آدم: حييدثنا  - حييدثنا3250
رضييي الشعري موسى أبي يحدث: عن الهمذاني مرة سمعت

قال: عنه الله
النساء على عائشة وسلم: (فضل عليه الله صلى النبي قال 

ولييم كثير، الرجال من كمل الطعام، سائر على الثريد كفضل
امييرأة وآسييية عمييران، ابنيية مريييم النسيياء: إل ميين يكمييل

فرعون).
 ]3230[

قييال: شهاب ابن عن يونس، وهب: أخبرني ابن  - وقال3251
قال: هريرة أبا المسيب: أن بن سعيد حدثني

يقييول: (نسيياء وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول سمعت 
علييى وأرعاه طفل، على أحناه البل، ركبن نساء خير قريش



تركب ذلك: ولم إثر على هريرة أبو يده). يقول ذات في زوج
قط. بعيرا عمران بنت مريم
الزهري. عن الكلبي، وإسحاق الزهري أخي ابن تابعه

]4794، 5050[

 48     } :  : في -  تغلوا ل الكتاب أهل يا قوله باب
دينكم...}

ابيين عيسييى المسيييح إنمييا الحييق إل الله على تقولوا {... ول
فييآمنوا منييه روح مريييم إلييى ألقاهييا وكلمته الله رسول مريم
إليه اللييه إنمييا لكييم خيييرا انتهييوا ثلثة تقولوا ول ورسله بالله
فييي وما السماوات في ما له ولد له يكون أن سبحانه واحد

/.171وكيل} /النساء:  بالله وكفى الرض
ه} كين أبو قال منيه} غييره: {وروح فكيان. وقيال عبيد: {كلمت

ثلثة}. تقولوا روحا. {ول فجعله أحياه
الوزاعييي عيين الوليييد، الفضل: حييدثنا بن صدقة  - حدثنا3252

أمييية، أبييي بيين جنادة قال: حدثني هانئ بن عمير قال: حدثني
عنه، الله رضي عبادة عن
إلييه ل أن شهد قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي عن 
وأن ورسييوله، عبييده محمييدا وأن له، شريك ل وحده الله إل

منه، وروح مريم إلى ألقاها وكلمتة ورسوله، الله عبد عيسى
ميين كييان مييا علييى الجنة الله أدخله حق، والنار حق، والجنة

العمل).
وزاد: (من جنادة، عن عمير، عن جابر، ابن الوليد: حدثني قال

شاء). أيها الثمانية الجنة أبواب

 49      } : من -  انتبذت إذ مريم الكتاب في واذكر باب
 : مريم} / /.16أهلها

الشييرق. يلي /: مما16نبذناه: ألقيناه: اعتزلت. {شرقيا} /مريم: 
ويقييال: ألجأهييا جئييت، ميين /: أفعلييت23{فأجاءهييا} /مريييم: 

/:22/: تسييقط. {قصيييا} /مريييم: 25اضطرها. {تساقط} /مريييم: 
/: عظيما.27قاصيا. {فريا} /مريم: 

غيره: شيئا. وقال أكن /: لم23عباس: {نسيا} /مريم:  ابن قال
الحقير. النسي
قييالت: حييين نهييية ذو التقييي أن مريييم وائل: علمت أبو وقال
/.18تقييا} /مريم:  كنت {إن



البراء: {سريا} عن إسحاق، أبي عن إسرائيل، عن وكيع، قال
بالسريانية. صغير /: نهر24/مريم: 
عيين حييازم، بيين جرير إبراهيم: حدثنا عن مسلم  - حدثنا3253
هريرة، أبي عن سيرين، بن محمد

المهييد في يتكلم قال: (لم وسلم عليه الله صلى النبي عن 
جرييج، له يقال رجل إسرائيل بني في وكان ثلثة: عيسى، إل

فقالت: أصلي، أو فقال: أجيبها فدعته، أمه جاءته يصلي، كان
فييي جريييج وكييان المومسييات، وجوه تريه حتى تمته ل اللهم

راعيييا فييأتت فييأبى، وكلمتييه امييرأة لييه فتعرضييت صييومعته،
فييأتوه جريييج، فقييالت: ميين غلما، فولدت نفسها، من فأمكنته

أتييى ثييم وصييلى فتوضييأ وسييبوه، وأنزلييوه صييومعته فكسييروا
قييالوا: نبنييي قييال: الراعييي، غلم؟ يييا أبييوك فقال: ميين الغلم،

إل قال: ل، ذهب؟ من صومعتك
فميير إسرائيل، بني من لها ابنا ترضع امرأة طين. وكانت من
مثلييه، ابنييي اجعييل فقييالت: اللهييم شييارة، ذو راكييب رجل بها

مثلييه، تجعلني ل فقال: اللهم الراكب، على وأقبل ثديها فترك
إلييى أنظيير هريرة: كييأني أبو - قال يمصه ثديها على أقبل ثم

بأميية، ميير - ثييم إصييبعه يمييص وسييلم عليييه اللييه صلى النبي
فقييال: ثييديها، فييترك هييذه، مثييل ابنييي تجعييل ل فقالت: اللهم

ميين جبييار فقال: الراكب ذاك؟ فقالت: لم مثلها، اجعلني اللهم
تفعل). ولم زنيت، يقولون: سرقت، المة وهذه الجبابرة،

 ]1148[
معميير. عيين هشييام، موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثني3254
الزهييري عيين معميير، الرزاق: أخبرنييا عبد محمود: حدثنا حدثني

اللييه رضييي هريييرة أبي عن المسيب، ابن سعيد قال: أخبرني
قال: عنه
بييي: أسييري ليليية وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول قال 

- مضطرب قال - حسبته رجل فإذا قال: فنعته، موسى (لقيت
- عيسييى قييال: ولقيييت شيينوءة، رجال من كأنه الرأس، رجل
كأنمييا أحميير، - ربعيية فقال وسلم عليه الله صلى النبي فنعته
أشييبه وأنييا إبراهيييم - ورأيييت الحمام - يعني ديماس من خرج
خميير، فيييه والخيير لبيين أحدهما بإناءين، قال: وأتيت به، ولده
لييي: فقيييل فشييربته، اللبن فأخذت شئت، أيهما لي: خذ فقيل
الخميير أخييذت لييو إنك أما الفطرة، أو: أصبت الفطرة، هديت



أمتك). غوت
 ]3214[

عثميان إسيرائيل: أخبرنيا كيثير: أخبرنيا بن محمد  - حدثنا3255
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن مجاهد، عن المغيرة، بن
وموسييى عيسييى وسييلم: (رأيييت عليييه الله صلى النبي قال 

موسى وأما الصدر، عريض جعد فأحمر عيسى فأما وإبراهيم،
الزط). رجال من كأنه سبط، جسيم فآدم

ضييمرة: أبييو المنييذر: حييدثنا بيين إبراهيييم  - حييدثنا3256/3257
الله: عبد نافع: قال عن موسى، حدثنا

النيياس ظهييري بييين يومييا وسلم عليه الله صلى النبي ذكر 
المسيييح إن أل بييأعور، ليييس الله فقال: (إن الدجال، المسيح
وأرانييي طافييية، عنبيية عينييه كييأن اليمنييى، العين أعور الدجال

يرى ما كأحسن آدم، رجل فإذا المنام، في الكعبة عند الليلة
يقطيير الشعر، رجل منكبيه، بين لمته تضرب الرجال أدم من

يطييوف وهييو رجلييين منكييبي علييى يييديه واضييعا ميياء، رأسييه
ثييم مريييم، بيين المسيييح فقييالوا: هييذا هذا؟ فقلت: من بالبيت،

من كأشبه اليمنى، العين أعور قططا، جعدا وراءه رجل رأيت
يطييوف رجييل منكييبي علييى يييديه واضييعا قطيين، بييابن رأيييت

الدجال). قالوا: المسيح هذا؟ فقلت: من بالبيت،
نافع. عن الله، عبيد تابعه

إبراهيم قال: سمعت المكي محمد بن أحمد ) - حدثنا3257( 
قال: أبيه عن سالم، عن الزهري، قال: حدثني سعد بن
أحمر، لعيسى وسلم عليه الله صلى النبي قال ما والله، ل 

آدم، رجييل فييإذا بالكعبيية، أطييوف نييائم أنييا قييال: (بينمييا ولكن
يهييراق أو ميياء، رأسه ينطف رجلين، بين يهادى الشعر، سبط
ألتفييت، فييذهبت مريييم، قالوا: ابن هذا؟ فقلت: من ماء، رأسه
كييأن اليمنى، عينه أعور الرأس، جعد جسيم، أحمر رجل فإذا
وأقييرب الييدجال، قالوا: هييذا هذا؟ قلت: من طافية، عنبة عينه

قطن). ابن شبها به الناس
الجاهلية. في هلك خزاعة، من الزهري: رجل قال

]3159وانظر:  ،6709 ،6623 ،6598 ،5562[
الزهيري عين شيعيب، اليميان: أخبرنيا أبو  - حدثنا3258/3259
قال: عنه الله رضي هريرة أبا سلمة: أن أبو قال: أخبرني

أولييى يقول: (أنييا وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 



نبي). وبينه بيني ليس علت، أولد والنبياء مريم، بابن الناس
سييليمان: بيين فليييح سيينان: حييدثنا بن محمد ) - حدثنا3259( 

عيين عمييرة، أبييي بيين الرحميين عبد عن علي، بن هلل حدثنا
قال: هريرة أبي
النياس أولييى وسيلم: (أنيا عليييه الليه صلى الله رسول قال 

لعلت، أخييوة والنبييياء والخييرة، الييدنيا فييي مريييم بن بعيسى
واحد). ودينهم شتى أمهاتهم

صييفوان عيين عقبة، بن موسى عن طهمان، بن إبراهيم وقال
اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين يسار، بن عطاء عن سليم، بن

وسلم. عليه الله صلى الله رسول قال: قال عنه
الييرزاق: أخبرنييا عبييد محمد: حدثنا بن الله عبد  - وحدثنا3260
هريرة، أبي عن همام، عن معمر،

مريم بن عيسى قال: (رأى وسلم عليه الله صلى النبي عن 
إلييه ل الييذي والليه قييال: كل، له: أسرقت؟ فقال يسرق، رجل

عيني). وكذبت بالله، عيسى: آمنت فقال هو، إل
الزهييري قييال: سييمعت سييفيان الحميييدي: حييدثنا  - حدثنا3261

عبيياس: سييمع ابيين عيين الله، عبد بن الله عبيد يقول: أخبرني
المنبر: على يقول عنه الله رضي عمر
كما تطروني، يقول: (ل وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

اللييه فقولييوا: عبييد عبييده، أنا فإنما مريم، ابن النصارى أطرت
ورسوله).

 ]2330[
صييالح اللييه: أخبرنييا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا3262

فقييال للشييعبي، قييال خراسييان أهييل ميين رجل حييي: أن بيين
رضييي الشييعري موسييى أبييي عيين بردة، أبو الشعبي: أخبرني

قال: عنه الله
الرجييل أدب وسيلم: (إذا عليييه الليه صيلى الليه رسول قال 

أعتقهييا ثييم تعليمهييا، فأحسيين وعلمهييا تأديبهييا، فأحسيين أمتييه
فلييه بييي آميين ثييم بعيسى، آمن وإذا أجران، له كان فتزوجها
أجران). فله مواليه وأطاع ربه اتقى إذا والعبد أجران،

 ]97[
المغيييرة عيين سييفيان، يوسييف: حييدثنا بن محمد  - حدثنا3263

اللييه رضييي عبيياس ابن عن جبير، بن سعيد عن النعمان، بن
قال: عنهما



حفيياة وسييلم: (تحشييرون عليييه اللييه صييلى الله رسول قال 
إنييا علينا وعدا نعيده خلق أول بدأنا قرأ: {كما ثم غرل، عراة

ميين برجييال يؤخييذ ثم إبراهيم، يكسى من فاعلين}. فأول كنا
فيقييال: فييأقول: أصييحابي، الشمال، وذات اليمين ذات أصحابي

كما فأقول فارقتهم، منذ أعقابهم على مرتدين يزالوا لم إنهم
مييا شييهيدا عليهييم مريم: {وكنت بن عيسى الصالح العبد قال

علييى وأنت عليهم الرقيب أنت كنت توفيتني فلما فيهم دمت
فإنك لهم تغفر وإن عبادك فإنهم تعذبهم شهيد. إن شيء كل
الحكيم}). العزيز أنت
قبيصيية عيين اللييه، عبييد أبييي عيين يوسف: ذكر بن محمد قال

فقيياتلهم بكيير، أبييي عهد على ارتدوا الذين المرتدون قال: هم
عنه. الله رضي بكر أبي

 ]3171[

 50.       : السلم -  عليهما مريم بن عيسى نزول باب
أبييي، إبراهيييم: حييدثنا بيين يعقوب إسحاق: أخبرنا  - حدثنا3264

أبييا المسيييب: سييمع بيين سعيد شهاب: أن ابن عن صالح، عن
الله رضي هريرة

قال: عنه
بيده، نفسي وسلم: (والذي عليه الله صلى الله رسول قال 

فيكسيير عييدل، حكمييا مريييم ابيين فيكييم ينييزل أن ليوشييكن
ل حييتى المييال ويفيض الجزية، ويضع الخنزير، ويقتل الصليب،

ومييا الييدنيا ميين خييير الواحييدة السجدة تكون حتى أحد، يقبله
أهييل ميين شييئتم: {وإن إن هريرة: واقرؤوا أبو يقول فيها). ثم
يكييون القياميية ويييوم مييوته قبييل ميين بييه ليييؤمنن إل الكتيياب

شهيدا}. عليهم
 ]2109[

ابيين عيين ييونس، عين الليييث، بكييير: حيدثنا ابن  - حدثنا3265
هريييرة أبييا النصيياري: أن قتييادة أبييي مييولى نافع عن شهاب،

قال:
نزل إذا أنتم وسلم: (كييف عليه الله صلى الله رسول قال 

والوزاعي. عقيل منكم). تابعه وإمامكم فيكم، مريم ابن

 51.      : إسرائيل -  بني عن ذكر ما باب
عبد عوانة: حدثنا أبو إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا3266



عمييرو بيين عقبيية قييال: قييال حييراش بيين ربعييي عيين الملييك،
لحذيفة:

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول ميين سييمعت مييا تحييدثنا أل 
ميياء خييرج إذا الدجال مع يقول: (إن سمعته إني قال وسلم؟

الييذي وأمييا بييارد، فماء النار أنها الناس يرى الذي فأما ونارا،
فليقييع منكييم أدرك فمن تحرق، فنار بارد ماء أنه الناس يرى
بارد). عذب فإنه نار، أنها يرى الذي في
قبلكييم، كييان فيميين كييان رجل يقول: (إن وسمعته حذيفة قال
قال: خير؟ من عملت له: هل فقيل روحه، ليقبض الملك أتاه
كنييت أنييي غييير شيييئا أعلييم قال: مييا له: انظر، قيل أعلم، ما

عيين وأتجيياوز الموسر فأنظر وأجازيهم، الدنيا في الناس أبايع
الجنة). الله فأدخله المعسر،

ميين يئييس فلمييا الموت، حضره رجل يقول: (إن وسمعته قال
كييثيرا، حطبييا لييي فيياجمعوا مييت أنييا أهلييه: إذا أوصييى الحييياة

عظمييي إلييى وخلصت لحمي أكلت إذا حتى نارا، فيه وأوقدوا
فيياذروه راحييا يومييا انظييروا ثم فاطحنوها، فخذوها فامتحشت،

قييال: ذلك؟ فعلت له: لم فقال الله فجمعه ففعلوا، اليم، في
له). الله فغفر خشيتك، من
نباشا). ذاك: (وكان يقول سمعته عمرو: وأنا بن عقبة قال

]3292وانظر:  ،6711[
معميير الله: أخبرني عبد محمد: أخبرنا بن بشر  - حدثني3267

اللييه: أن عبييد بن الله عبيد قال: أخبرني الزهري عن ويونس،
قال: عنهم الله رضي عباس وابن عائشة

يطييرح طفييق وسييلم، عليه الله صلى الله برسول نزل لما 
وهييو فقييال وجهييه، عن كشفها اغتم فإذا وجهه، على خميصة

أنبيييائهم قبييور اتخييذوا والنصارى، اليهود على الله كذلك: (لعنة
صنعوا. ما مساجد). يحذر

 ]425[
جعفيير: حييدثنا بيين محمد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني3268
قال: حازم أبا قال: سمعت القزاز فرات عن شعبة،

النييبي عيين يحييدث فسمعته سنين، خمس هريرة أبا قاعدت 
تسوسييهم إسييرائيل بنييو قييال: (كييانت وسييلم عليييه الليه صلى

وسيكون بعدي، نبي ل وإنه نبي، خلفه نبي هلك كلما النبياء،
الول ببيعيية قييال: (فييوا تأمرنييا؟ فيكييثرون). قييالوا: فمييا خلفيياء



استرعاهم). عما سائلهم الله فإن حقهم، أعطوهم فالول،
قييال: غسييان أبييو مريييم: حييدثنا أبييي بيين سعيد  - حدثنا3269
سييعيد أبييي عيين يسييار، بيين عطاء عن أسلم، بن زيد حدثني
عنه: الله رضي

ميين سيينن قييال: (لتتبعيين وسييلم عليييه اللييه صلى النبي أن 
ضييب جحيير سييلكوا لو حتى بذراع، وذراعا بشبر، شبرا قبلكم

قال: (فمن). والنصارى؟ اليهود الله، رسول لسلكتموه). قلنا: يا
]6889[

الييوارث: حييدثنا عبييد ميسييرة: حييدثنا بيين عمران  - حدثنا3270
قال: عنه الله رضي أنس عن قلبة، أبي عن خالد،

بلل: فييأمر والنصارى، اليهود فذكروا والناقوس، النار ذكروا 
القامة. يوتر وأن الذان، يشفع أن
 ]578[

العمييش، عيين سييفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا3271
عنها: الله رضي عائشة عن مسروق، عن الضحى، أبي عن
اليهييود وتقييول: إن خاصييرته، فييي يده يجعل أن تكره كانت 

العمش. عن شعبة، تفعله. تابعه
ابيين عيين نافع، عن ليث، سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا3272

عنهما، الله رضي عمر
في أجلكم قال: (إنما وسلم عليه الله صلى الله رسول عن 

خل من أجل
وإنمييا الشييمس، مغييرب إلييى العصيير صلة بين ما المم، من

فقييال: عمييال، اسييتعمل كرجييل والنصارى، اليهود ومثل مثلكم
فعملييت قيييراط، قيييراط على النهار نصف إلى لي يعمل من

قيال: مين ثيم قييراط، قييراط عليى النهيار نصيف إلى اليهود
قييراط عليى العصير صيلة إليى النهيار نصيف مين لي يعمل

العصيير صييلة إلييى النهييار نصف من النصارى فعملت قيراط،
العصيير صييلة من لي يعمل قال: من ثم قيراط، قيراط على
الشمس مغرب إلى

صييلة ميين يعملييون الييذين فأنتم أل، قيراطين، قيراطين على
لكييم أل قيراطين، قيراطين على الشمس، مغرب إلى العصر
عمل أكثر فقالوا: نحن والنصارى، اليهود فغضبت مرتين، الجر
قييالوا: شيييئا؟ حقكييم ميين ظلمتكم الله: هل قال عطاء، وأقل

شئت). من أعطيه فضلي قال: فإنه ل،



 ]532[
عمييرو، عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا3273

اللييه رضييي عميير قييال: سييمعت عبيياس ابن عن طاوس، عن
يقول: عنه
وسييلم عليييه اللييه صلى النبي أن يعلم ألم فلنا، الله قاتل 

فجملوهييا الشييحوم عليهييم حرمييت اليهييود، اللييه قييال: (لعيين
فباعوها).

وسلم. عليه الله صلى النبي عن هريرة، وأبو جابر، تابعه
]2110، 2111، 2121[

الوزاعييي: مخلييد: أخبرنييا بن الضحاك عاصم أبو  - حدثنا3274
بيين اللييه عبييد عيين كبشيية، أبييي عن عطية، بن حسان حدثنا

عمرو:
آييية، ولييو عنييي قال: (بلغوا وسلم عليه الله صلى النبي أن 

متعمييدا علييي كييذب وميين حرج، ول إسرائيل بني عن وحدثوا
النار). من مقعده فليتبوأ
إبراهيييم قييال: حييدثني اللييه عبييد بن العزيز عبد  - حدثنا3275

بيين سلمة أبو قال: قال شهاب ابن عن صالح، عن سعد، بن
قال: عنه الله رضي هريرة أبا الرحمن: أن عبد
اليهييود قييال: (إن وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول إن 

فخالفوهم). يصبغون، ل والنصارى
]5559[

عين جرييير، حجيياج: حييدثنا قيال: حيدثني محمييد  - حدثني3276
ومييا المسييجد، هييذا فييي اللييه عبييد بيين جنييدب الحسن: حدثنا

علييى كييذب جنييدب يكييون أن نخشييى ومييا حييدثنا، منييذ نسينا
قال: وسلم، عليه الله صلى الله رسول

كييان فيميين وسييلم: (كيان عليييه الليه صلى الله رسول قال 
فمييا يييده، بهييا فحز سكينا فأخذ فجزع، جرح، به رجل قبلكم

بنفسييه، عبييدي تعييالى: بييادرني اللييه قال مات، حتى الدم رقأ
الجنة). عليه حرمت

 ]1298[
إسرائيل.؟؟ بني في وأقرع وأعمى أبرص حديث
عاصم: حدثنا بن عمرو إسحاق: حدثنا بن أحمد  - حدثني3277

بن الرحمن عبد قال: حدثني الله عبد بن إسحاق همام: حدثنا
اللييه صييلى النييبي سييمع حييدثه: أنييه هريييرة أبا عمرة: أن أبي



رجيياء: أخبرنييا بيين اللييه عبييد محمد: حدثنا وسلم. وحدثني عليه
بيين الرحمن عبد قال: أخبرني الله عبد بن إسحاق عن همام،

حدثه: عنه الله رضي هريرة أبا عمرة: أن أبي
ثلثة يقول: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول سمع أنه 

يبتليهييم، أن للييه بييدا وأعمييى، وأقرع إسرائيل: أبرص بني في
إلييك؟ أحيب شييء فقال: أي البرص فأتى ملكا، إليهم فبعث

قال: فمسحه الناس، قذرني قد حسن، وجلد حسن، قال: لون
المال فقال: أي حسنا، وجلدا حسنا، لونا فأعطي عنه، فذهب
ذلييك: أن فييي شك هو البقر، قال - أو قال: البل إليك؟ أحب

- البقيير الخيير وقييال البييل، أحييدهما والقييرع: قييال البييرص
القييرع فيهييا. وأتييى لييك فقييال: يبييارك عشييراء، ناقيية فييأعطي

عنييي ويييذهب حسيين، قال: شييعر إليك؟ أحب شيء فقال: أي
شييعرا وأعطييي فييذهب، قال: فمسييحه الناس، قذرني قد هذا،

قييال: فأعطيياه قال: البقيير، إليك؟ أحب المال قال: فأي حسنا،
ك يبيارك وقيال حيامل، بقرة فقيال: أي العميى فيهيا. وأتيى ل

بييه فأبصيير بصييري، إلييي اللييه قييال: يييرد إليييك؟ أحييب شيييء
المييال قييال: فييأي بصييره، إليييه الله فرد قال: فمسحه الناس،

وولييد هذان فأنتج والدا، شاة فأعطاه قال: الغنم، إليك؟ أحب
واد ولهييذا بقيير، ميين واد ولهييذا إبل، من واد لهذا فكان هذا،
فقييال: رجييل وهيئته، صورته في البرص أتى إنه ثم غنم، من

تقطعت مسكين،
أسألك بك، ثم بالله إل اليوم بلغ فل سفري، في الحبال بي

بعيييرا والمييال، الحسيين والجلييد الحسيين اللييون أعطيياك بالذي
لييه: فقييال كثيرة، الحقوق له: إن سفري. فقال في عليه أتبلغ
فأعطيياك فقيييرا النيياس يقييذرك أبرص تكن ألم أعرفك، كأني
كاذبييا كنييت فقييال: إن كييابر، عن لكابر ورثت فقال: لقد الله؟

وهيئتييه، صييورته فييي القييرع كنت. وأتييى ما إلى الله فصيرك
هييذا، عليييه رد ما مثل عليه فرد لهذا، قال ما مثل له فقال

العمييى كنييت. وأتييى مييا إلى الله صيرك كاذبا كنت فقال: إن
بييي وتقطعييت سييبيل، وابيين مسييكين فقال: رجل صورته، في

ألك بيك، ثيم بيالله إل الييوم بلغ فل سيفري، في الحبال أس
فقييال: قييد سييفري، فييي بها أتبلغ شاة بصرك عليك رد بالذي
مييا فخييذ أغنيياني، فقييد وفقيييرا بصييري، اللييه فرد أعمى كنت

فقال: أمسييك لله، أخدته بشيء اليوم أجهدك ل فوالله شئت،



علييى وسييخط عنييك، اللييه رضييي فقييد ابتليتييم، فإنمييا مالييك،
صاحبيك).

]6277[

52{      } : والرقيم -  الكهف أصحاب أن حسبت أم باب
 : /.9الكهف/

الكتييياب. {مرقيييوم} والرقييييم الجبيييل، فيييي الفتيييح الكهيييف
قلييوبهم} علييى الرقييم. {ربطنييا ميين /: مكتييوب،9/المطففييين: 

/: إفراطييا.14صبرا. {شييططا} /الكهييف:  /: ألهمناهم14/الكهف: 
البيياب. ويقييال: الوصيييد ووصييد، وصييائد وجمعييه الوصيد: الفناء،

وأوصد. الباب آصد /: مطبقة،8/ و/الهمزة: 20{مؤصدة} /البلد: 
/: أكييثر19/: أحيينيياهم. {أزكييى} /الكهييف: 19{بعثناهم} /الكهف: 

بالغيب} /الكهييف: فناموا. {رجما آذانهم على الله ريعا. فضرب
/: تتركهم.17مجاهد: {تقرضهم} /الكهف:  يستبن. وقال /: لم22

الغار.؟؟ حديث
عيين مسهر، بن علي خليل: أخبرنا بن إسماعيل  - حدثنا3278

اللييه رضييي عميير ابيين عيين نييافع، عيين عميير، ابيين الله عبيد
عنهما:

نفيير ثلثة قال: (بينما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
غيار إلييى فيأووا مطير، أصيابهم إذ يمشييون، قبلكم كان ممن

ل هييؤلء، يييا واللييه لبعييض: إنييه بعضييهم فقال عليهم، فانطبق
قييد أنييه يعلييم بمييا منكييم رجل كل فليدع الصدق، إل ينجيكم
فيه. صدق
عمل أجير لي كان أنه تعلم كنت إن منهم: اللهم واحد فقال

ذلييك إلى عمدت وإني وتركه، فذهب أرز، من فرق على لي
وأنييه بقييرا، منه اشتريت أني أمره من فصار فزرعته، الفرق
فقييال فسييقها، البقيير تلك إلى فقلت: اعمد أجره، يطب أتاني

تلييك إلييى لييه: اعمييد فقلت أرز، من فرق عندك لي لي: إنما
أنييي تعلييم كنييت فييإن فسيياقها، الفييرق، ذلك من فإنها البقر،
الصخرة. عنهم فانساحت عنا، ففرج خشيتك من ذلك فعلت
شيييخان أبييوان لييي تعلييم: كييان كنييت إن الخيير: اللهييم فقييال

عليهمييا فأبطييأت لي، غنم بلبن ليلة كل آتيهما فكنت كبيران،
الجييوع، ميين يتضيياغون وعيييالي وأهلي رقدا، وقد فجئت ليلة،

أوقظهمييا أن فكرهييت أبييواي، يشييرب حييتى أسقيهم ل فكنت
حييتى أنتظيير أزل فلييم لشييربتهما، فيستكنا أدعهما أن وكرهت



خشيييتك ميين ذلييك فعلييت أنييي تعلييم كنييت فييإن الفجر، طلع
السماء. إلى نظروا حتى الصخرة عنهم فانساحت عنا، ففرج
ميين عييم، ابنية لييي كيان أنه تعلم كنت إن الخر: اللهم فقال
آتيهييا أن إل فييأبت نفسها عن راودتها وأني إلي، الناس أحب
إليهييا فييدفعتها بهييا فييأتيت قييدرت، حييتى فطلبتهييا دينار، بمائة

اللييه قالت: اتق رجليها، بين قعدت فلما نفسها، من فأمكنتني
فييإن دينييار، المائيية وتركييت فقمت بحقه، إل الخاتم تفض ول

اللييه ففرج عنا، ففرج خشيتك من ذلك فعلت أني تعلم كنت
فخرجوا). عنهم

 ]2102[
عيين الزنيياد، أبو شعيب: حدثنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا3279

عنه: الله رضي هريرة أبا سمع حدثه: أنه الرحمن عبد
يقييول: (بينييا وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول سمع أنه 

فقالت: اللهم ترضعه، وهي راكب بها مر إذ ابنها ترضع امرأة
تجعلنييي ل فقييال: اللهييم هييذا، مثييل يكييون حتى ابني تمت ل

بهييا، ويلعيب تجييرر بييامرأة وميير الثييدي، فييي رجييع ثييم مثلييه،
مثلهييا، اجعلنييي فقال: اللهم مثلها، ابني تجعل ل فقالت: اللهم

لهييا: يقولييون فييإنهم المرأة وأما كافر، فإنه الراكب فقال: أما
وتقييول: حسييبي ويقولييون: تسييرق، اللييه، وتقول: حسييبي تزني،
الله).

 ]1148[
قييال: أخييبرني وهييب ابيين تليييد: حييدثنا بن سعيد  - حدثنا3280
أبييي عيين سيييرين، بيين محمد عن أيوب، عن حازم، بن جرير

قال: عنه الله رضي هريرة
بركييية، يطيف كلب وسلم: (بينما عليه الله صلى النبي قال 

إسييرائيل، بنييي بغايييا ميين بغييي رأتييه إذ العطييش، يقتلييه كيياد
به). لها فغفر فسقته موقها، فنزعت

]3143[
ابيين عيين مالييك، عيين مسييلمة، بيين اللييه عبييد  - حييدثنا3281
الرحمن: عبد بن حميد عن شهاب،

المنييبر، علييى حييج عييام سييفيان أبييي بيين معاوييية سمع أنه 
أهل فقال: يا حرسي، يدي في وكانت شعر، من قصة فتناول
وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي سمعت علماؤكم؟ أين المدينة

حييين إسييرائيل بنييو هلكييت ويقييول: (إنمييا هذه، مثل عن ينهى



نساؤهم). اتخذها
]3299، 5588، 5594[

بيين إبراهيييم اللييه: حييدثنا عبييد بيين العزيييز عبييد  - حدثنا3282
اللييه رضييي هريييرة أبييي عن سلمة، أبي عن أبيه، عن سعد،
عنه،
كييان قييد كييان قييال: (إنييه وسييلم عليه الله صلى النبي عن 

أمتي في كان إن وإنه محدثون، المم من قبلكم مضى فيما
الخطاب). بن عمر فإنه منهم هذه

]3486[
عن عدي، أبي بن محمد بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا3283
سييعيد أبييي عيين النيياجي، الصديق أبي عن قتادة، عن شعبة،
عنه، الله رضي

بنييي فييي قييال: (كييان وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 
يسييأل، خييرج ثييم إنسييانا، وتسييعين تسييعة قتل رجل إسرائيل

قييال: ل. فقتلييه، توبيية؟ ميين لييه: هييل فقييال فسأله راهبا فأتى
فييأدركه وكييذا، كييذا قرييية رجييل: ائييت لييه فقال يسأل، فجعل

الرحميية ملئكيية فيييه فاختصييمت نحوهييا، بصييدره فناء الموت،
الله وأوحى تقربي، أن هذه إلى الله فأوحى العذاب، وملئكة

هييذه إلييى فوجد بينهما، ما وقال: قيسوا تباعدي، أن هذه إلى
له). فغفر بشبر، أقرب
أبييو سييفيان: حييدثنا اللييه: حييدثنا عبييد بيين علييي  - حييدثنا3284
رضييي هريييرة أبييي عيين سييلمة، أبييي عن العرج، عن الزناد،

قال: عنه الله
ثييم الصييبح، صييلة وسييلم عليه الله صلى الله رسول صلى 

ركبهييا إذ بقييرة يسييوق رجييل فقييال: (بينييا النيياس علييى أقبييل
للحييرث). فقييال خلقنييا إنما لهذا، نخلق لم فقالت: إنا فضربها،

أنييا بهييذا أوميين فقييال: (فييإني تكلييم، بقرة الله الناس: سبحان
عييدا إذ غنمه في رجل - وبينما ثم هما - وما وعمر بكر وأبو

منييه، اسييتنقذها كييأنه حييتى فطلييب بشيياة، منها فذهب الذئب
يوم السبع، يوم لها فمن مني، هذا: استنقذتها الذئب له فقال

يتكلييم، ذئييب اللييه النيياس: سييبحان غيري). فقييال لها راعي ل
ثم. هما وعمر). وما بكر وأبو أنا بهذا أومن قال: (فإني

إبراهيييم، بن سعد عن مسعر، عن سفيان، علي: حدثنا وحدثنا
عليييه اللييه صييلى النييبي عن هريرة، أبي عن سلمة، أبي عن



بمثله. وسلم،
 ]2199[

معمر، عن الرزاق، عبد نصر: أخبرنا بن إسحاق  - حدثنا3285
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن همام، عن
رجييل ميين رجييل وسلم: (اشيترى عليه الله صلى النبي قال 

جييرة عقيياره فييي العقار اشترى الذي الرجل فوجد له، عقارا
إنمييا مني، ذهبك العقار: خذ اشترى الذي له فقال ذهب، فيها

لييه الييذي الييذهب. وقييال منييك أبتع ولم الرض، منك اشتريت
فقييال رجييل، إلييى فتحاكما فيها، وما الرض بعتك الرض: إنما

وقييال غلم، أحييدهما: لييي قييال ولييد؟ إليه: ألكمييا تحاكما الذي
ة، الخر: ليي عليى وأنفقيوا الجاريية، الغلم قيال: أنحكيوا جاري

وتصدقا). منه أنفسهما
عن مالك، قال: حدثني الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا3286
الله، عبيد بن عمر مولى النضر أبي وعن المنكدر، بن محمد

يسأل سمعه أبيه: أنه عن وقاص، أبي بن سعد بن عامر عن
عليييه اللييه صييلى الله رسول من سمعت زيد: ماذا بن أسامة
أسامة: فقال الطاعون؟ في وسلم

رجييس، وسييلم: (الطيياعون عليييه الله صلى الله رسول قال 
كييان ميين أو: علييى إسييرائيل، بنييي ميين طائفيية علييى أرسييل
وقييع وإذا عليييه، تقييدموا فل بييأرض بييه سييمعتم فييإذا قبلكييم،

النضيير: (ل أبييو منييه). وقييال فرارا تخرجوا فل بها وأنتم بأرض
منه). فرارا إل يخرجكم

]5396، 6573[
أبييي بيين داود إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حييدثنا3287

عيين يعميير، بيين يحيييى عن بريدة، بن الله عبد الفرات: حدثنا
وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي زوج عنها، الله رضي عائشة
قالت:

الطيياعون، عيين وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول سألت 
اللييه وأن يشيياء، ميين علييى اللييه يبعثييه أنييه: (عييذاب فأخبرني

فيمكييث الطيياعون، يقييع أحد من ليس للمؤمنين، رحمة جعله
اللييه كتييب مييا إل يصيبه ل أنه يعلم محتسبا، صابرا بلده في
شهيد). أجر مثل كان إل له،

]5402، 6245[
شييهاب، ابيين عيين ليييث، سعيد: حييدثنا بن قتيبة  - حدثنا3288



عنها: الله رضي عائشة عن عروة، عن
سييرقت، الييتي المخزومييية المييرأة شييأن أهمهييم قريشييا أن 

وسييلم؟ عليييه اللييه صييلى اللييه رسول فيها يكلم فقالوا: ومن
اللييه رسول حب زيد، ابن أسامة إل عليه يجترئ فقالوا: ومن

صلى الله رسول فقال أسامة، فكلمه وسلم، عليه الله صلى
قييام اللييه). ثييم حييدود ميين حييد فييي وسلم: (أتشفع عليه الله

إذا كييانوا أنهييم قبلكييم، الييذين أهلييك قييال: (إنمييا ثم فاختطب
أقيياموا الضييعيف فيهم سرق وإذا تركوه، الشريف فيهم سرق
سييرقت محمييد بنييت فاطميية أن لييو اللييه وايييم الحييد، عليييه

يدها). لقطعت
 ]2505[

ميسييرة بيين الملييك عبد شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا3289
رضييي مسعود ابن عن الهللي، سبرة بن النزال قال: سمعت

قال: عنه الله
وسلم عليه الله صلى النبي وسمعت آية، قرأ رجل سمعت 

فييأخبرته، وسييلم عليه الله صلى النبي به فجئت خلفها، يقرأ
ول محسيين، وقييال: (كلكمييا الكراهييية، وجهييه فييي فعرفييت
فهلكوا). اختلفوا قبلكم كان من فإن تختلفوا،

 ]2279[
قيال: العميش أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا3290
الله: عبد شقيق: قال حدثني

من نبيا يحكي وسلم عليه الله صلى النبي إلى أنظر كأني 
وجهييه عيين الييدم يمسييح وهييو فييأدموه، قييومه ضييربه النبياء،

يعلمون). ل فإنهم لقومي اغفر ويقول: (اللهم
]6530[

عيين قتييادة، عيين عوانيية، أبييو الوليييد: حييدثنا أبو  - حدثنا3291
عنه، الله رضي سعيد أبي عن الغافر، عبد بن عقبة

قبلكييم، كييان رجل وسييلم: (أن عليييه اللييه صييلى النييبي عن 
لكييم؟ كنييت أب حضيير: أي لمييا لبنيييه فقييال مال، الله رغسه

م قيال: فيإني أب، قالوا: خيير ميت فيإذا قيط، خييرا أعميل ل
ففعلوا، عاصف، يوم في ذروني ثم اسحقوني، ثم فأحرقوني،

فتلقيياه قييال: مخافتييك، حملك؟ فقال: ما وجل عز الله فجمعه
برحمته).

عبييد بيين عقبيية قتييادة: سييمعت عيين شييعبة، معاذ: حدثنا وقال



عليييه اللييه صييلى النبي عن الخدري، سعيد أبا الغافر: سمعت
وسلم.

]6116، 7069، 7070[
بيين الملييك عبييد عيين عوانيية، أبييو مسدد: حييدثنا  - حدثنا3292
عن عمير،
سمعت ما تحدثنا لحذيفة: أل عقبة قال: قال حراش بن ربعي

قال: وسلم؟ عليه الله صلى النبي من
الحييياة من أيس لما الموت، حضره رجل يقول: (إن سمعته 

نييارا، أوروا ثييم كثيرا، حطبا لي فاجمعوا مت أهله: إذا أوصى
فخيييذوها عظميييي، إليييى وخلصيييت لحميييي، أكليييت إذا حيييتى

فجمعييه راح، أو حييار، يييوم فييي اليييم فييي فذروني فاطحنوها
له). فغفر خشيتك، قال: من فعلت؟ فقال: لم الله
يقول. سمعته عقبة: وأنا قال

وقييال: (فييي الملييك عبييد عوانة: حييدثنا أبو حدثنا موسى حدثنا
راح). يوم

]3266وانظر:  ،6115[
بيين إبراهيييم اللييه: حييدثنا عبييد بيين العزيييز عبييد  - حدثنا3293
عتبيية، بيين اللييه عبد بن الله عبيد عن شهاب، ابن عن سعد،

هريرة: أبي عن
يداين رجل قال: (كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

لعييل عنييه، فتجيياوز معسرا أتيت لفتاه: إذا يقول فكان الناس،
عنه). فتجاوز الله قال: فلقي عنا، يتجاوز أن الله

 ]1972[
معميير، هشام: أخبرنا محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني3294

هريييرة أبييي عيين الرحميين، عبييد بيين حميييد عن الزهري، عن
عنه، الله رضي

يسييرف رجييل قييال: (كييان وسلم عليه الله صلى النبي عن 
مييت أنييا لبنيييه: إذ قييال المييوت حضييره فلمييا نفسييه، علييى

لئيين فييوالله الريييح، فييي ذرونييي ثم اطحنوني، ثم فأحرقوني،
فعييل مييات فلمييا أحييد، عذبه ما عذابا ليعذبني ربي علي قدر

ففعلت، منه، فيك ما فقال: اجمعي الرض الله فأمر ذلك، به
رب قييال: يييا صيينعت؟ ما على حملك فقال: ما قائم، هو فإذا

رب). يا غيره: (مخافتك له). وقال فغفر خشيتك،
]7067[



جويرييية أسييماء: حييدثنا بيين محمد بن الله عبد  - حدثني3295
اللييه رضييي عميير بيين اللييه عبييد عيين نييافع، عيين أسييماء، بن

عنهما:
امييرأة قييال: (عييذبت وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 

هييي ل النييار، فيهييا فييدخلت ميياتت، حييتى سييجنتها هييرة فييي
ميين تأكييل تركتهييا هييي ول حبسييتها، إذ سييقتها ول أطعمتهييا
الرض). خشاش

 ]2236[
عيين منصييور، زهير: حييدثنا عن يونس، بن أحمد  - حدثنا3296
قال: عقبة مسعود أبو حراش: حدثنا بن ربعي

من الناس أدرك مما وسلم: (إن عليه الله صلى النبي قال 
شئت). ما فافعل تستحي لم النبوة: إذا كلم

بيين ربعييي قييال: سييمعت منصييور عيين شعبة، آدم: حدثنا حدثنا
عليييه اللييه صييلى النييبي مسعود: قييال أبي عن يحدث، حراش

تسييتحي لييم النبييوة: إذا كلم من الناس أدرك مما وسلم: (إن
شئت). ما فاصنع

]5769[
يييونس، الله: أخبرنييا عبيد محمد: أخبرنا بن بشر  - حدثنا3297

حدثه: عمر ابن سالم: أن الزهري: أخبرني عن
إزاره يجر رجل قال: (بينما وسلم عليه الله صلى النبي أن 

يييوم إلييى الرض فييي يتجلجييل فهييو بييه، خسييف الخيلء ميين
القيامة).

الزهري. عن خالد، بن الرحمن عبد تابعه
]5453، 5454[

قييال: حييدثني وهيييب إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا3298
عنه، الله رضي هريرة أبي عن أبيه، عن طاوس، ابن
الخييرون قييال: (نحيين وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عيين 

ميين الكتيياب أوتييوا أميية كييل أن بيييد القياميية، يييوم السابقون
فغييدا فيييه، اختلفييوا الذي اليوم فهذا بعدهم، من وأوتينا قبلنا،
أيييام سبعة كل في مسلم كل على للنصارى، غد وبعد لليهود

وجسده). رأسه يغسل يوم
 ]836[

مييرة: سييمعت بيين عمرو شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا3299
قال: المسيب بن سعيد



قييدمها، قدميية آخيير المدينيية سييفيان أبييي بيين معاوييية قييدم 
أحييدا أن أرى كنييت فقييال: مييا شييعر، من كبة فأخرج فخطبنا

سماه وسلم عليه الله صلى النبي وإن اليهود، غير هذا يفعل
الشهر. في الوصال الزور. يعني

شعبة. عن غندر، تابعه
 ]3281[



المناقب  - كتاب65

 1   } :    : إنا -  الناس أيها يا تعالى الله قول باب
وقبائل       شعوبا وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم

: / { الحجرات      أتقاكم الله عند أكرمكم إن لتعارفوا
13./

كييان اللييه إن والرحييام به تساءلون الذي الله وقوله: {واتقوا
/.1رقيبا} /النساء:  عليكم

الجاهلية. دعوى عن ينهى وما
ذلك. دون والقبائل البعيد، النسب الشعوب

أبييي عيين بكر، أبو الكاهلي: حدثنا يزيد بن خالد  - حدثنا3300
اللييه رضييي عبيياس ابيين عيين جييبير، بيين سييعيد عيين حصييين،
عنهما:

العظييام، القبائييل وقبائل}. قييال: الشييعوب شعوبا {وجعلناكم 
البطون. والقبائل

عيين سيعيد، بيين يحيييى بشييار: حييدثنا بيين محمد  - حدثنا3301
أبي عن أبيه، عن سعيد، أبي بن سعيد قال: حدثني الله عبيد

قال: عنه الله رضي هريرة
قييال: (أتقيياهم). قييالوا: الناس؟ أكرم من الله رسول قيل: يا 

الله). نبي قال: (فيوسف نسألك، هذا عن ليس
 ]3175[

الواحد: حييدثنا عبد حفص: حدثنا بن قيس  - حدثنا3302/3303
عليييه اللييه صييلى النييبي ربيبيية قييال: حييدثتني وائييل بيين كليب
قال: سلمة، أبي بنت زينب وسلم

ميين أكييان وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي لها: أرأيييت قلت 
بين النضير بنيي مين مضير، مين إل كان قالت: فممن مضر؟
كنانة.

كليب: حييدثتني الواحد: حدثنا عبد موسى: حدثنا ) - حدثنا3303(
- قالت: زينب - وأظنها وسلم عليه الله صلى النبي ربيبة

والحنتييم الييدباء عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى 
عليييه اللييه صييلى لها: أخبريني: النبي وقلت والمزفت، والمقير

ميين إل كييان قييالت: فمميين كييان؟ مضر من كان ممن وسلم
كنانة. بن النضر ولد من كان مضر،



عيين جرييير، إبراهيييم: أخبرنييا بن إسحاق  - حدثني3304/3305
عمارة،

عنه، الله رضي هريرة أبي عن زرعة، أبي عن
النيياس قال: (تجدون وسلم عليه الله صلى الله رسول عن 

فقهييوا، إذا السييلم فييي خيارهم الجاهلية في خيارهم معادن،
وتجييدون كراهية، له أشد الشأن هذا في الناس خير وتجدون

هييؤلء ويييأتي بييوجه، هؤلء يأتي الذي الوجهين، ذا الناس شر
بوجه).

أبييي عيين المغيييرة، سييعيد: حييدثنا بيين قتيبة ) - حدثنا3305( 
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

لقريييش تبييع قييال: (النيياس وسيلم عليه الله صلى النبي أن 
تبييع وكييافرهم لمسييلمهم، تبييع مسييلمهم الشييأن، هييذا فييي

فييي خييارهم الجاهليية فيي خيييارهم معييادن، لكافرهم. والناس
كراهييية الناس أشد الناس خير من تجدون فقهوا، إذا السلم

فيه). قع حتى الشأن لهذا
عبييد شييعبة: حييدثني عيين يحيييى، مسييدد: حييدثنا  - حييدثنا3306
عنهما: الله رضي عباس ابن عن طاوس، عن الملك،

جييبير: قربييى بن القربى}. قال: فقال: سعيد في المودة {إل 
عليه الله صلى النبي فقال: إن وسلم، عليه الله صلى محمد
فنزلييت قرابيية، فيييه ولييه إل قريييش من بطن يكن لم وسلم

وبينكم. بيني قرابة تصلوا أن عليه: إل
]4541[

إسييماعيل، عن سفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا3307
مسعود، أبي عن قيس، عن
جاءت هنا ها قال: (من وسلم عليه الله صلى النبي به يبلغ 

الفييدادين فييي القلييوب وغلييظ والجفيياء المشييرق، نحييو الفتن،
ومضر). ربيعة في والبقر، البل أذناب أصول عند الوبر، أهل

 ]3126[
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا3308
اللييه رضييي هريييرة أبا الرحمن: أن عبد بن سلمة أبو أخبرني

قال: عنه
يقييول: (الفخيير وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول سمعت 

الغنييم، أهييل فييي والسييكينة الييوبر، أهل الفدادين في والخيلء



يمانية). والحكمة يمان، واليمان
الكعبيية، يمييين عيين لنهييا اليميين اللييه: سييميت عبييد أبييو قييال

واليييد الميسييرة، والمشييأمة الكعبيية، يسييار عيين لنهييا والشييأم
الشأم. اليسر والجانب الشؤمى، اليسرى

 ]3125[

 2.   : قريش -  مناقب باب
قال: كان الزهري عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا2209
يحدث: مطعم بن جبير ابن محمد

الله عبد قريش: أن من وفد في عنده وهو معاوية، بلغ أنه 
قحطييان، ميين ملييك سيييكون يحدث: أنييه العاص بن عمرو بن

قييال: ثييم أهله، هو بما الله على فأثنى فقام معاوية، فغضب
ليسييت أحيياديث يتحييدثون منكم رجال أن بلغني فإنه بعد، أما
اللييه صييلى اللييه رسييول عيين تييؤثر ول تعالى، الله كتاب في

تضييل الييتي والميياني فإييياكم جهييالكم، فأولئييك وسييلم، عليييه
يقييول: وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت فإني أهلها،

علييى اللييه كبييه إل أحد يعاديهم ل قريش، في المر هذا (إن
الدين). أقاموا ما وجهه،

]6720[
قييال: سييمعت محمد بن عاصم الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا3310

عنهما، الله رضي عمر ابن عن أبي،
الميير هييذا يييزال قييال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

اثنان). منهم بقي ما قريش في
]6721[

عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3311
قال: مطعم بن جبير عن المسيب، ابن عن شهاب، ابن
أعطيييت الله، رسول فقال: يا عفان، بن وعثمان أنا مشيت 

واحيدة؟ بمنزلية منيك وهيم نحين وإنميا وتركتنا، المطلب بني
عبييد وبنييو هاشم بنو وسلم: (إنما عليه الله صلى النبي فقال

واحد). شيء المطلب
 ]2971[

بيين عييروة عن محمد، السود أبو الليث: حدثني  - وقال3312
قال: الزبير

إليى زهيرة بنيي مين أنياس ميع الزبييير بين الله عبد ذهب 
اللييه رسييول ميين لقرابتهييم عليهييم، شيء أرق وكانت عائشة،



وسلم. عليه الله صلى
 ]3314[

(ح). قييال سييعد عيين سييفيان، النعيم: حييدثنا أبو  - حدثنا3313
عبييد قييال: حييدثني أبيييه عيين أبييي، إبراهيييم: حييدثنا بن يعقوب

عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج، هرمز بن الرحمن
والنصييار، وسييلم: (قريييش، عليه الله صلى الله رسول قال 

لهيم لييس ميوالي، وغفييار، وأشيجع، وأسيلم، ومزينة، وجهينة،
ورسوله). الله دون مولى

]3321[
قييال: حييدثني الليييث يوسف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا3314

قال: الزبير بن عروة عن السود، أبو
النييبي بعييد عائشة إلى البشر أحب الزبير بن الله عبد كان 

وكانت بها، الناس أبر وكان بكر، وأبي وسلم عليه الله صلى
فقييال تصييدقت، إل اللييه رزق ميين جاءها مما شيئا تمسك ل

علييى فقييالت: أيؤخييذ يييديها، علييى يؤخييذ أن الزبير: ينبغي ابن
قريييش، ميين برجال إليها فاستشفع كلمته، إن نذر علي يدي،

فيامتنعت، خاصية وسيلم علييه الله صلى الله رسول وبأخوال
منهم وسلم، عليه الله صلى النبي أخوال الزهريون، له فقال
مخرمة: بن والمسور يغوث، عبد ابن السود بن الرحمن عبد
رقيياب بعشيير إليها فأرسل ففعل الحجاب، فاقتحم استأذنا إذا

فقييالت: أربعييين، بلغييت حييتى تعتقهييم، تييزل لييم ثم فأعتقهم،
منه. فأفرغ أعمله عمل حلفت حين جعلت أني وددت

]3312وانظر:  ،5725[

 3.     : قريش -  بلسان القرآن نزل باب
بيين إبراهيييم اللييه: حييدثنا عبييد بيين العزيييز عبييد  - حدثنا3315
أنس: عن شهاب، ابن عن سعد،

وسيعيد الزبيير، بيين الله وعبد ثابت، بن زيد دعا عثمان أن 
فنسييخوها هشييام، بيين الحييارث بيين الرحمن وعبد العاص، بن

الثلثيية: إذا القرشييين للرهييط عثمييان وقييال المصيياحف، فييي
فيياكتبوه القييرآن، ميين شيييء فييي ثابت بن وزيد أنتم اختلفتم
ذلك. بلسانهم. ففعلوا نزل فإنما قريش، بلسان

]4699، 4702[



 4.     : إسماعيل -  إلى اليمن نسبة باب
ميين عييامر، بيين عمييرو بيين حارثيية بن أفصى بن أسلم منهم

خزاعة.
عبييد: أبيي بين يزييد عين يحييى، مسدد: حيدثنا  - حدثنا3316
قال: عنه الله رضي سمة حدثنا

أسلم من قوم على وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج 
أبيياكم فييإن إسييماعيل، بنييي فقييال: (ارمييوا بالسييوق، يتناضلون

فأمسييكوا الفريقييين، فلن). لحييد بنييي مييع وأنييا راميييا، كييان
بنييي مييع وأنييت نرمييي لهييم). قييالوا: وكيييف فقال: (ما بأيديهم،

كلكم). معكم وأنا قال: (ارموا فلن؟
 ]2743[

عيين الحسين، عن الوارث، عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا3317
الله عبد
الييديلي السييود أبييا يعمر: أن بن يحيى قال: حدثني بريدة ابن

عنه: الله رضي ذر أبي عن حدثه،
رجل من يقول: (ليس وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه 

ليس قوما ادعى ومن كفر، - إل يعلمه - وهو أبيه لغير ادعى
النار). من معقده فليتبوأ نسب، فيهم له

]5698[انظر: 
عبييد قييال: حييدثني حريييز عياش: حييدثنا بن علي  - حدثنا3318
السييقع بيين واثليية قييال: سييمعت النصري الله عبد بن الواحد
يقول:

أعظييم ميين وسييلم: (إن عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قال 
لييم مييا عينييه يييري أو أبيييه، غير إلى الرجل يدعي أن الفرى

الله رسول على يقول أو تره،
يقل). لم ما وسلم عليه الله صلى

قال: سمعت جمرة أبي عن حماد، مسدد: حدثنا  - حدثنا2219
يقول: عنهما الله رضي عباس ابن
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول علييى القيييس عبد وفد قدم 

ربيعيية، ميين الحييي هييذا ميين إنا الله، رسول فقالوا: يا وسلم،
فييي إل إليييك نخلييص فلسنا مضر، كفار وبينك بيننا حالت قد

مين ونبلغيه عنيك نأخيذه بيأمر أمرتنيا فليو حيرام، شيهر كيل
بييالله أربييع: اليمييان عيين وأنهيياكم بييأربع، قال: (آمركييم وراءنا،
وأن الزكيياة، وإيتيياء الصييلة، وإقييام الله، إل إله ل أن شهادة



والحنتييم، الييدباء، عن غنمتم. وأنهاكم ما خمس الله إلى تؤدوا
والمزفت). والنقير،

 ]53[
عيين الزهييري، عيين شيعيب، اليميان: أخبرنييا أبييو  - حدثنا3320
عنهمييا اللييه رضييي عميير بيين الله عبد الله: أن عبد بن سالم
قال:

علييى وهييو يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 
حيييث - من المشرق إلى - يشير هنا ها الفتنة إن المنبر: (أل

الشيطان). قرن يطلع
 ]2937[

 5     : وجهينة، -  ومزينة، وغفار، أسلم، ذكر باب
وأشجع.

عبييد عيين سييعد، عيين سييفيان، نعيييم: حييدثنا أبو  - حدثنا3321
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن هرمز، بن الرحمن

وجهينة، والنصار، وسلم: (قريش، عليه الله صلى النبي قال 
دون مييولى لهم ليس موالي، وأشجع، وغفار، وأسلم، ومزينة،

ورسوله). الله
 ]3313[

بيين يعقييوب الزهييري: حييدثنا غرييير بيين محمييد  - حييدثني3322
أخبره: الله عبد نافع: أن صالح: حدثنا عن أبيه، عن إبراهيم،

المنييبر: علييى قييال وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول أن 
الليه عصييت وعصييية الله، سالمها وأسلم لها، الله غفر (غفار

ورسوله).
أيييوب، عيين الثقفي، الوهاب عبد محمد: أخبرنا  - حدثني3323

عنه، الله رضي هريرة أبي عن محمد، عن
اللييه، سييالمها قال: (أسييلم وسلم عليه الله صلى النبي عن 

لها). الله غفر وغفار
بيين محمييد سييفيان. حييدثني قبيصة: حييدثنا  - حدثنا3324/3325
بيين الملييك عبييد عيين سييفيان، عيين مهييدي، ابيين بشار: حييدثنا

أبيه: عن بكرة، أبي ابن الرحمن عبد عن عمير،
جهينيية كييان إن وسييلم: (أرأيتييم عليييه اللييه صلى النبي قال 

وميين أسييد، وبنييي تميييم، بنييي من خيرا وغفار وأسلم ومزينة
ومن غطفان، بن الله عبد بني
فقال: (هم وخسروا، رجل: خابوا صعصعة). فقال بن عامر بني



بيين اللييه عبييد بنييي وميين أسد، بني ومن تميم، بني من خير
صعصعة). بن عامر بني ومن غطفان،

شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد ) - حدثني3325( 
أبييي بن الرحمن عبد قال: سمعت يعقوب أبي ابن محمد عن

أبيه: عن بكرة،
وسلم: إنما عليه الله صلى للنبي قال حابس بن القرع أن 

- - وأحسييبه ومزينيية وغفييار أسييلم ميين الحجيج، سراق بايعك
عليييه اللييه صييلى النييبي - قال شك يعقوب أبي - ابن وجهينة

- وجهينة - وأحسبه ومزينة وغفار أسلم كان إن وسلم: (أرأيت
خييابوا وغطفييان، وأسييد، عييامر، وبنييي تميييم، بنييي ميين خيييرا

لخييير إنهييم بيييده نفسييي قييال: (والييذي نعييم، وخسييروا). قييال
منهم).

]6259[
عيين أيييوب، عن حماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا3326
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن محمد،

ميين وشيييء وغفار وسلم: (أسلم عليه الله صلى النبي قال 
عنييد خييير مزينيية أو جهينيية ميين قال: شيء أو وجهينة، مزينة
وهييوازن، وتميييم أسييد، - ميين القياميية قييال: يييوم - أو اللييه

وغطفان).

 6.       : منهم -  القوم ومولى القوم أخت ابن باب
عيين قتادة، عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا3327

قال: عنه الله رضي أنس
فيكييم فقييال: (هييل النصار وسلم عليه الله صلى النبي دعا 

اللييه رسول فقال لنا، أخت ابن إل غيركم). قالوا: ل، من أحد
منهم). القوم أخت وسلم: (ابن عليه الله صلى

 ]2977[

 7.        : عنه -  الله رضي ذر أبي إسلم قصة باب
بيين سييلم قتيبيية أبييو أخييزم: قييال ابيين هو زيد،  - حدثنا3328

جمييرة أبييو قييال: حييدثني القصير سعيد بن مثنى قتيبة: حدثني
قال:

قييال: قلنييا: ذر؟ أبييي بإسلم أخبركم عباس: أل ابن لنا قال 
رجل أن فبلغنيا غفيار، مين رجل ذر: كنيت أبيو قال: قال بلى،

هييذا إلييى لخييي: انطلييق فقلت نبي، أنه يزعم بمكة خرج قد



فقلييت: مييا رجع، ثم فلقيه فانطلق بخبره، وأتني كلمه الرجل
عين وينهيى بيالخير ييأمر رجل رأييت لقيد فقال: والله عندك؟
وعصييا، جرابييا فأخذت الخبر، من تشفني له: لم فقلت الشر،

عنييه، أسييأل أن وأكره أعرفه، ل فجعلت مكة، إلى أقبلت ثم
بييي قييال: فميير المسييجد، فييي وأكييون زمزم ماء من واشرب

قييال: فييانطلق قال: قلت: نعم، غريب؟ الرجل فقال: كأن علي
ول شيييء عيين يسييألني ل معييه، قال: فييانطلقت المنزل، إلى

وليييس عنييه، لسييأل المسجد إلى غدوت أصبحت فلما أخبره،
نييال فقييال: أمييا علييي، بي قال: فمر بشيء، عنه يخبرني أحد

معييي، قييال: انطلييق قييال: قلييت: ل، بعييد؟ منزله يعرف للرجل
ليه: قييال: قلييت البلدة؟ هذه أقدمك وما أمرك، قال: فقال: ما

لييه: بلغنييا قال: قلت أفعل، قال: فإني أخبرتك، علي كتمت إن
أخييي فأرسييلت نيبي، أنيه يزعيم رجيل هنييا هيا خييرج قييد أنه

فقييال ألقاه، أن فأردت الخبر، من يشفني ولم فرجع ليكلمه،
حيييث ادخييل فاتبعني، إليه وجهي هذا رشدت، قد إنك له: أما
الحييائط إلييى قمييت عليييك، أخييافه أحدا رأيت إن فإني ادخل،
دخل حتى معه ومضيت فمضى أنت، وامض نعلي أصلح كأني

لييه: فقلييت وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي على معه ودخلت
لييي: (يييا فقييال مكاني، فأسلمت فعرضه السلم، علي اعرض

ظهورنييا بلغييك فييإذا بلدك، إلى وارجع المر، هذا اكتم ذر، أبا
أظهرهييم، بين بها لصرخن بالحق، بعثك فأقبل). فقلت: والذي

إنييي قريييش، معشر فقال: يا فيه، وقريش المسجد إلى فجاء
ه ل أن أشهد ورسيوله. عبيده محميدا أن وأشيهد الليه، إل إل

لمييوت، فضييربت فقيياموا الصييابئ، هييذا إلييى فقييالوا: قومييوا
فقييال: ويلكييم، عليهييم، أقبييل ثييم علي فأكب العباس فأدركني

فييأقلعوا غفار، على وممركم ومتجركم غفار، من رجل تقتلون
قلييت مييا مثييل فقلييت رجعييت، الغييد أصييبحت أن فلمييا عني،

مييا مثييل بييي فصيينع الصييابئ، هذا إلى فقالوا: قوموا بالمس،
مقييالته مثل وقال علي، فأكب العباس وأدركني بالمس، صنع

الله. رحمه ذر أبي إسلم أول هذا بالمس. قال: فكان
]3648[

8.   : قحطان -  ذكر باب
سييليمان قييال: حييدثني اللييه عبد بن العزيز عبد  - حدثنا3329

هريييرة أبييي عيين الغيييث، أبي عن زيد، بن ثور عن بلل، بن



عنه، الله رضي
السيياعة، تقييوم قييال: (ل وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 

رجل يخرج حتى
بعصاه). الناس يسوق قحطان، من

]6700[

9.      : الجاهلية -  دعوى من ينهى ما باب
جريييج ابيين يزيييد: أخبرنييا بن مخلد محمد: أخبرنا  - حدثنا3330

عنييه اللييه رضييي جابرا سمع دينار: أنه بن عمرو قال: أخبرني
يقول:

معييه ثاب وقد وسلم عليه الله صلى الله رسول مع غزونا 
رجييل المهيياجرين ميين وكييان كثروا، حتى المهاجرين من ناس

حيتى شيديدا غضيبا النصياري فغضيب أنصياريا، فكسيع لعاب،
المهيياجري: يييا وقييال للنصييار، النصيياري: يييا وقييال تييداعوا،

بييال فقال: (ما وسلم عليه الله صلى النبي فخرج للمهاجرين،
بكسييعة شييأنهم). فييأخبر قييال: مييا ثييم الجاهلييية؟ أهييل دعييوى

وسييلم: عليييه الله صلى النبي قال: فقال النصاري، المهاجري
تداعوا سلول: أقد أبي بن الله عبد خبيثة). وقال فإنها (دعوها
فقييال الذل، منها العز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن علينا،

فقييال اللييه، لعبييد الخييبيث؟ هييذا الله رسول يا نقتل عمر: أل
يقتييل كييان أنه الناس يتحدث وسلم: (ل عليه الله صلى النبي

أصحابه).
]4622، 4624[

العمييش، عيين سييفيان، محمد: حييدثنا بن ثابت  - حدثني3331
رضييي اللييه عبييد عيين مسييروق، عيين مرة، ابن الله عبد عن
عيين سفيان، وسلم. وعن عليه الله صلى النبي عن عنه، الله

النييبي عيين اللييه، عبييد عيين مسييروق، عن إبراهيم، عن زبيد،
الخييدود، ضييرب ميين منييا قييال: (ليييس وسييلم عليه الله صلى
الجاهلية). بدعوى ودعى الجيوب، وشق

 ]1232[

 10.   : خزاعة -  قصة باب
بيين يحيييى إبراهيييم: حييدثنا بيين إسييحاق  - حييدثني3332/3333

عيين صييالح، أبييي عيين حصييين، أبييي عن إسرائيل، آدم: أخبرنا
عنه: الله رضي هريرة أبي



لحييي بن قال: (عمرو وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
خزاعة). أبو خندف بن قمعة بن

قييال: الزهييري عيين شعيب، اليمان: أخبرنا أبو ) - حدثنا3333(
قال: المسيب بن سعيد سمعت

ميين أحييد يحلبهييا ول للطييواغيت درهييا يمنييع الييتي البحيييرة 
عليهييا يحمييل فل للهتهم يسيبونها كانوا التي والسائبة الناس،
شيء.

وسلم: (رأيت عليه الله صلى النبي هريرة: قال أبو قال: وقال
وكان النار، في قصبه يجر الخزاعي لحي بن عامر بن عمرو

السوائب). سيب من أول
]1154وانظر:  ،4347[

 11.     : العرب -  وجهل زمزم قصة باب
بشيير، أبييي عيين عوانيية، أبييو النعمان: حييدثنا أبو  - حدثنا3334

قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن
الثلثييين فييوق مييا فيياقرأ العييرب، جهييل تعلييم أن سرك إذا 

سفها أولدهم قتلوا الذين خسر النعام: {قد سورة في ومائة
مهتدين}. كانوا وما ضلوا {قد قوله علم} إلى بغير

12      : السلم -  في آبائه إلى انتسب من باب
والجاهلية.

وسلم: عليه الله صلى النبي عن هريرة، وأبو عمر ابن وقال
بيين يوسف الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، (إن

بن إسحاق بن يعقوب
الله). خليل إبراهيم

 ]3202، 3175[
عبييد ابيين وسييلم: (أنييا عليه الله صلى النبي عن البراء، وقال

المطلب).
 ]2772[

العمش: حييدثنا أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا3335
رضييي عبيياس ابيين عيين جبير، بن سعيد عن مرة، ابن عمرو

قال: عنهما الله
اللييه صييلى النبي القربين} جعل عشيرتك نزلت: {وأنذر لما 

قريش. عدي). لبطون بني يا فهر، بني ينادي: (يا وسلم عليه
عيين ثابت، أبي بن حبيب عن سفيان، قبيصة: أخبرنا لنا وقال



نزلييت: {وأنييذر قييال: لمييا عبيياس ابيين عيين جييبير، بيين سييعيد
يدعوهم وسلم عليه الله صلى النبي القربين}. جعل عشيرتك

قبائل. قبائل
 ]1330[

عيين الزناد، أبو شعيب: أخبرنا اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا3336
عنه: الله رضي هريرة أبي عن العرج،

اشتروا مناف، عبد بني وسلم: (يا عليه الله صلى النبي أن 
ميين أنفسييكم اشييتروا المطلييب عبد بني يا الله، من أنفسكم

بنت فاطمة يا الله، رسول عمة العوام بن الزبير أم يا الله،
شيئا، الله من لكما أملك ل الله، من أنفسكما اشتريا محمد،
شئتما). ما مالي من سلني

 ]2602[

 13      : الله -  صلى النبي وقول الحبش، قصة باب
.(   ) : أرفدة  بني يا وسلم عليه

عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3337
عائشة: عن عروة، عن شهاب، ابن
فييي جاريتان وعندها عليها، دخل عنه الله رضي بكر أبا أن 

وسييلم عليييه اللييه صييلى والنييبي وتضييربان، تييدففان منى أيام
اللييه صييلى النييبي فكشييف بكيير، أبييو فانتهرهمييا بثوبه، متغش

عيييد). أيييام فإنهييا بكيير، أبييا فقال: (يييا وجهه، عن وسلم عليه
منى. أيام اليام وتلك

يسييترني، وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي عائشة: رأيت وقالت
فزجرهييم المسييجد، فييي يلعبييون وهم الحبشة، إلى أنظر وأنا

بنييي أمنييا وسييلم: (دعهييم، عليييه اللييه صلى النبي فقال عمر،
المن. من أرفدة). يعني

 ]443[

 14.       : نسبه -  يسب ل أن أحب من باب
هشييام، عن عبدة، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثني3338

قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن
هجيياء فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي حسييان اسييتأذن 

منهييم حسييان: لسييلنك بنسييبي). فقييال قال: (كيييف المشركين،
أسيب قييال: ذهبييت أبيييه وعيين العجين، من الشعرة تسل كما

عيين ينافييح كييان فييإنه تسييبه، فقييالت: ل عائشيية، عنييد حسان



وسلم. عليه الله صلى النبي
]3914، 5798[

 15        : الله -  صلى الله رسول أسماء في جاء ما باب
. وسلم  عليه

على أشداء معه والذين الله رسول تعالى: {محمد الله وقول
أحمييد} /الصييف: اسييمه بعدي /. وقوله: {من29الكفار} /الفتح: 

6./
مالك، عن معن، قال: حدثني المنذر بن إبراهيم  - حدثنا3339

أبيييه عيين مطعييم، بيين جييبير بيين محمييد عن شهاب، ابن عن
قال: عنه الله رضي

أسييماء: خمسة وسلم: (لي عليه الله صلى الله رسول قال 
الكفيير، بييي اللييه يمحييو الييذي الميياحي وأنا وأحمد، محمد، أنا

العاقب]. وأنا قدمي، على الناس يحشر الذي الحاشر وأنا
]4614[

أبييي عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبييد بيين علييي  - حييدثنا3340
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

كيييف تعجبييون وسييلم: (أل عليييه الله صلى الله رسول قال 
مييذمما يشييتمون ولعنهييم، قريييش شييتم عنييي اللييه يصييرف
محمد). وأنا مذمما، ويلعنون

16.       : وسلم -  عليه الله صلى النبيين خاتم باب
بيين سييعيد سييليم: حييدثنا سنان: حدثنا بن محمد  - حدثنا3341
قال: عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن ميناء،

لى النيبي قيال  ه ص النبيياء، ومثيل وسيلم: (مثليي علييه الل
فجعييل لبنيية، موضييع إل وأحسيينها فأكملهييا دارا، بنييى كرجييل
اللبنة). موضع ويقولون: لول ويتعجبون يدخلونها الناس
عيين جعفيير، بن إسماعيل سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا3342

الله رضي هريرة أبي عن صالح، أبي عن دينار، بن الله عبد
عنه:
مثييل مثلييي قال: (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

إل وأجملييه فأحسيينه بيتييا، بنييى رجييل كمثل قبلي، من النبياء
له ويعجبون به، يطوفون الناس فجعل زاوية، من لبنة موضع

خيياتم وأنييا اللبنيية، قال: فأنييا اللبنة؟ هذه وضعت ويقولون: هل
النبيين).



 17.       : وسلم -  عليه الله صلى النبي وفاة باب
عقيييل، عيين الليييث، يوسف: حييدثنا بن الله عبد  - حدثنا3343

اللييه رضي عائشة عن الزبير، بن عروة عن شهاب، ابن عن
عنها:

ثلث ابيين وهييو تييوفي وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 
وستين.

مثله. المسيب بن سعيد شهاب: وأخبرني ابن وقال
]4196[

 18.       : وسلم -  عليه الله صلى النبي كنية باب
عيين حميييد، عيين شييعبة، عمر: حييدثنا بن حفص  - حدثنا3344

قال: عنه الله رضي أنس
رجل: يا فقال السوق، في وسلم عليه الله صلى النبي كان 

فقييال: وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي فييالتفت القاسييم، أبييا
بكنيتي). تكنوا ول باسمي، (سموا

 ]2014[
عيين منصييور، عن شعبة، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا3345
عنه، الله رضي جابر عن سالم،

ول باسييمي قييال: (تسييموا وسلم عليه الله صلى النبي عن 
بكنيتي). تكتنوا

 ]2946[
أيييوب، عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبييد بن علي  - حدثنا3346

يقول: هريرة أبا قال: سمعت سيرين ابن عن
ول باسييمي وسييلم: (سييموا عليه الله صلى القاسم أبو قال 

بكنيتي). تكتنوا
]5834[

الجعيييد عن موسى، بن الفضل إسحاق: أخبرنا  - حدثني3347
الرحمن: عبد بن
معتييدل، جلييدا وتسييعين، أربييع ابيين يزيييد، بيين السائب رأيت 

بييدعاء إل وبصييري سييمعت بييه متعييت علمييت: مييا فقييال: قييد
إليييه، بي ذهبت خالتي إن وسلم، عليه الله صلى الله رسول

لييه، اللييه فييادع شيياك، أخييتي ابيين إن اللييه، رسول فقالت: يا
لي. قال: فدعا

 ]187[



 19.   : النبوة -  خاتم باب
بن الجعيد عن حاتم، الله: حدثنا عبيد بن محمد  - حدثنا3348

بيي قيال: ذهبيت يزييد بين السيائب قال: سمعت الرحمن عبد
الله رسول إلى خالتي
أخييتي ابيين إن اللييه، رسييول فقالت: يا وسلم عليه الله صلى
ميين فشييربت وتوضييأ بالبركيية، لييي ودعييا رأسييي فمسح وقع،

كتفيه. بين خاتم إلى فنظرت ظهره، خلف قمت ثم وضلرئه،
عينيه. بين الذي الفرس حجل من الله: الحجلة عبيد ابن قال
الحجلة. زر حمزة: مثل ابن إبراهيم قال

 ]187[

20.       : وسلم -  عليه الله صلى النبي صفة باب
حسييين، أبي بن سعيد بن عمر عن عاصم، أبو  - حدثنا3349

قال: الحارث بن عقبة عن مليكة، أبي ابن عن
فرأى يمشي، خرج ثم العصر، عنه الله رضي بكر أبو صلى 

وقييال: بييأبي، عيياتقه، علييى فحملييه الصييبيان مع يلعب الحسن
يضحك. وعلي بعلي، شبيه ل بالنبي شبيه

]3540[
زهييير: حييدثنا يييونس: حييدثنا بيين أحمييد  - حييدثنا3350/3351

قال: عنه الله رضي جحيفة أبي عن إسماعيل،
يشبهه. الحسن وكان وسلم، عليه الله صلى النبي رأيت 
فضيييل: حييدثنا ابيين علييي: حييدثنا بيين عمييرو ) - حييدثني3351(

اللييه رضييي جحيفيية أبييا قييال: سييمعت خالد أبي بن إسماعيل
قال: عنه
علييي بيين الحسيين وكييان وسلم عليه الله صلى النبي رأيت 

قييال: كييان لي، جحيفة: صفه لبي قلت يشبهه، السلم عليهما
بثلث وسييلم عليه الله صلى النبي لنا وأمر شمط، قد أبيض

قبييل وسييلم عليه الله صلى النبي قال: فقبض قلوصا، عشرة
نقبضها. أن
أبييي عن إسرائيل، رجاء: حدثنا بن الله عبد ) - حدثنا3352( 

قال: السوائي جحيفة أبي وهب عن إسحاق،
تحييت ميين بياضا ورأيت وسلم، عليه الله صلى النبي رأيت 

العنفقة. السفلى، شفته
عثمان: بن حريز خالد: حدثنا بن عصام  - حدثنا3353

عليييه اللييه صييلى النبي صاحب بسر، بن الله عبد سأل أنه 



شيييخا؟ كييان وسييلم عليه الله صلى النبي قال: أرأيت وسلم،
بيض. شعرات عنفقته في قال: كان

خالييد، عن الليث، قال: حدثني بكير ابن  - حدثني3354/3355
الرحميين عبييد أبييي بيين ربيعيية عيين هلل، أبي ابن سعيد عن

قال:
وسييلم عليييه اللييه صلى النبي يصف مالك بن أنس سمعت 

أزهيير بالقصييير، ول بالطويييل ليييس القوم، من ربعة قال: كان
ول قطييط بجعييد ليييس آدم، ول أمهييق بييأبيض ليييس اللييون،

عشيير بمكيية فلبييث أربعييين، ابيين وهو عليه أنزل رجل، سبط
فييي وليييس وقبييض سيينين، عشيير وبالمدينة عليه، ينزل سنين
بيضاء. شعرة عشرون ولحيته رأسه
فسييألت، أحميير، هو فإذا شعره، من شعرا ربيعة: فرأيت قال

الطيب. من فقيل: احمر
أنييس، بن مالك يوسف: أخبرنا بن الله عبد ) - حدثنا3355( 

رضييي مالييك بيين أنييس عن الرحمن، عبد أبي ابن ربيعة عن
يقول: سمعه عنه: أنه الله
البائن، بالطويل ليس وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 

بالجعييد وليييس بالدم، وليس المهق، بالبيض ول بالقصير، ول
فأقام سنة، أربعين رأس على الله بعثه بالسبط، ول القطط،

وليييس الليه فتوفياه سنين، عشر وبالمدينة سنين، عشر بمكة
بيضاء. شعرة عشرون ولحيته رأسه في

]5560، 5563 - 5568[
بيين إسييحاق الله: حدثنا عبد أبو سعيد بن أحمد  - حدثنا3356

إسييحاق أبييي عيين أبيه، عن يوسف، بن إبراهيم منصور: حدثنا
يقول: البراء قال: سمعت

وجها، الناس أحسن وسلم عليه الله صلى الله رسول كان 
بالقصير. ول البائن، بالطويل ليس خلقا، وأحسنهم

]3358، 3359، 5510، 5561[
قال: قتادة عن همام، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا3357

قييال: وسلم؟ عليه الله صلى النبي خضب أنسا: هل سألت 
صدغيه. في شيء كان إنما ل،
]5555، 5556[

أبييي عيين شييعبة، عميير: حييدثنا بن حفص  - حدثنا3358/3359
قال: عنهما الله رضي عازب بن البراء عن إسحاق،



بييين مييا بعيييد مربوعييا، وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي كان 
حمييراء، حليية فييي رأيتييه أذنيه، شحمة يبلغ شعر له المنكبين،

عن إسحاق، أبي بن يوسف منه. قال أحسن قط شيئا أر لم
منكبيه. أبيه: إلى

قال: إسحاق أبي عن زهير، نعيم: حدثنا أبو ) - حدثنا3359( 
مثييل وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي وجه البراء: أكان سئل 

القمر. مثل بل قال: ل، السيف،
 ]3356[

بيين جحيياج علييي: حييدثنا أبييو منصور بن الحسن  - حدثنا3360
قال: سييمعت الحكم عن شعبة، بالمصيصة: حدثنا العور محمد

قال: جحيفة أبا
إلييى بالهيياجرة وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول خييرج 

ركعييتين، والعصيير ركعييتين، الظهيير صييلى ثم فتوضأ، البطحاء،
جحيفيية أبييي عيين أبيييه، عيين عون، فيه عنزة. وزاد يديه وبين

يأخذون فجعلوا الناس، وقام المرأة، ورائها من يمر قال: كان
فوضييعتها بيييده قييال: فأخييذت وجييوههم، بهمييا فيمسييحون يديه
ميين رائحيية وأطيييب الثلييج، ميين أبييرد هييي فييإذا وجهي، على

المسك.
 ]185[

عيين يييونس، اللييه: أخبرنييا عبييد عبييدان: حييدثنا  - حييدثنا3361
عبيياس ابيين عيين الله، عبد بن الله عبيد قال: حدثني الزهري

قال: عنهما الله رضي
مييا وأجييود النيياس، أجييود وسييلم عليه الله صلى النبي كان 

عليييه جبريييل وكييان جبريييل، يلقيياه حييين رمضييان، فييي يكون
القيرآن، فيدارسييه رمضييان ميين ليلية كيل فييي يلقيياه السييلم

الريييح ميين بييالخير أجييود وسلم عليه الله صلى الله فلرسول
المرسلة.

 ]6[
قييال: جريييج ابييم الرزاق: حدثنا عبد يحيى: حدثنا  - حدثنا3362
عنها: الله رضي عائشة عن عروة، عن شهاب، ابن أخبرني

مسييرورا، عليها دخل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
لزيييد المدلجي قال ما تسمعي وجهه. فقال: (ألم أسارير تبرق

بعض). من القدام هذه بعض أقدامهما: أن ورأى وأسامة،
]3525، 6388، 6389[



عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3363
عبييد كعييب: أن بن الله عبد بن الرحمن عبد عن شهاب، ابن
قال: كعب بن الله
قييال: تبييوك، عن تخلف حين يحدث مالك بن كعب سمعت 

وهييو وسيلم عليييه اللييه صييلى الليه رسييول على سلمت فلما
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول وكان السرور، من وجهه يبرق

وكنييا قميير، قطعيية كييأنه حييتى وجهييه، اسييتنار سيير إذا وسلم
منه. ذلك نعرف

 ]2606[
الرحميين، عبييد بن يعقوب سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا3364

اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين المقبري، سعيد عن عمرو، عن
عنه:
خييير من قال: (بعثت وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

كنييت الييذي القرن من كنت حتى فقرنا، قرنا آدم، ابن قرون
فيه).

عيين يييونس، عيين الليييث، بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3365
ابيين عيين الليه، عبييد بيين اللييه عبيييد قال: أخييبرني شهاب ابن

عنهما: الله رضي عباس
شييعره، يسييدل كييان وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الكتيياب أهييل وكييان رؤوسييهم، يفرقييون المشييركون وكييان
الله رسول وكان رؤوسهم، يسدلون

لييم فيمييا الكتيياب أهييل موافقيية يحييب وسييلم عليه الله صلى
وسييلم عليه الله صلى الله رسول فرق ثم بشيء، فيه يؤمر

رأسه.
]3728، 5573[

أبييي عن العمش، عن حمزة، أبي عن عبدان،  - حدثنا3366
عنهمييا الله رضي عمرو بن الله عبد عن مسروق، عن وائل،
قال:

متفحشيا، ول فاحشيا وسيلم عليييه الله صلى النبي يكن لم 
أخلقا). أحسنكم خياركم من يقول: (إن وكان

]3549، 5682، 5688[
ابيين عيين مالييك، يوسييف: أخبرنييا بيين اللييه عبييد  - حدثنا3367
أنها عنها الله رضي عائشة عن الزبير، بن عروة عن شهاب،



قالت:
إل أمرييين بييين وسييلم عليييه الله صلى الله رسول خير ما 

الناس أبعد كان إثما كان فإن إثما، يكن لم ما أيسرهما أخذ
إل لنفسييه وسييلم عليه الله صلى الله رسول انتقم وما منه،

بها. لله فينتقم الله، حرمة تنتهك أن
]5775، 6404، 6461[

عيين ثييابت، عيين حماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا3368
قال: عنه الله رضي أنس

الله صلى النبي كف من ألين ديباجا ول حريرا مسست ما 
ميين أطيييب قييط عرفييا أو قط ريحا شممت ول وسلم، عليه
وسلم. عليه الله صلى النبي عرف أو ريح

عيين قتييادة، عن شعبة، عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا3369
اللييه رضييي الخييدري سييعيد أبييي عيين عتبة، أبي بن الله عبد
قال: عنه
في العذراء من حياء أشد وسلم عليه الله صلى النبي كان 

قييال: مهييدي وابيين يحيى بشار: حدثنا بن محمد خدرها. حدثني
وجهه. في عرف شيئا كره مثله: وإذا شعبة حدثنا

]5751، 5768[
عن العمش، عن شعبة، الجعد: أخبرنا بن علي  - حدثنا3370

قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن حازم، أبي
اشتهاه إن قط، طعاما وسلم عليه الله صلى النبي عاب ما 

تركه. وإل أكله
]5093[

جعفيير عن مضر، بن بكر سعيد: حدثنا بن قتيبة  - حدثنا3371
بحينية ابين ماليك بين الليه عبيد عين العيرج، عن ربيعة، بن

قال: السدي
يييديه بييين فييرج سجد إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان 

إبطيه. نرى حتى
إبطيه. بكر: بياض بكير: حدثنا ابن قال: وقال

 ]383[
زريع: حدثنا بن يزيد حماد: حدثنا بن العلى عبد  - حدثنا3372
حدثهم: عنه الله رضي أنسا قتادة: أن عن سعيد،

في يديه يرفع ل كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
حتى يديه يرفع كان فإنه الستسقاء، في إل دعائه من شيء



إبطيه. بياض يرى
 ]984[

سابق: حدثنا بن محمد الصباح: حدثنا بن الحسن  - حدثنا3373
عيين ذكيير جحيفيية، أبي بن عون قال: سمعت مغول بن مالك
قال: أبيه
فييي بالبطييح وهييو وسييلم عليه الله صلى النبي إلى دفعت 

دخييل، ثييم بالصييلة فنييادى بلل خييرج بالهيياجرة، وكييان قبيية،
فوقييع وسلم، عليه الله صلى الله رسول وضوء فضل فأخرج
وخييرج العنييزة، فييأخرج دخييل ثييم منييه، يأخييذون عليييه النيياس
وبيييص إلييى أنظيير كييأني وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول

والعصيير ركعييتين، الظهيير صييلى ثييم العنييزة، فركييز سيياقيه،
والمرأة. الحمار يديه بين يمر ركعتين،

 ]185[
سييفيان، الييبزار: حييدثنا صييباح بن الحسن  - حدثنا3374/3375

عنها: الله رضي عائشة عن عروة، عن الزهري، عن
عيده لييو حيديثا يحدث كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 

لحصاه. العاد
أنييه شييهاب ابيين عيين يييونس، الليث: حدثني ) - وقال3375( 

قالت: أنها عائشة عن الزبير، بن عروة قال: أخبرني
يحييدث حجرتييي جانب إلى فجلس جاء فلن، أبو يعجبك أل 

وكنييت ذلييك، يسييمعني وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
عليه: لرددت أدركته ولو سبحتي، أقضي أن قبل فقام أسبح،

الحييديث يسرد يكن لم وسلم عليه الله صلى الله رسول إن
كسردكم.

 21       : تنام -  وسلم عليه الله صلى النبي كان باب
. قلبه    ينام ول عيناه

عليييه اللييه صييلى النييبي عيين جابر، عن ميناء، بن سعيد رواه
وسلم.

 ]6852[
سيعيد عيين مالييك، عيين مسييلمة، بيين الليه عبد  - حدثنا3376

الرحمن: عبد بن سلمة أبي عن المقبري،
رسيول صيلة كيانت عنها: كييف الله رضي عائشة سأل أنه 

يزيييد كيان قالت: مييا رمضان؟ في وسلم عليه الله صلى الله
أربيع يصيلي ركعية، عشيرة إحيدى على غيره ول رمضان في



فل أربعييا، يصلي ثم وطولهن، حسنهن عن تسأل فل ركعات،
رسييول فقلييت: يييا ثلثا، يصلي ثم وكولهن، حسنهن عن تسأل

قلبي). ينام ول عيني قال: (تنام توتر؟ أن قبل تنام الله
 ]1096[

عيين سييليمان، عن أخي، قال: حدثنني إسماعيل  - حدثنا3377
مالييك بيين أنييس نميير: سييمعت أبييي بيين الليه عبييد بن شريك
ميين وسييلم عليييه اللييه صييلى بييالنبي أسييري ليليية عن يحدثنا
الكعبة: مسجد

المسييجد فييي نييائم وهييو إليه، يوحى أن قبل نفر ثلثة جاء 
خيرهييم، أوسيطهم: هييو فقييال هييو؟ أولهم: أيهييم فقال الحرام،

جياؤوا حتى يرهم فلم تلك، خيرهم. فكانت آخرهم: خذوا وقال
نائمة وسلم عليه الله صلى والنبي قلبه، يرى فما أخرى ليلة

تنييام ول أعينهييم تنييام النبييياء وكييذلك قلبييه، ينييام ول عينيياه
السماء. إلى به عرج ثم جبريل، فتوله قلوبهم،

]7079[

22.     : السلم -  في النبوة علمات باب
رجاء أبا زرير: سمعت بن سلم الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا2278

حصين: بن عمران قال: حدثنا
مسيير، فييي وسيلم عليييه الليه صيلى النيبي ميع كانوا أنهم 

فغلبتهييم عرسييوا، الصييبح وجييه كييان إذا حييتى ليلتهم، فأدلجوا
ميين اسييتيقظ ميين أول فكييان الشييمس، ارتفعت حتى أعينهم
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول يوقظ ل وكان بكر، أبو منامه
بكر أبو فقعد عمر، فاستيقظ يستيقظ، حتى منامه من وسلم

النييبي اسييتيقظ حييتى صييوته ويرفييع يكييبر فجعييل رأسييه، عند
رجييل فاعتزل الغداة، بنا وصلى فنزل وسلم، عليه الله صلى

مييا فلن، قييال: (يييا انصييرف فلمييا معنييا، يصييل لم القوم من
يييتيمم أن فييأمره جنابيية، معنا). قال: أصابتني تصلي أن يمنعك

وسلم عليه الله صلى الله رسول وجعلني صلى، ثم بالصعيد،
نحيين فبينمييا شييديدا عطشا عطشنا وقد يديه، بين ركوب في

لهييا: فقلنييا مزادتين، بين رجليها سادلة بامرأة نحن إذا نسير،
وبييين أهلييك بييين فقلنييا: كييم ميياء، ل فقييالت: إنييه الميياء؟ أين

صييلى اللييه رسول إلى فقلنا: انطلقي وليلة، قالت: يوم الماء؟
ميين نكلمهييا فلييم اللييه؟ رسييول قييالت: ومييا وسلم، عليه الله

فحييدثته وسييلم، عليه الله صلى النبي بها استقبلنا حتى أمره



بمزادتيها، فأمر مؤتمة، أنها حدثته أنها غير حدثتنا، الذي بمثل
روينا، حتى رجل أربعين عطاشا فشربنا العزلوين، في فمسح
وهييي بعيييرا، نسييق لييم أنييه غير وإداوة، معنا قربة كل فملنا

لهييا عنييدكم). فجمييع مييا قال: (هاتوا ثم الملء، من تنض تكاد
الناس، أسحر أهلها. قالت: لقيت أتت حتى والتمر، الكسر من
المييرأة، بتلييك الصييرم ذلك الله فهدى زعموا، كما نبي هو أو

وأسلموا. فأسلمت
 ]337[

عييدي، أبييي ابيين بشار: حييدثنا بن محمد  - حدثني3379/3382
قال: عنه الله رضي أنس عن قتادة، عن سعيد، عن
فوضع بالزوراء، وهو بإناء، وسلم عليه الله صلى النبي أتي 

ابعه، بيين مين ينبيع المياء فجعيل النياء، فيي يده فتوضيأ أص
زهاء أو قال: ثلثمائة، كنتم؟ لنس: كم قتادة: قلت القوم. قال

ثلثمائة.
إسحاق عن مالك، عن مسلمة، بن الله عبد ) - حدثنا3380( 

الله عبد بن
قال: أنه عنه الله رضي مالك بن أنس عن طلحة، أبي ابن
صييلة وحييانت وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول رأيييت 

صييلى اللييه رسول فأتي يجدوه، فلم الوضوء فالتمس العصر،
عليييه اللييه صييلى اللييه رسول فوضع بوضوء، وسلم عليه الله

منيه، يتوضييؤوا أن النياس فيأمر النيياء، ذليك فييي ييده وسلم
حييتى النيياس، فتوضييأ أصييابعه، تحييت ميين ينبييع الميياء فرأيييت
آخرهم. عند من توضؤوا

قييال: حييزم مبييارك: حييدثنا بيين الرحميين عبييد ) - حييدثنا3381(
عنييه اللييه رضييي مالييك بيين أنييس قال: حييدثنا الحسن سمعت

قال:
ومعييه مخارجه، بعض في وسلم عليه الله صلى النبي خرج 

فلييم الصييلة، فحضييرت يسيييرون، فانطلقوا أصحابه، من ناس
بقييدح فجيياء القييوم، ميين رجييل فييانطلق يتوضؤون، ماء يجدوا

ثم فتوضأ، وسلم عليه الله صلى النبي فأخذه يسير، ماء من
فتوضييؤوا). قييال: (قومييوا ثييم القييدح، علييى الربييع أصابعه مد

وكييانوا الوضييوء، ميين يريييدون فيمييا بلغييوا حييتى القوم فتوضأ
نحوه. أو سبعين

حميييد، يزيد: أخبرنييا منير: سمع بن الله عبد ) - حدثنا3382( 



قال: عنه الله رضي أنس عن
المسييجد ميين الييدار قريييب كيان ميين فقام الصلة، حضرت 

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي فييأتي قييوم، وبقييي فتوضييأ،
المخضييب فصييغر كفييه، فوضييع ميياء، فيه حجارة من بمخضب

المخضييب، فييي فوضييعها أصييابعه فضييم كفييه، فيييه يبسط أن
رجل. قال: ثمانون كانوا؟ جميعا. قلت: كم كلهم القوم فتوضأ

 ]167[
بيين العزيييز عبييد إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حييدثنا3383

بيين جييابر عن الجعد، أبي بن سالم عن حصين، مسلم: حدثنا
قال: عنهما الله رضي اله عبد
وسييلم عليييه اللييه صلى والنبي الحديبية، يوم الناس عطش 

لكييم). فقال: (ما نحوه، الناس فجهش فتوضأ، ركوة يديه بين
يييديك، بييين مييا إل نشييرب ول نتوضيأ ميياء عنيدنا قالوا: ليييس

كأمثييال أصييابعه بين يثور الماء فجعل الركوة، في يده فوضع
مائيية كنييا قييال: لييو كنتييم؟ وتوضأنا. قلييت: كييم فشربنا العيون،

مائة. عشرة خمس كنا لكفانا، ألف
]3921 - 3923، 4560، 5316[

أبييي عيين إسييرائيل، إسييماعيل: حييدثنا بيين مالك  - حدثنا3384
قال: عنه الله رضي البراء عن إسحاق،

فنزحناهييا بئيير، والحديبية مائة، عشرة أربع الحديبية يوم كنا 
عليييه اللييه صييلى النييبي فجلييس قطييرة، فيهييا نييترك لم حتى

الييبئر، فييي ومج فمضمض بماء، فدعا البئر شفير على وسلم
صييدرت أو وروت روينييا، حييتى اسييتقينا ثييم بعيييد، غير فمكثنا
ركائبنا.

]3919، 3920[
إسييحاق عيين مالييك، يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا3385

يقييول: مالييك بيين أنس سمع طلحة: أنه أبي ابن الله عبد بن
سليم: لم طلحة أبو قال
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول صييوت سييمعت لقييد 

قالت: نعييم، شيء؟ من عندك فهل الجوع، فيه أعرف ضعيفا،
فلقييت لهييا، خمييارا أخرجييت ثييم شييعير، من أقراصا فأخرجت

أرسلتني ثم ببعضه، ولثتني يدي تحت دسته ثم ببعضه، الخبز
بييه، قييال: فييذهبت وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسول إلى

ومعه المسجد في وسلم عليه الله صلى الله رسول فوجدت



عليييه اللييه صييلى الله رسول لي فقال عليهم، فقمت الناس،
قييال: (بطعييام). قلييت: طلحة). فقلييت: نعييم، أبو وسلم: (آرسلك

معييه: لميين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فقال نعم،
طلحيية أبييا جئييت حتى أيديهم، بين وانطلقت (قوموا). فانطلق

اللييه رسييول جيياء قييد سييليم، أم طلحة: يا أبو فقال فأخبرته،
ه صلى نطعمهيم؟ ميا عنيدنا ولييس بالنياس، وسيلم علييه الل

لقييي حييتى طلحيية أبييو فييانطلق أعلييم، ورسييوله فقييالت: الليه
صييلى اللييه رسييول فأقبل وسلم، عليه الله صلى الله رسول

الله صلى الله رسول فقال معه، طلحة وأبو وسلم عليه الله
الخبز، بذلك عندك). فأتت ما سليم، أم يا وسلم: (هلمي عليه
وعصييرت ففييت، وسييلم عليييه الله صلى الله رسول به فأمر

عليييه اللييه صييلى اللييه رسول قال ثم فأدمته، عكة سليم أم
لعشييرة). فييأذن قييال: (ائييذن ثم يقول، أن شاء ما فيه وسلم
لعشييرة). قييال: (ائييذن ثم خرجوا، ثم شبعوا حتى فأكلوا لهم،
قييال: (ائييذن ثييم خرجييوا، ثييم شييبعوا حييتى فييأكلوا لهم، فأذن

ثمييانون أو سبعون والقوم وشبعوا، كلهم القوم لعشرة). فأكل
رجل.

 ]412[
الزبيييري: أحمييد أبييو المثنييى: حييدثنا بيين محمد  - حدثني3386
عيين علقمية، عيين إبراهيييم، عيين منصييور، عن إسرائيل، حدثنا
قال: الله عبد
رسيول ميع كنيا تخويفيا، تعدونها وأنتم بركة، اليات نعد كنا 

فقا: (اطلبوا الماء، فقل سفر، في وسلم عليه الله صلى الله
فييي يييده فأدخييل قليل، ماء فيه بإناء ماء). فجاؤوا من فضلة
اللييه). ميين والبركة المبارك، الطهور على قال: (حي ثم الناء
اللييه صييلى الليه رسييول أصابع بين من ينبع الماء رأيت فلقد
يؤكل. وهو الطعام تسبيح نسمع كنا ولقد وسلم، عليه

قييال: عييامر قال: حييدثني زكرياء نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا3387
عنه: الله رضي جابر حدثني

عليييه اللييه صييلى النييبي فييأتيت دييين، وعليييه توفي أباه أن 
ت: إن وسلم ميا إل عنيدي ولييس دينيا، علييه تيرك أبيي فقل
معييي فييانطلق عليييه، ما سنين يخرج ما يبلغ ول نخله، يخرج
بيييادر ميين بيييدر حييول فمشييى الغرميياء، علي يفحش ل لكي

فقال: (انزعوه). فأوفاهم عليه، جلس ثم آخر، ثم فدعا، التمر



أعطاهم. ما مثل وبقي لهم، الذي
 ]2020[

عيين معتميير، إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى أبييو  - حدثنا3388
بكيير أبييي بيين الرحميين عبييد حييدثه عثمان: أنه أبو حدثنا أبيه،

عنهما: الله رضي
اللييه صلى النبي وأن فقراء، أناسا كانوا الصفة أصحاب أن 

فليييذهب اثنييين طعييام عنييده كييان مرة: (من قال وسلم عليه
أو بخييامس فليييذهب أربعيية طعييام عنييده كييان وميين بثييالث،

النييبي وانطلييق بثلثيية، جيياء بكر أبا قال: وأن كما سادس). أو
أنييا قال: فهييو وثلثة، بكر وأبو بعشرة، وسلم عليه الله صلى
بيتنييا بييين وخييادمي، قييال: امرأتييي هييل أدري ول وأمي، وأبي
اللييه صلى النبي عند تعشى بكر أبا وأن بكر، أبي بيت وبين
حييتى فلبث رجع ثم العشاء، صلى حتى لبث ثم وسلم، عليه

ميا بعيد فجيياء وسيلم، علييه الليه صيلى الليه رسيول تعشييى
حبسييك امرأتييه: مييا لييه قييالت اللييه، شاء ما الليل من أمضى

حييتى قالت: أبوا عشيتهم؟ ما قال: أو ضيفك؟ أو أضيافك عن
فقييال: يييا فاختبأت، فذهبت فغلبوهم، عليهم عرضوا قد تجيء،
قييال: أبييدا، أطعمييه وقييال: ل وقال: كلييوا، وسب، فجدع غنثر،
أكييثر أسييفلها ميين ربييا إل اللقميية من نأخذ كنا ما الله، وايم
ارت شبعوا، حتى منها انت مميا أكيثر وص أبيو فنظير قبيل، ك

فييراس، بنييي أخييت لمرأتييه: يييا قييال أكثر، أو شيء بكر: فإذا
مييرات. بثلث قبييل ممييا أكيثر الن لهي عيني، وقرة قالت: ل

ثييم يمينه، يعني الشيطان، كان وقال: إنما بكر أبو منها فأكل
وسيلم علييه الليه صيلى النبي إلى حملها ثم لقمة، منها أكل

الجييل فمضييى عهييد، قييوم وبييين بيننييا وكييان عنده، فأصبحت
كيم أعليم الليه أنياس، منهيم كل مع رجل، عشر اثنا فتفرقنا

أجمعييون. منهييا قال: أكلييوا معهم، بعث أنه غير رجل، كل مع
قال. كما أو
 ]577[

أنيس. عين العزيز، عبد عن حماد، مسدد: حدثنا  - حدثنا2289
قال: عنه الله رضي أنس عن ثابت، عن يونس، وعن

اللييه صييلى الله رسول عهد على قحط المدينة أهل أصاب 
فقييال: رجييل قام إذ جمعة، يوم يخطب هو فبينا وسلم، عليه

يسييقينا. الله فادع الشاء، هلكت الكراع، هلكت الله رسول يا



الزجاجيية، لمثييل السييماء أنييس: وإن قييال ودعييا، يييديه فمييد
السيماء أرسيلت ثيم اجتميع، ثيم سيحابا، أنشيأت ريح فهاجت
نييزل فلييم منازلنييا، أتينييا حييتى الميياء نخييوض فخرجنا عزاليها،

غيييره، أو الرجييل ذلييك إليييه فقام الخرى، الجمعة إلى نمطر
يحبسه. فتبسم الله فادع البيوت، تهدمت الله، رسول فقال: يا

حييول تصدع السحاب إلى علينا). فنظرت ول قال: (حوالينا ثم
إكليل. كأنه المدينة

 ]890[
أبييو كييثير بيين يحيييى المثنييى: حييدثنا بيين محمييد  - حدثنا3390

أبيي أخيو العلء، بين عمير واسيمه حفيص، أبيو غسان: حيدثنا
اللييه رضي عمر ابن عن نافعا، قال: سمعت العلء، بن عمرو

عنهما:
فلمييا جيذع، إلييى يخطيب وسيلم عليه الله صلى النبي كان 

عليه. يده يمسح فأتاه الجذع، فحن إليه تحول المنبر اتخذ
بيين معيياذ عميير: أخبرنييا بيين عثمييان الحميييد: أخبرنييا عبد وقال

رواد، أبييي ابيين عيين عاصييم، أبييو بهذا. ورواه نافع عن العلء،
وسلم. عليه الله صلى النبي عن عمر، ابن عن نافع، عن

أيمين بين الواحيد عبيد نعييم: حيدثنا أبيو  - حيدثنا3391/3392
عنهما: الله رضي الله عبد بن جابر عن أبي، قال: سمعت

إلى الجمعة يوم يقوم كان وسلم عليه الله صلى النبي أن 
رسييول رجل: يا أو النصار، من امرأة فقالت نخلة، أو شجرة

منييبرا، لييه شئتم). فجعلييوا قال: (إن منبرا؟ لك نجعل أل الله،
صييياح النخليية فصاحت المنبر، إلى دفع الجمعة يوم كان فلما

تئن إليه، فضمها وسلم عليه الله صلى النبي نزل ثم الصبي،
كييانت مييا علييى تبكييي يسييكن. قييال: (كييانت الذي الصبي أنين

عندها). الذكر من تسمع
بيين سييليمان عيين أخي، قال: حدثني إسماعيل ) - حدثنا3392(

اللييه عبيييد بيين حفييص قال: أخبرني سعيد بن يحيى عن بلل،
اللييه رضييي اللييه عبييد بيين جييابر سمع مالك: أنه بن أنس بن

يقول: عنهما
النييبي فكييان نخييل، ميين جييذوع على مسقوفا المسجد كان 

فلمييا منهييا، جييذع إلى يقوم خطب إذا وسلم عليه الله صلى
كصييوت صوتا الجذع لذلك فسمعنا عليه، وكان المنبر له صنع

يييده فوضييع وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي جاء حتى العشار،



فسكنت. عليها
 ]438[

عيين عييدي، أبييي ابيين بشييار: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا3393
عيين شييعبة، عيين محمييد، خالييد: حييدثنا بيين بشر شعبة. حدثني

حذيفة: عن يحدث وائل أبا سليمان: سمعت
قييول يحفظ قال: أيكم عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن 

حذيفيية: فقييال الفتنيية؟ في وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللييه رسييول قال لجريء، إنك قال: هات، قال، كما أحفظ أنا

وجيياره، وميياله أهلييه فييي الرجل وسلم: (فتنة عليه الله صلى
عيين والنهييي بييالمعروف والميير والصييدقة، الصييلة تكفرهييا

قال: البحر، كموج تموج التي ولكن هذه، المنكر). قال: ليست
بابييا وبينهييا بينييك إن منهييا، عليييك لبييأس المييؤمنين، أمييير يييا

قييال: يكسيير، بييل قييال: ل، يكسر؟ أو الباب قال: يفتح مغلقا،
أن كمييا قييال: نعييم، الباب؟ قلنا: علم يغلق، ل أن أحرى ذاك
أن فهبنييا بالغيياليظ، ليييس حييديثا حييدثته إنييي الليلة، غد دون

قال: عمر. الباب؟ فقال: من فسأله مسروقا وأمرنا نسأله،
 ]502[

أبييو شييعيب: حييدثنا اليمييان: أخبرنييا أبييو  - حييدثنا3394/3396
عنه، الله رضي هريرة أبي عن العرج، عن الزناد،

حتى الساعة تقوم قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 
العين، صغار الترك، تقاتلوا وحتى الشعر، نعالهم قوما تقاتلوا

المطرقيية، المجييان وجييوههم كييأن النوف، ذلف الوجوه، حمر
يقييع حييتى الميير لهذا كراهية أشدهم الناس خير من وتجدون

فييي خيييارهم الجاهلييية فييي خيييارهم معييادن، والنيياس فيييه،
مين إلييه أحب يراني لن زمان، أحدكم على وليأتين السلم،

وماله). أهله مثل له يكون أن
عيين معميير، عيين الرزاق، عبد يحيى: حدثنا ) - حدثني3395( 

عن همام،
عنه: الله رضي هريرة أبي
حتى الساعة تقوم قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي أن 

فطييس الوجييوه، حميير العيياجم، ميين وكرمييان خييوزا تقيياتلوا
نعييالهم المطرقيية، المجييان وجييوههم العييين، صييغار النييوف،
الشعر).

الرزاق. عبد عن غيره، تابعه



قييال: قييال سييفيان الله: حييدثنا عبد بن علي ) - حدثنا3396( 
عنييه اللييه رضييي هريييرة أبا قال: أتينا قيس إسماعيل: أخبرني

فقال:
لييم سيينين، ثلث وسلم عليه الله صلى الله رسول صحبت 

فيهيين، منييي الحييديث أعييي أن علييى أحييرص سييني فييي أكن
تقيياتلون السيياعة يييدي بيييده: (بييين هكييذا وقييال يقول، سمعته

مييرة: وهييم سييفيان البارز. وقال هذا الشعر). وهو نعالهم قوما
البارز. أهل

 ]2770[
حازم: سمعت بن جرير حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا3397

قال: تغلب بن عمرو يقول: حدثنا الحسن
يييدي يقول: (بييين وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

كييأن قومييا وتقيياتلون الشييعر، ينتعلييون قومييا تقاتلون الساعة،
المطرقة). المجان وجوههم

 ]2769[
قال: الزهري شعيب: عن نافع: أخبرنا بن الحكم  - حدثنا3398
اللييه رضييي عميير بن الله عبد الله: أن عبد بن سالم أخبرني
قال: عنهما

يقييول: (تقيياتلكم وسييلم عليييه الله صلى الله رسول سمعت 
هييذا مسييلم، الحجيير: يييا يقييول ثييم عليهييم، فتسييلطون اليهود،
فاقتله). ورائي يهودي

 ]2767[
عيين عمييرو، عن سفيان، سعيد: حدثننا بن قتيبة  - حدثنا3399
عنه، الله رضي سعيد أبي عن جابر،

النيياس علييى قييال: (يييأتي وسييلم عليه الله صلى النبي عن 
اللييه صييلى الله رسول صحب من فيقال: فيكم يغزون، زمان
فيقيال يغيزون ثييم عليهييم، فيفتيح فيقولون: نعم، وسلم؟ عليه

وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول صحب من فيكم لهم: هل
لهم). فيفتح فيقولون: نعم،

 ]2740[
إسرائيل: النضر: أخبرنا الحكم: أخبرنا بن محمد  - حدثني3400
بيين عيدي عين خليفيية، بين محييل الطائي: أخبرنييا سعد أخبرنا
قال: حاتم

فشكا رجل أتاه إذ وسلم عليه الله صلى النبي عند أنا بينا 



عييدي، فقال: (يا السبيل، قطع فشكا آخر أتاه ثم الفاقة، إليه
قال: (فإن عليها، أنبئت وقد أرها، الحيرة). قلت: لم رأيت هل

حيتى الحييرة، مين ترتحيل الظعينية ليترين الحيياة، بك طالت
وبييين بينييي فيما - قلت الله إل أحدا تخاف ل بالكعبة تطوف

- ولئيين البلد فييي سيعروا قييد الييذين طيء دعار نفسي: فأين
هرمز؟ بن كسرى). قلت: كسرى كنوز لتفتحن حياة بك طالت

الرجييل لييترين حييياة، بك طالت ولئن هرمز، بن قال: (كسرى
يجييد فل يقبله من يطلب فضة، أو ذهب من كفه ملء يخرج
بينييه وليييس يلقيياه، يييوم أحييدكم الله وليلقين منه، يقبله أحدا

رسييول إليييك أبعييث فيقييولن: ألييم لييه، يييترجم ترجمييان وبينييه
وأفضييل وولييدا مييال أعطييك فيقول: ألييم فيقول: بلى، فيبلغك؟
جهنييم، إل يييرى فل يمينييه عيين فينظيير فيقييول: بلييى، عليييك؟
النبي عدي: سمعت جهنم). قال إل يرى فل يساره عن وينظر
تمييرة، بشييق ولييو النييار يقييول: (اتقييوا وسييلم عليه الله صلى
عييدي: فرأيييت طيبيية). قييال فبكلميية تمييرة، شق يجد لم فمن

إل تخيياف ل بالكعبيية تطييوف حتى الحيرة من ترتحل الظعينة
طييالت ولئيين هرمييز، بن كسرى كنوز افتتح فيمن وكنت الله،
صلى القاسم أبو قال ما لترون الحياة، بكم
كفه). ملء وسلم: (يخرج عليه الله

بشيير: بيين سييعدان عاصييم: أخبرنييا أبييو الله: حدثنا عبد حدثني
عييديا: كنييت خليفيية: سييمعت بيين محييل مجاهد: حدثنا أبو حدثنا
وسلم. عليه الله صلى النبي عند

 ]1347[
عين يزييد، عين لييث، شرحبيل: حدثنا بن سعيد  - حدثنا3401

عامر: بن عقبة عن الخير، أبي
أهل على فصلى يوما خرج وسلم عليه الله صلى النبي أن 

فقييال: (إنييي المنييبر إلييى انصييرف ثم الميت، على صلته أحد
عليكم، شهيد وأنا فرطكم،

خزائيين أعطيييت قد وإني الن، حوضي إلى لنظر والله وإني
ولكيين تشركوا، أن بعدي أخاف ما والله وإني الرض، مفاتيح
فيها). تنافسوا أن أخاف

 ]1279[
عيين الزهييري، عيين عيينيية، ابيين نعيم: حييدثنا أبو  - حدثنا3402
قال: عنه الله رضي أسامة عن عروة،



الطييام، من أطم على وسلم عليه الله صلى النبي أشرف 
بيييوتكم خلل تقييع الفتيين أرى إني أرى؟ ما ترون فقال: (هل

القطر). مواقع
 ]1779[

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا3403
حييدثته: أن سييلمة أبي بنت زينب الزبير: أن ابن عروة حدثني

جحش: بنت زينب عن حدثتها، سفيان أبي بنت حبيبة أم
يقييول: (ل فزعا عليها دخل وسلم عليه الله صلى النبي أن 

ميين اليييوم فتييح اقترب، ما شر من للعرب ويل الله، إل إله
تليهييا، وبييالتي بإصييبعه هييذا). وحليق مثيل وميأجوج يأجوج ردم

ه، رسيول زينب: فقلت: يا فقالت الصيالحون؟ وفينيا أنهليك الل
الخبث). كثر إذا قال: (نعم،

 ]3168[
سييلمة أم الحارث: أن بنت هند الزهري: حدثتني  - وعن3404
قالت:

اللييه، فقييال: (سييبحان وسييلم عليه الله صلى النبي استيقظ 
الفتن). من أنزل وماذا الخزائن، من أنزل ماذا

 ]115[
بيين سييلمة أبييي بيين العزيز عبد نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا3405

عيين أبيه، عن صعصعة، أبي بن الرحمن عبد عن الماجشون،
قال: عنه الله رضي الخدري سعيد أبي
وأصييلح فأصيلحها وتتخييذها، الغنييم، تحييب أراك لي: إني قال 

يقييول: وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي سييمعت فإني رعامها،
المسيلم، ميال خييير فيه الغنم تكون زمان، الناس على (يأتي

القطيير، مواقييع فييي الجبييال، سعف أو الجبال، شعف بها يتبع
الفتن). من بدينه يفر
 ]19[

عيين إبراهيييم، الويسي: حدثنا العزيز عبد  - حدثنا3406/3407
وأبييي المسيييب ابيين عن شهاب، ابن عن كيسان، بن ا صالح
قال: عنه الله رضي هريرة أبا الرحمن: أن عبد بن سلمة

فتيين، وسييلم: (سييتكون عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قييال 
الماشييي، ميين خييير فيهييا والقائم القائم، من خير فيها القاعد

تستشييرفه، لهييا يشرف ومن الساعي، من خير فيها والماشي
به). فليعذ معاذا أو ملجأ وجد ومن



الرحميين عبد بن بكر أبو شهاب: حدثني ابن ) - وعن3407( 
نوفييل عيين السييود، مطيييع بيين الرحمن عبد عن الحارث، بن
معاوية: بن
الصييلة زيييد: (ميين بكيير أن إل هييذا، هريرة أبي حديث مثل 

وماله). أهله وتر فكأنما فاتته، من صلة،
]6670، 6671[

العمييش، عيين سييفيان، كييثير: أخبرنييا بن محمد  - حدثنا3408
مسعود، ابن عن وهب، بن زيد عن
وأمييور أثييرة قال: (ستكون وسلم عليه الله صلى النبي عن 

الحييق قال: (تؤدون تأمرنا؟ فما الله رسول تنكرونها). قالوا: يا
لكم). الذي الله وتسألون عليكم، الذي

]6644[

معميير أبييو الرحيم: حدثنا عبد بن محمد  - حدثني3409/3410
إسماعيل

التييياح، أبييي عيين شييعبة، أسامة: حييدثنا أبو إبراهيم: حدثنا ابن
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن زرعة، أبي عن
هييذا النيياس وسييلم: (يهلييك عليه الله صلى الله رسول قال 

النيياس أن قييال: (لييو تأمرنييا؟ قريييش). قييالوا: فمييا ميين الحييي
اعتزلوهم).

التييياح: أبييي عيين شييعبة، داود: أخبرنييا أبييو محمود: حييدثنا قال
زرعة. أبا سمعت

بيين عمييرو المكييي: حييدثنا محمييد بيين أحمييد ) - حدثنا3410( 
وأبييي مييروان مع قال: كنت جده عن الموي، سعيد بن يحيى

يقول: هريرة أبا فسمعت هريرة،
غلمة يدي على أمتي يقول: (هلك المصدوق الصادق سمعت 

أن شئت هريرة: إن أبو قال مروان: غلمة؟ قريش). فقال من
]6649فلن.[ وبني فلن بني أسميهم

قييال: الوليييد موسييى: حييدثنا بيين يحيييى  - حييدثنا3411/3412
الحضييرمي اللييه عبيييد بيين بسيير قال: حدثني جابر ابن حدثني

اليمييان بين حذيفية سمع الخولني: أنه إدريس أبو قال: حدثني
يقول:

عيين وسيلم عليه الله صلى الله رسول يسألون الناس كان 
فقلييت: يييا يييدركني، أن مخافيية الشر عن أسأله وكنت الخير،



بهييذا اللييه فجاءنييا وشيير، الجاهلييية فييي كنييا إنييا اللييه، رسول
قييال: (نعييم). قلييت: وهييل شر؟ من الخير هذا بعد فهل الخير،

وميا دخين). قليت وفيييه قييال: نعييم، خييير؟ من الشر ذلك بعد
وتنكيير). منهييم تعييرف هييديي، بغييير يهييدون قال: (قييوم دخنه؟

إليى دعياة قيال: (نعيم، شير؟ مين الخيير ذلك بعد قلت: فهل
رسييول فيهييا). قلييت: يييا قييذفوه إليها أجابهم من جهنم، أبواب
بألسيينتنا). ويتكلمييون جلييدتنا، من فقال: (هم لنا؟ صفهم الله،

جماعيية قييال: تلييزم ذلييك؟ أدركنييي إن تييأمرني قلييت: فمييا
إمييام؟ ول جماعة لهم يكن لم قلت: فإن وإمامهم، المسلمين

شييجرة، بأصييل تعييض أن ولييو كلها، الفرق تلك قال: (فاعتزل
ذلك). على وأنت الموت يدركك حتى
بيين يحيييى قييال: حييدثني المثنييى بن محمد ) - حدثني3412( 

عنه الله رضي حذيفة عن قيس، إسماعيل: حدثني عن سعيد،
قال:

الشر. وتعلمت الخير، أصحابي تعلم 
]6673[

قال: الزهري عن شعيب، نافع: حدثنا بن الحكم  - حدثنا3413
قال: عنه الله رضي هريرة أبا سلمة: أن أبو أخبرني

السيياعة تقييوم وسييلم: (ل عليييه اللييه صلى الله رسول قال 
واحدة). دعواهما فئتان يقتتل حتى

معميير، الييرزاق: أخبرنييا عبييد محمد: حييدثنا بن الله عبد حدثني
عنه، الله رضي هريرة أبي عن همام، عن
حتى الساعة تقوم قال: (ل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

واحييدة. ول دعواهما عظيمة، مقتلة بينهما فيكون فئتان، يقتتل
ثلثييين، ميين قريبييا كييذابون، دجييالون يبعث حتى الساعة تقوم
الله). رسول أنه يزعم كلهم

]5690 ،989وانظر:  ،6704 ،6536[
قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا3414
الخييدري سييعيد أبييا الرحميين: أن عبييد بيين سييلمة أبييو أخبرني

قال: عنه الله رضي
وهييو وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عنييد نحن بينما 

تميييم، بنييي ميين رجييل وهييو الخويصرة، ذو أتاه قسما، يقسم
م إذا يعيدل ومين فقال: (ويليك، اعدل، الله رسول فقال: يا ل

عميير: ييا أعييدل). فقييال أكيين لم إن وخسرت خبت قد أعدل،



فييإن فقييال: (دعييه، عنقييه؟ فأضرب فيه لي ائذن الله، رسول
مييع وصيييامه صييلتهم، مييع صييلته أحييدكم يحقيير أصييحابا لييه

الدين من يمرقون تراقيهم، يجاوز ل القرآن يقرؤون صيامهم،
فيييه يوجييد فل نصله إلى ينظر الرمية، من السهم يمرق كما

ينظيير ثييم شيييء، فيييه يوجد فما رصافه إلى ينظر ثم شيء،
إلييى ينظيير ثييم شيييء، فيه يوجد - فل قدحه - وهو نضيه إلى

رجل آيتهم والدم، الفرث سبق قد شيء، فيه يوجد فل قذذه
تدردر، البضعة مثل أو المرأة، ثدي مثل عضديه إحدى أسود،

الناس). من فرقة حين على ويخرجون
رسييول ميين الحييديث هييذا سييمعت أني سعيد: فأشهد أبو قال
طييالب أبييي بيين علييي أن وأشهد وسلم، عليه الله صلى الله

حييتى بييه، فييأتي فييالتمس الرجل بذلك فأمر معه، وأنا قاتلهم
الييذي وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي نعيت علييى إليه نظرت

نعته.
]4771، 5811، 6532، 6534[

العمييش، عيين سييفيان، كييثير: أخبرنييا بن محمد  - حدثنا3415
اللييه رضييي علييي قييال: قييال غفليية بن سويد عن خيثمة، عن

عنه:
أخر فلن وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن حدثكم إذا 

فيمييا حييدثتكم وإذا عليييه، أكييذب ميين إلييي أحييب السماء من
صييلى اللييه رسييول سييمعت خدعيية، الحرب فإن وبينكم، بيني
حيدثاء قيوم، الزميان آخير فيي يقيول: (ييأتي وسلم عليه الله

البرييية، قييول خييير ميين يقولييون الحلم، سييفهاء السيينان،
يجيياوز ل الرمييية، ميين السهم يمرق كما السلم من يمرقون
قتلهييم فييي فييإن فيياقتلوهم، لقيتوهم فأينما حناجرهم، إيمانهم

القيامة). يوم قتلهم لمن أجرا
]4770، 6531[

إسييماعيل: عيين يحيى، المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثني3416
قال: الرت بن خباب عن قيس، حدثنا

متوسييد وهو وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى شكونا 
تييدعو أل لنييا، تستنصيير لييه: أل قلنييا الكعبة، ظل في له بردة
الرض، فييي له يحفر قبلكم فيمن الرجل قال: (كان لنا؟ الله

باثنتين، فيشق رأسه على فيوضع بالمنشار فيجاء فيه، فيجعل
دون مييا الحديييد بأمشيياط دينييه. ويمشييط عيين ذلك يصده وما



واللييه دينييه، عيين ذلييك يصييده وما عصب، أو عظم من لحمه
إلييى صيينعاء ميين الراكييب يسييير حييتى الميير، هييذا ليتميين

ولكنكييم غنمييه، علييى الييذئب أو اللييه، إل يخاف ل حضرموت،
تستعجلون).

]3639، 6544[
سييعد: حييدثنا بيين أزهيير الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا3417

مالييك بيين أنييس عيين أنييس، بن موسى قال: أنبأني عون ابن
عنه: الله رضي

فقال قيس، بن ثابت افتقد وسلم عليه الله صلى النبي أن 
جالسييا فوجييده فأتاه علمه، لك أعلم أنا الله، رسول رجل: يا

كييان فقييال: شيير، شييأنك؟ فقييال: مييا رأسييه، منكسا بيته، في
فقييد وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي صوت فوق صوته يرفع
قييال أنييه فأخبره الرجل النار. فأتى أهل من وهو عمله، حبط
ببشيارة الخييرة الميرة أنس: فرجع بن موسى وكذا. فقال كذا

النار، أهل من لست له: إنك فقل إليه، فقال: (اذهب عظيمة،
الجنة). أهل من ولكن

]4565[
عيين شييعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني3418

عنهما: الله رضي عازب بن البراء إسحاق: سمعت أبي
فسييلم، تنفيير، فجعلييت الدابيية، الدار وفي الكهف، رجل قرأ 

عليييه اللييه صلى للنبي فذكره غشيته، سحابة، أو ضبابة، فإذا
أو للقييرآن، نزلييت السييكينة فإنهييا فلن، فقييال: (اقييرأ وسييلم
للقرآن). تنزلت

]4559، 4724[
بيين زيييد بيين أحمييد يوسييف: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثنا3419

أبو معاوية: حدثنا بن زهير الحزاني: حدثنا الحسن أبو إبراهيم،
يقول: عازب ابن البراء إسحاق: سمعت

فاشييترى منزلييه، فييي أبي إلى عنه الله رضي بكر أبو جاء 
قييال: فحملتييه معي، يحمله ابنك لعازب: ابعث فقال رحل، منه

حييدثني بكيير، أبا أبي: يا له فقال ثمنه، ينتقد أبي وخرج معه،
علييه الليه صيلى الليه رسيول ميع سييريت حين صنعتما كيف

قييائم قييام حييتى الغييد، وميين ليلتنييا أسييرينا قال: نعييم، وسلم،
صييخرة لنييا فرفعييت أحييد، فيييه يميير ل الطريق وخل الظهيرة

وسييويت عنده، فنزلنا الشمس، عليه تأت لم ظل، لها طويلة



وبسييطت عليييه، ينام بيدي مكانا وسلم عليه الله صلى للنبي
حولييك، ما لك أنفض وأنا الله رسول يا وقلت: نم فروة، فيه

إلييى بغنمييه مقبل براع أنا فإذا حوله، ما أنفض وخرجت فنام
غلم، يا أنت فقلت: لمن أردنا، الذي مثل منها يريد الصخرة،

لبيين؟ غنمك قلت: أفي مكة، أو المدينة أهل من فقال: لرجل
فقلييت: انفييض شيياة، فأخذ قال: نعم، قلت: أفتحلب، قال: نعم،

يضرب البراء قال: فرأيت والقذى، والشعر التراب من الضرع
ميين كثبيية قعييب فييي فحلييب ينفض، الخرى على يديه إحدى
يرتييوي وسييلم عليه الله صلى للنبي حملتها إداوة ومعي لبن،
وسيلم عليييه اللييه صييلى النييبي فييأتيت ويتوضييأ، يشييرب منها،

الميياء من فصببت استيقظ، حين فوافقته أوقظه، أن فكرهت
اللييه، رسييول يييا فقلييت: اشييرب أسييفله، برد حتى اللبن على

الرحيييل). قلييت: يييأن قال: (ألييم ثم رضيت، حتى قال: فشرب
بيين سييراقة واتبعنا الشمس، مالت ما بعد قال: فارتحلنا بلى،

اللييه إن تحييزن فقييال: (ل اللييه، رسييول يييا فقلت: أتينا مالك،
فارتطمت وسلم عليه الله صلى الله رسول عليه معنا). فدعا

زهير - شك الرض من جلد - في - أرى بطنها إلى فرسه به
لكمييا فييالله لييي، فييادعوا علي، دعوتما قد أراكما - فقال: إني

وسييلم عليييه الله صلى النبي له فدعا الطلب، عنكما أرد أن
يلقييى فل هنييا، مييا قال: كفيتكم إل أحدا يلقى ل فجعل فنجا،
لنا. قال: ووفى رده، إل أحدا

 ]2307[
مختييار: بيين العزيييز عبييد أسييد: حييدثنا بن معلى  - حدثنا3420
عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن خالد، حدثنا

يعييوده، أعرابييي علييى دخل وسلم عليه الله صلى النبي أن 
مريييض على دخل إذا وسلم عليه الله صلى النبي قال: وكان

لييه: (لبييأس اللييه). فقييال شيياء إن طهييور قال: (لبأس، يعوده
حمييى هييي بييل طل، الله). قال: قلييت: طهييور؟ شاء إن طهور
النييبي فقييال القبييور، تزيييره كييبير، شيييخ علييى تثور، أو تفور،
إذا). وسلم: (فنعم عليه الله صلى

]5332، 5338، 7032[
العزيييز، عبييد الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا3421

قال: عنه الله رضي أنس عن
فكييان عمييران، وآل البقييرة وقرأ فأسلم، نصرانيا رجل كان 



للنبي يكتب
يييدري يقييول: مييا فكييان نصييرانيا، فعاد وسلم، عليه الله صلى
لفظته وقد فأصبح فدفنوه، الله فأماته له، كتبت ما إل محمد

منهييم، هييرب لمييا وأصييحابه محمييد فعييل فقييالوا: هييذا الرض،
وقييد فأصييبح فييأعمقوا، لييه فحفروا فألقوه، صاحبنا عن نبشوا
عيين نبشييوا وأصييحابه، محمييد فعييل فقالوا: هذا الرض، لفظته
فييي لييه وأعمقييوا لييه فحفروا فألقوه، منهم هرب لما صاحبنا
فعلمييوا: أنييه الرض، لفظتييه وقد فأصبح استطاعوا، ما الرض

فألقوه. الناس من ليس
عيين يييونس، عيين الليييث، بكير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3422

رضي هريرة أبي عن المسيب، ابن قال: وأخبرني شهاب ابن
قال: أنه عنه الله
فل كسرى هلك وسلم: (إذا عليه الله صلى الله رسول قال 

نفييس والييذي بعييده، قيصيير فل قيصر هلك وإذا بعده، كسرى
الله). سبيل في كنوزهما لتنفقن بيده، محمد

 ]2864[
عمييير، بن الملك عبد عن سفيان، قبيصة: حدثنا  - حدثنا3423

رفعه، سمرة، ابن جابر عن
فل قيصر هلك وإذا بعده، كسرى فل كسرى هلك قال: (إذا 

الله). سبيل في كنوزهما وقال: (لتنفقن بعده). وذكر قيصر
 ]2953[

أبي بن الله عبد عن شعيب، اليمان: أخبرنا أبو  - حدثنا3424
عنهما الله رضي عباس ابن عن جبير، بن رافع حسين: حدثنا

قال:
عليه الله صلى الله رسول عهد على الكذاب مسيلمة قدم 

تبعته، بعده من المر محمد لي جعل يقول: إن فجعل وسلم،
اللييه رسييول إليييه فأقبييل قييومه، ميين كييثير بشيير في وقدمها

وفي شماس، بن قيس بن ثابت ومعه وسلم عليه الله صلى
وقف حتى جريد، قطعة وسلم عليه الله صلى الله رسول يد

مييا القطعيية هذه سألتني فقال: (لو أصحابه في مسيلمة على
ليعقرنييك أدبييرت ولئيين فيييك، اللييه أميير تعييدو ولن أعطيتكها،

رأيت). ما فيك أريت الذي لراك وإني الله،
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول هريرة: أن أبو فأخبرني

ذهييب، ميين سييوارين يييدي فييي رأيييت نييائم، أنييا قييال: (بينمييا



فنفختهما انفخهما، المنام: أن في إلي فأوحي شأنهما، فأهمني
أحييدهما بعييدي). فكييان ميين يخرجييان كييذابين فأولتهمييا فطارا،

اليمامة. صاحب الكذاب، مسيلمة والخر العنسي،
]4116وانظر:  ،7023 ،6628 ،4118 ،4115[

عين أسيامة، بين حمياد العلء: حدثنا بن محمد  - حدثني3425
-  - أراه موسى أبي عن بردة، أبي بن الله عبد بن بريد
أني المنام في قال: (رأيت وسلم عليه الله صلى النبي عن 

أنهييا إلييى وهلييي فييذهب نخييل، بها أرض إلى مكة من أهاجر
رؤييياي فييي ورأيييت يييثرب، المدينيية هي فإذا هجر، أو اليمامة

ميين أصيب ما هو فإذا صدره، فانقطع سيفا هززت هذه: أني
كييان، مييا أحسيين فعيياد بييأخرى هززتييه ثم أحد، يوم المؤمنين

ورأيييت المييؤمنين، واجتماع الفتح من به الله جاء ما هو فإذا
الخييير وإذا أحد، يوم المؤمنون هم فإذا خير، والله بقرا، فيها

بعييد اللييه آتانييا الذي الصدق وثواب الخير من به الله جاء ما
بدر). يوم

]3765، 3853، 6629، 6634[
عيين فييراس، عن زكرياء، نعيم" حدثنا أبو  - حدثنا3426/3427

قالت: عنها الله رضي عائشة عن مسروق، عن عامر،
اللييه صييلى النييبي مشييي مشيتها كأن تمشي فاطمة أقبلت 

وسييلم: (مرحبييا عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال وسييلم، عليييه
إليهييا أسيير ثييم شييماله، عيين أو يمينه عن أجلسها بابنتي). ثم

حييديثا إليهييا أسيير ثييم تبكييين؟ لهييا: لييم فقلييت فبكييت، حييديثا
حيزن، مين أقيرب فرحيا كياليوم رأييت فقليت: ميا فضيحكت،

صييلى اللييه رسييول لفشي كنت فقالت: ما قال، عما فسألتها
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي قبييض حييتى وسلم، عليه الله

القييرآن يعارضييني كييان جبريييل إلي: (إن فقالت: أسر فسألتها،
حضيير إل أراه ول مرتييين، العام عارضني وإنه مرة، سنة كل

فقييال: (أمييا بييي). فبكيييت، لحاقييا بيييتي أهييل أول وإنك أجلي،
نسييييياء أو الجنييييية، أهيييييل سييييييدة تكيييييوني أن ترضيييييين

لذلك. المؤمنين).فضحكت
سييعد، بيين إبراهيييم قزعة: حييدثنا بن يحيى ) - حدثني3427( 

قالت: عنها الله رضي عائشة عن عروة، عن أبيه، عن
شييكواه فييي ابنتييه فاطمة وسلم عليه الله صلى النبي دعا 

فسييارها دعاهييا ثييم فبكييت، بشيييء فسييارها فيهييا، قبض التي



صلى النبي فقالت: سارني ذلك، عن قالت: فسألتها فضحكت،
تييوفي الييتي وجعييه فييي يقبييض أنييه فأخبرني وسلم عليه الله
أتبعييه، بيتييه أهييل أول أنييي فييأخبرني سارني ثم فبكيت، فيه،

فضحكت.
]3048 وانظر: 5928 ،4170 ،3511[

بشيير، أبييي عيين شعبة، عرعرة: حدثنا بن محمد  - حدثنا3428
قال: عباس ابن عن جبير، ابن سعيد عن
عبيياس، ابيين يييدني عنييه اللييه رضييي الخطاب بن عمر كان 

فقييال: إنييه مثله، أبناء لنا عوف: إن بن الرحمن عبد له فقال
الييية: {إذا هييذه عيين عبيياس ابن عمر فسأل تعلم، حيث من
عليه الله صلى الله رسول والفتح}. فقال: أجل الله نصر جاء

تعلم. ما إل منها أعلم قال: ما إياه، أعلمه وسلم
]4043، 4167، 4685، 4686[

بيين سييليمان بيين الرحميين عبييد نعيم: حييدثنا أبو  - حدثنا3429
اللييه رضي عباس ابن عن عكرمة، الغسيل: حدثنا ابن حنظلة
قال: عنهما

الييذي مرضييه فييي وسييلم عليه الله صلى الله رسول خرج 
على جلس حتى دسماء، بعصابة عصب قد بملحفة، فيه مات

النيياس فييإن بعد، قال: (أما ثم عليه، وأثنى الله فحمد المنبر،
الملييح بمنزليية النيياس فييي يكونوا حتى النصار، ويقل يكثرون

فيييه وينفييع قوما فيه يضر شيئا منكم ولي فمن الطعام، في
آخر مسيئهم). فكان عن ويتجاوز محسنهم من فليقبل آخرين،
وسلم. عليه الله صلى النبي فيه جلس مجلس

 ]885[
آدم: حييدثنا بيين يحيييى محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا3430
بكييرة أبي عن الحسن، عن موسى، أبي عن الجعفي، حسين
عنه: الله رضي

فصعد الحسن، يوم ذات وسلم عليه الله صلى النبي أخرج 
به يصلح أن الله ولعل سيد، هذا فقال: (ابني المنبر، على به

المسلمين). من فئتين بين
 ]2557[

عيين زيييد، بيين حميياد حييرب: حييدثنا بيين سليمان  - حدثنا3431
اللييه رضييي مالييك بيين أنييس عن هلل، بن حميد، عن أيوب،
عنه:



أن قبييل وزيييدا جعفرا نعى وسلم عليه الله صلى النبي أن 
تذرفان. وعيناه خبرهم، يجيء

 ]1189[
مهييدي: حييدثنا ابيين عبيياس: حييدثنا بيين عمييرو  - حييدثني3432

عنييه اللييه رضييي جييابر عيين المنكييدر، بيين محمد عن سفيان،
قال:

أنمياط). مين لكيم وسيلم: (هيل علييه الله صلى النبي قال 
لكييم سيييكون إنييه قييال: (أمييا النميياط؟ لنييا يكييون قلت: وأنى

أنماطييك، عنييي - أخييري امرأته - يعني لها أقول النماط). فأنا
سييتكون وسييلم: (إنهييا عليييه اللييه صلى النبي يقل فتقول: ألم

النماط). فأدعها. لكم
]4866[

موسييى: بيين الله عبيد إسحاق: حدثنا بن أحمد  - حدثني3433
عيين ميمييون، بن عمرو عن إسحاق، أبي عن إسرائيل، حدثنا
قال: عنه الله رضي مسعود بن الله عبد
بيين أمييية علييى قييال: فنييزل معتمييرا، معيياذ بن سعد انطلق 

فميير الشييأم إلييى انطلييق إذا أمييية وكييان صييفوان، أبي خلف
إذا حييتى لسييعد: انتظيير أمييية فقييال سييعد، على نزل بالمدينة
سييعد فبينييا فطفييت، انطلقييت النيياس وغفييل النهييار انتصييف
بالكعبيية؟ يطييوف الييذي هييذا فقييال: ميين جهل، أبو إذا يطوف
وقد آمنا، بالكعبة جهل: تطوف أبو فقال سعد، سعد: أنا فقال
أمييية فقييال بينهمييا، فتلحيا فقال: نعم، وأصحابه؟ محمد آويتم

أهييل سيييد فييإنه الحكييم، أبييي علييى صييوتك ترفييع لسييعد: ل
بييالبيت أطييوف أن منعنييي لئيين سييعد: واللييه قييال ثم الوادي،
ترفييع لسعد: ل يقول أمية فجعل بالشام. قال متجرك لقطعن
فييإني عنييك، فقييال: دعنييا سعد فغضب يمسكه، وجعل صوتك،
قييال: قاتلييك، أنه يزعم وسلم عليه الله صلى محمدا سمعت

فرجييع حييدث، إذا محمد يكذب ما قال: والله قال: نعم، إياي؟
اليييثربي، أخييي لييي قييال مييا تعلمييين فقييال: أمييا امرأتييه، إلى

قيياتلي، أنييه يزعم محمدا سمع أنه قال: زعم قال؟ قالت: وما
بييدر، إلييى خرجييوا قييال: فلمييا محمييد، يكييذب ما قالت: فوالله

أخييوك لييك قييال ما ذكرت امرأته: أما له قالت الصريخ، وجاء
ميين جهييل: إنييك أبو له فقال يخرج، ل أن قال: فأراد اليثربي،
الله. فقتله معهم، فسار يومين، أو يوما فسر الوادي أشراف



]3734[
بيين الرحميين عبد شيبة: حدثنا بن الرحمن عبد  - حدثني3434

عبييد بيين سييالم عن عقبة، بن موسى عن أبيه، عن المغيرة،
عنه: الله رضي الله عبد عن الله،
النيياس قييال: (رأيييت وسييلم عليييه الله صلى الله رسول أن 

ذنييوبين، أو ذنوبييا فنييزع بكيير أبييو فقييام صييعيد، في مجتمعين
عميير، أخييذها ثييم لييه، يغفيير واللييه ضييعف، نزعييه بعييض وفي

فريييه، يفييري الناس في عبقريا أر فلم غربا، بيده فاستحالت
بعطن). الناس ضرب حتى
عليييه اللييه صييلى النييبي عيين هريييرة، أبييي عيين همييام، وقال

ذنوبين). بكر أبو وسلم: (فنزع
]3464وانظر:  ،6617 ،6616 ،3479 ،3473[

قييال: معتميير النرسييي: حييدثنا الوليد بن عباس  - حدثني3435
قال: عثمان أبو أبي: حدثنا سمعت

عليييه اللييه صييلى النييبي أتييى السلم عليه جبريل أن أنبئت 
النييبي فقييال قييام، ثييم يحييدث فجعل سلمة، أم وعنده وسلم
قييال، كمييا هييذا). أو سييلمة: (ميين لم وسييلم عليييه الله صلى

إل حسبته ما الله سلمة: وايم أم قالت دحية، قال: قالت: هذا
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه نييبي خطبيية سمعت حتى إياه،

عثمييان: مميين لبييي قييال: فقلييت قييال، كمييا أو جبريييل، بخييبر
زيد. بن أسامة قال: من هذا؟ سمعت

]4695[

 23  } :    : يعرفون -  كما يعرفونه تعالى الله قول باب
وهم       الحق ليكتمون منهم فريقا وإن أبناءهم

 : البقرة} / /.146يعلمون

عيين أنس، بن مالك يوسف: أخبرنا بن الله عبد  - حدثنا3436
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن نافع،

وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسول إلى جاؤوا اليهود أن 
اللييه رسييول لهم فقال زنيا، وامرأة منهم رجل أن له فذكروا

شيأن فييي التييوراة فيي تجييدون وسيلم: (ميا علييه الليه صلى
سييلم: بيين اللييه عبد فقال ويجلدون، الرجم). فقالوا: نفضحهم

أحييدهم فوضع فنشروها، بالتوراة فأتوا الرجم، فيها إن كذبتم،
عبييد لييه فقال بعدها، وما قبلها ما فقرأ الرجم، آية على يده



الرجييم، آييية فيهييا فييإذا يييده فرفييع يييدك، سلم: ارفع بن الله
الله رسول بهما فأمر الرجم، آية فيها محمد، يا فقالوا: صدق

الرجييل اللييه: فرأيييت عبييد قال فرجما، وسلم عليه الله صلى
الحجارة. يقيها المرأة على يجنأ

 ]1264[

 24      : صلى -  النبي يريهم أن المشركين سؤال باب
. القمر       انشقاق فأراهم آية، وسلم عليه الله

ابيين عيين عيينيية، ابيين الفضل: أخبرنييا بن صدقة  - حدثنا3437
بيين اللييه عبييد عيين معميير، أبييي عيين مجاهييد، عن نجيح، أبي

قال: عنه الله رضي مسعود
وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول عهد على القمر انشق 

وسلم: (اشهدوا). عليه الله صلى النبي فقال شقين،
]3656، 3658، 4583، 4584[

شيييبان، يونس: حدثنا محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني3438
بن يزيد خليفة: حدثنا لي مالك. وقال بن أنس عن قتادة، عن

اللييه رضييي مالك بن أنس عن قتادة، عن سعيد، زريع: حدثنا
حدثهم: أنه عنه
أن وسييلم عليييه الله صلى الله رسول سألوا مكة أهل أن 

القمر. انشقاق فأراهم آية، يريهم
]3655، 4586، 4587[

بيين بكيير أبييو القرشييي: حييدثنا خالييد بيين خلف  - حدثني3439
عبييد عين مالييك، بين عييراك عن ربيعة، بن جعفر عن مضر،

اللييه رضييي عبيياس ابيين عيين مسييعود، بيين اللييه عبد بن الله
عنهما:

وسلم. عليه الله صلى النبي زمان في انشق القمر أن 
]3657، 4585[

أبي، قال: حدثني معاذ المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثني3440
عنه: الله رضي أنس قتادة: حدثنا عن
خرجييا وسييلم، عليه الله صلى النبي أصحاب من رجلين أن 

مظلميية، ليليية فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عنييد ميين
صييار افترقييا فلما أيديهما، بين يضيآن المصباحين مثل ومعهما

أهله. أتى حتى واحد، منهما واحد كل مع
 ]453[

عيين يحيييى، السييود: حييدثنا أبييي بيين اللييه عبييد  - حدثنا3441



شعبة، بن المغيرة قيس: سمعت إسماعيل: حدثنا
مين نياس يييزال قييال: (ل وسيلم عليه الله صلى النبي عن 

ظاهرون). وهم الله أمر يأتيهم حتى ظاهرين، أمتي
]6881، 7021[

جيابر ابيين قييال: حييدثني الولييد الحميييدي: حيدثنا  - حدثنا3442
يقول: معاوية سمع هانئ: أنه بن عمير قال: حدثني

ميين يييزال يقييول: (ل وسييلم عليييه اللييه صلى النبي سمعت 
ميين ول خييذلهم ميين يضييرهم ل اللييه، بييأمر قائميية أمة أمتي

ذلك). على وهم الله أمر يأتيهم حتى خالفهم،
بالشييأم، معيياذ: وهييم يخييامر: قييال بيين مالييك عمير: فقال قال

يقييول: وهييم معيياذا سييمع أنييه يزعييم مالييك معاوية: هييذا فقال
بالشأم.

 ]71[
شييبيب سييفيان: حييدثنا الله: أخبرنا عبد بن علي  - حدثنا3443

عروة: عن يحدثون، الحي قال: سمعت غرقدة بن
به له يشتري دينارا أعطاه وسلم عليه الله صلى النبي أن 

وجيياءه بييدينار، إحييداهما فبيياع شيياتين، بييه لييه فاشييترى شاة،
اشييترى لييو وكييان بيعييه، فييي بالبركيية لييه فييدعا وشاة، بدينار

فيه. لربح التراب
عنييه، الحييديث بهييذا جاءنا عمارة بن الحسن سفيان: كان قال

ليم شيبيب: إنييي فقييال فييأتيته، عيروة، من شبيب قال: سمعه
ولميين عنييه، يخييبرونه الحييي عييروة. قييال: سييمعت من أسمعه
يقييول: وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي يقول: سييمعت سمعته
القياميية). قييال: وقييد يييوم إلييى الخيييل بنواصييي معقييود (الخير
شيياة، لييه سييفيان: يشييتري قال فرسا، سبعين داره في رأيت
أضحية. كأنها

قال: أخييبرني الله عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا3444
عنهما: الله رضي عمر ابن عن نافع،

ه رسول أن  لم علييه الليه صيلى الل فيي قيال: (الخييل وس
القيامة). يوم إلى الخير نواصيها

 ]2694[
الحييارث: حييدثنا بيين خالد حفص: حدثنا بن قيس  - حدثنا3445
أنسا، قال: سمعت التياح أبي عن شعبة،

فييي معقييود قييال: (الخيييل وسييلم عليه الله صلى النبي عن 



الخير). نواصيها
 ]2696[

بيين زيييد عيين مالييك، عن مسلمة، بن الله عبد  - حدثنا3446
اللييه رضييي هريييرة أبييي عيين السييمان، صالح أبي عن أسلم،

عنه،
لثلثيية: لرجييل قال: (الخيييل وسلم عليه الله صلى النبي عن 

فرجل أجر له الذي فأما وزر، رجل وعلى ستر، ولرجل أجر،
فمييا روضيية، أو مييرج فييي لهييا فأطال الله، سبيل في ربطها

حسينات، ليه كيانت الروضية أو الميرج من طيلها في أصابت
كييانت شييرفين، أو شييرفا فاسييتنت طيلهييا قطعييت أنهييا ولييو

أن يييرد ولييم فشربت بنهر مرت أنها ولو له، حسنات أرواثها
وسييترا تغنيييا ربطهييا حسيينات. ورجييل لييه ذلييك كييان يسييقيها،
كذلك له فهي وظهورها رقابها في الله حق ينس لم وتعففا،

وزر). فهي السلم لهل ونواء ورياء فخرا ربطها ستر. ورجل
فقيال: (ميا الحمير، عين وسيلم علييه الليه صلى النبي وسئل
يعميل الفياذة: {فميين الجامعية الييية هييذه إل فيهيا علي أنزل

يره}). شرا ذرة مثقال يعمل يره. ومن خيرا ذرة مثقال
 ]2242[

محمييد: عيين أيييوب، اللييه: حييدثنا عبييد بيين علي  - حدثنا3447
يقول: عنه الله رضي مالك بن أنس سمعت

وقييد بكييرة خيييبر وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول صبح 
وأحييالوا والخميييس، قالوا: محمييد رأوه فلما بالمساحي، خرجوا

يييديه وسييلم عليه الله صلى النبي فرفع يسعون، الحصن إلى
فسيياء قوم بساحة نزلنا إذا إنا خيبر، خربت أكبر، وقال: (الله

المنذرين). صباح
 ]364[

عن الفديك، أبي ابن المنذر: حدثنا بن إبراهيم  - حدثني3448
عنه: الله رضي هريرة أبي عن المقبري، عن ذئب، أبي ابن
كييثيرا حييديثا منييك سييمعت إنييي اللييه، رسييول قلت: يا قال 

ثيم فييه، بييديه فغرف رداءك). فبسطته، قال: (ابسط فأنساه،
بعد. حديثا نسيت فما قال: (ضمه). فضممته،

 ]119.[



الصحابة فضائل  - كتاب66 
 1   -    : عليه -  الله صلى النبي أصحاب فضائل باب

. عنهم -    الله ورضي وسلم
ميين رآه أو وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي صييحب وميين

أصحابه. من فهو المسلمين،
عميرو عين سيفيان، الليه: حيدثنا عبيد بين علي  - حدثنا3449

يقييول: حييدثنا عنهما الله رضي الله عبد بن جابر قال: سمعت
قال: الخدري سعيد أبو
النيياس علييى وسلم: (يييأتي عليه الله صلى الله رسول قال 

صيياحب ميين فيقولييون: فيكييم النيياس، ميين فئييام فيغزو زمان،
لهم، فيفتح فيقولون: نعم، وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول

فيقيال: النيياس، ميين فئييام فيغييزو زمان، الناس على يأتي ثم
لى الليه رسيول أصيحاب صاحب من فيكم هل ه ص علييه الل

زمان، الناس على يأتي ثم لهم، فيفتح فيقولون: نعم، وسلم؟
ميين صيياحب ميين فيكييم فيقييال: هييل النيياس، من فئام فيغزو

فيقولييون: وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول أصحاب صاحب
لهم). فيفتح نعم،

 ]2740[
أبييي عيين شييعبة، النضيير: أخبرنييا إسييحاق: حييدثنا  - حدثنا3450

حصييين بيين عمييران مضرب: سييمعت بن زهدم جمرة: سمعت
يقول: عنهما الله رضي

قرنييي، أمييتي وسلم: (خييير عليه الله صلى الله رسول قال 
أدري عمييران: فل - قييال يلييونهم الييذين ثييم يلونهم، الذين ثم

يشييهدون قومييا بعييدكم إن - ثم ثلثا أو قرنين قرنه بعد أذكر
يوفييون، ول وينييذرون يؤتمنييون، ول ويخونييون يستشهدون، ول

السمن). فيهم ويظهر
 ]2508[

عيين منصور، عن سفيان، كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا3451
عنه: الله رضي الله عبد عن عبيدة، عن إبراهيم،

ثم قرني، الناس قال: (خير وسلم عليه الله صلى النبي أن 
شييهادة تسييبق قوم يجيء ثم يلونهم، الذين ثم يلونهم، الذين

شهادته). ويمينه يمينه، أحدهم
ونحيين والعهييد الشييهادة علييى يضييربوننا إبراهيييم: وكييانوا قييال



صغار.
 ]2509[

 2.    : وفضلهم -  المهاجرين مناقب باب
عنه. الله رضي التيمي قحافة أبي بن الله عبد بكر أبو منهم

ميين أخرجييوا الييذين المهيياجرين تعييالى: {للفقييراء اللييه وقييول
الله وينصرون ورضوانا الله من فضل يبتغون وأموالهم ديارهم

تنصييروه /. وقال: {إل8الصادقون} /الحشر:  هم أولئك ورسوله
/. قالت40معنا} /التوبة:  الله - إن قوله - إلى الله نصره فقد

بكر أبو عنهم: وكان الله رضي عباس وابن سعيد وأبو عائشة
الغار. في وسلم عليه الله صلى النبي مع
 ]3692[

أبييي عيين إسييرائيل، رجيياء: حييدثنا بيين اللييه عبد  - حدثنا3452
قال: البراء عن إسحاق،

عشر بثلثة رحل عازب من عنه الله رضي بكر أبو اشترى 
رحلييي، إلييي فليحمييل الييبراء لعازب: مر بكر أبو فقال درهما،

الليه ورسيول أنيت صينعت تحدثنا: كييف حتى عازب: ل، فقال
خرجتما حين وسلم عليه الله صلى
مكيية، ميين قييال: ارتحلنييا يطلبييونكم؟ والمشييركون مكيية، ميين

قييائم وقييام أظهرنييا حييتى ويومنييا ليلتنييا أو: سييرينا فأحيينييا،
فييإذا إلييه، فييآوي ظييل من أرى هل ببصري فرميت الظهيرة،

للنبي فرشت ثم فسويته، لها ظل بقية فنظرت أتيتها صخرة،
اللييه، نبي يا له: اضطجع قلت ثم فيه، وسلم عليه الله صلى

مييا أنظيير انطلقييت ثم وسلم، عليه الله صلى النبي فاضطجع
يسييوق غنييم براعي أنا فإذا أحدا، الطلب من أرى هل حولي
لييه: فقلييت فسييألته أردنا، الذي منها يريد الصخرة، إلى غنمه
فعرفتييه، سييماه قريييش، ميين قييال: لرجييل غلم، يييا أنت لمن

أنييت قلييت: فهييل قييال: نعييم، لبيين؟ من غنمك في فقلت: هل
ثييم غنمييه، من شاة فاعتقل فأمرته قال: نعم، لنا؟ لبنا حالب
كفيه، ينفض أن أمرته ثم الغبار، من ضرعها ينفض أن أمرته

ميين كثبيية لي فحلب بالخرى، كفيه إحدى ضرب فقال: هكذا،
إداوة وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه لرسييول جعلت وقد لبن،

أسييفله، بييرد حييتى اللبيين علييى فصييببت خرقيية، فمهييا علييى
لى النبي إلى به فانطلقت ه ص قيد فيوافقته وسيلم علييه الل
رضيييت، حييتى فشييرب الله، رسول يا فقلت: اشرب استيقظ،



قييال: (بلييى). فارتحلنييا الله؟ رسول يا الرحيل آن قلت: قد ثم
ماليك بيين سيراقة غير منهم أحد يدركنا فلم يطلبوننا، والقوم

يييا لحقنييا قييد الطلييب فقلييت: هييذا له، فرس على خعشم بن
معنا). الله إن تحزن فقال: (ل الله، رسول

 ]2307[
عيين ثييابت، عيين همييام، سنان: حييدثنا بن محمد  - حدثنا3453
قال: عنه الله رضي بكر أبي عن أنس،

لم علييه الليه صلى للنبي قلت  أن الغيار: ليو فيي وأنيا وس
بكيير أبييا يييا ظنك فقال: (ما لبصرنا، قدميه تحت نظر أحدهم
ثالثهما). الله باثنين

]3707، 4386[

 3) :       : سدوا -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( بكر     أبي باب إل البواب،

وسلم. عليه الله صلى النبي عن عباس، ابن قاله
 ]455[

فليح عامر: حدثنا أبو محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني3454
أبييي عيين سييعيد، بيين بسيير عن النضر، أبو سالم قال: حدثني

قال: عنه الله رضي الخدري سعيد
وقييال: (إن النيياس وسلم عليه الله صلى الله رسول خطب 

مييا العبد ذلك فاختار عنده، ما وبين الدنيا بين عبدا خير الله
رسييول يخييبر لبكائه: أن فعجبنا بكر، أبو الله). قال: فبكى عند
اللييه رسييول فكييان خير، عبد عن وسلم عليه الله صلى الله

فقال أعلمنا، بكر أبو وكان المخير، هو وسلم عليه الله صلى
علييي النيياس أمن من وسلم: (إن عليه الله صلى الله رسول

ربييي غييير خليل متخييذا كنييت ولييو بكيير، أبا وماله صحبته في
فييي يبقييين ل ومييودته، السييلم أخييوة ولكن بكر، أبا لتخذت
بكر). أبي باب إل سد إل باب المسجد

 ]454[

 4        : عليه -  الله صلى النبي بعد بكر أبي فضل باب
وسلم.

ليمان، الليه: حيدثنا عبيد بين العزيز عبد  - حدثنا3455 عين س
عنهمييا اللييه رضييي عميير ابيين عن نافع، عن سعيد، بن يحيى
قال:



وسلم، عليه الله صلى النبي زمن في الناس بين نخير كنا 
عفييان بيين عثمييان ثييم الخطيياب، بيين عمر ثم بكر، أبا فنخير
عنهم. الله رضي

]3494[

 5) :       : لو -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( خليل   متخذا كنت

]454سعيد. [  أبو قاله
وهيييب: حييدثنا إبراهيييم: حييدثنا بيين مسييلم  - حدثنا3456/3457

عنهما: الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن أيوب،
ميين متخييذا كنت قال: (لو وسلم عليه الله صلى النبي عن 

وصاحبي). أخي ولكن بكر، أبا لتخذت خليل، أمتي
عن وهيب، قال: حدثنا وموسى أسد بن معلى ) - حدثنا3457(

أيوب،
أخييوة ولكيين خليل، لتخييذته خليل متخييذا كنييت وقييال: (لييو 

أفضل). السلم
مثله. أيوب عن الوهاب، عبد قتيبة: حدثنا حدثنا

 ]455[
عيين زيييد، بيين حميياد حييرب: أخبرنييا بن سليمان  - حدثنا3458
قال: مليكة أبي بن الله عبد عن أيوب،

الييذي فقال: أما الجد، في الزبير ابن إلى الكوفة أهل كتب 
ميين متخييذا كنييت وسلم: (لو عليه الله صلى الله رسول قال
بكر. أبا يعني أبا، لتخذته). أنزله خليل المة هذه

قييال: حييدثنا اللييه عبييد بيين ومحمييد الحميييدي  - حييدثنا3459
مطعييم، بيين جييبير بيين محمد عن أبيه، عن سعد، بن إبراهيم

قال: أبيه عن
لم، علييه الله صلى النبي امرأة أتت  ترجيع أن فأمرهيا وس

تقييول: المييوت، كأنهييا أجييدك؟ ولم جئت إن قالت: أرأيت إليه،
بكر). أبا فأتي تجديني لم وسلم: (إن عليه الله صلى قال

]6794، 6927[
بيين إسييماعيل الطيييب: حييدثنا أبييي بيين أحمييد  - حييدثني3460

عيين الرحميين، عبييد بيين وبرة عن بشر، بن بيان مجالد: حدثنا
يقول: عمارا قال: سمعت همام

خمسة إل معه وما وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت 
بكر. وأبو وامرأتان، أعبد



]3644[
خاليد: حيدثنا بين صيدقة عمار: حدثنا بن هشام  - حدثني3461

أبييي اللييه عائييذ عيين اللييه، عبيييد بيين بسر عن واقد، بن زيد
قال: عنه الله رضي الدرداء أبي عن إدريس،

أبييو أقبييل إذ وسييلم عليه الله صلى النبي عند جالسا كنت 
النييبي فقييال ركبتييه، عيين أبييدى حييتى ثييوبه، بطرف آخذا بكر

وقييال: غامر). فسلم فقد صاحبكم وسلم: (أما عليه الله صلى
ثييم إليييه فأسييرعت شيييء، الخطيياب ابن وبين بيني كان إني

فقييال: إليييك، فأقبلت علي، فأبى لي يغفر أن فسألته ندمت،
منييزل فييأتى ندم عمر إن ثم بكر). ثلثا، أبا يا لك الله (يغفر

النييبي إلييى فييأتى فقييالوا: ل، بكيير، أبييو فسييأل: أثييم بكر، أبي
اللييه صييلى النييبي وجييه فجعييل فسلم، وسلم عليه الله صلى
ركبييتيه علييى فجثييا بكيير، أبييو أشييفق حت يتمعر، وسلم عليه

النبي فقال مرتين، أظلم، كنت أنا والله الله، رسول فقال: يا
كييذبت، فقلتييم إليكييم بعثنييي اللييه وسلم: (إن عليه الله صلى
تيياركوا أنتييم فهل وماله، بنفسه صدق. وواساني بكر أبو وقال

بعدها. أوذي فما صاحبي). مرتين، لي
]4364[

المختييار بيين العزيييز عبييد أسد: حييدثنا بن معلى  - حدثنا3462
قييال: حييدثني عثمييان أبييي عيين حييدثنا، الحييذاء ؟؟ قييال: خالييد

عنه: الله رضي العاص بن عمرو
ذات جيييش علييى بعثييه وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي أن 

قال: (عائشيية). إليك؟ أحب الناس فقلت: أي فأتيته السلسل،
قييال: (عميير ميين؟ فقال: (أبوها). قلت: ثييم الرجال؟ فقلت: من

رجال. الخطاب). فعد بن
]4100[

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا3463
هريييرة أبييا عييوف: أن بيين الرحمن عبد بن سلمة أبو أخبرني

قال: عنه الله رضي
راع يقول: (بينمييا وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 

الراعييي فطلبييه شيياة، منهييا فأخذ الذئب عليه عدا غنمه، في
لهييا ليييس يييوم السييبع، يوم لها فقال: من الذئب إليه فالتفت

فييالتفتت عليهييا، حمييل قد بقرة يسوق رجل وبينا غيري؟ راع
خلقييت ولكنييي لهييذا، أخلييق لييم فقييالت: إنييي فكلمتييه، إليييه



عليييه اللييه صلى النبي قال الله، الناس: سبحان للحرث). قال
الخطيياب). رضييي بن وعمر بكر وأبو بذلك أؤمن وسلم: (فإني

عنهما. الله
 ]2199[

عيين يييونس، عيين اللييه، عبييد عبييدان: أخبرنييا  - حييدثنا3464
اللييه رضي هريرة أبا المسيب: سمع ابن قال: أخبرني الزهري

قال: عنه
نييائم، أنييا يقييول: (بينييا وسييلم عليه الله صلى النبي سمعت 

ثييم اللييه، شيياء ما منها فنزعت دلو، عليها قليب على رأيتني
نزعييه وفييي ذنوبين، أو ذنوبا بها فنزع قحافة، أبي ابن أخذها

ابيين فأخييذها غربا، استحالت ثم ضعفه، له يغفر والله ضعف،
حييتى عميير، نييزع ينييزع النيياس ميين عبقريييا أر فلم الخطاب،

بعطن). الناس ضرب
]3434وانظر:  ،7037 ،6619 ،6618[

موسييى الله: أخبرنا عبد مقاتل: أخبرنا بن محمد  - حدثنا3465
عميير بيين اللييه عبييد عيين اللييه، عبييد بن سالم عن عقبة، بن

قال: عنهما الله رضي
خيلء، ثوبه جر وسلم: (من عليه الله صلى الله رسول قال 

شييقي أحييد بكر: إن أبو القيامة). فقال يوم إليه الله ينظر لم
اللييه رسييول فقييال منييه؟ ذلييك أتعاهييد أن إل يسترخي، ثوبي

خيلء). قييال ذلييك تصيينع ليين وسييلم: (إنييك عليييه اللييه صييلى
قييال: لييم إزاره؟ جيير الله: من عبد لسالم: أذكر موسى: فقلت

ثوبه. إل ذكر أسمعه
]5446، 5447، 5455، 5715[

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: حييدثنا أبييو  - حدثنا3466
قال: هريرة أبا عوف: أن بن الرحمن عبد ابن حميد أخبرني

أنفييق يقول: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت 
ميين دعييي اللييه، سييبيل فييي الشييياء ميين شيييء ميين زوجين
ميين كييان فميين خييير، هييذا اللييه عبد - يا - يعني: الجنة أبواب

الجهيياد أهل من كان ومن الصلة، باب من دعي الصلة أهل
ميين دعييي الصييدقة أهل من كان ومن الجهاد، باب من دعي
بيياب ميين دعييي الصيييام أهييل ميين كيان وميين الصييدقة، بيياب

يييدعى الذي هذا على بكر: ما أبو الريان). فقال وباب الصيام،
أحييد كلها منها يدعى وقال: هل ضرورة، من البواب تلك من



بكر). أبا يا منهم تكون أن وأرجو قال: (نعم، الله؟ رسول يا
 ]1798[

بلل، بيين سييليمان الله: حدثنا عبد بن إسماعيل  - حدثنا3467
رضي عائشة عن الزبير، بن عروة عن عروة، ابن هشام عن
وسلم: عليه الله صلى النبي زوج عنها، الله
بالسنح بكر وأبو مات وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

مييا يقييول: واللييه عميير - فقييام بالعالييية إسماعيل: يعنييي - قال
عميير: قييالت: وقييال وسييلم، عليييه الله صلى الله رسول مات
فليقطعن الله، وليبعثنه ذاك، إل نفسي في يقع كان ما والله
اللييه رسييول عيين فكشييف بكر أبو وأرجلهم. فجاء رجال أيدي
حيا طبت وأمي، أنت قال: بأبي فقبله، وسلم عليه الله صلى
ثييم أبييدا، الموتييتين الليه يييذيقنك ل بييده نفسييي واليذي ميتا،
بكيير أبييو تكلييم فلمييا رسييلك، علييى الحييالف فقييال: أيهييا خرج

ميين وقييال: أل عليييه، وأثنييى بكيير أبييو الله فحمد عمر، جلس
مييات، قد محمدا فإن وسلم عليه الله صلى محمدا يعبد كان
ميييت يموت. وقال: {أنييك ل حي الله فإن الله يعبد كان ومن

ميين خلييت قييد رسييول إل محمييد ميتون}. وقييال: {ومييا وإنهم
وميين أعقييابكم علييى انقلبتييم قتييل أو مات أفأن الرسل قبله

اللييه وسيييجزي شيييئا اللييه يضيير فليين عقييبيه علييى ينقلييب
إلييى النصييار قال: واجتمعييت يبكون، الناس الشاكرين}. فنشج

أمييير فقييالوا: منييا سيياعدة، بنييي سييقيفة فييي عبييادة بن سعد
وأبيو الخطياب بين وعمير بكير أبيو إليهم فذهب أمير، ومنكم
وكييان بكيير، أبييو فأسكته يتكلم عمر فذهب الجراح، بن عبيدة
قييد كلمييا هيييأت قييد أني إل بذلك أردت ما يقول: والله عمر

فتكلم بكر أبو تكلم ثم بكر، أبو يبلغه ل أن خشيت أعجبني،
فقال الوزراء، وأنتم المراء كلمه: نحن في فقال الناس، أبلغ

أمييير، ومنكييم أمييير، منييا نفعييل، ل واللييه المنذر: ل بن حباب
أوسييط هييم الييوزارء، وأنتييم المييراء، ولكنييا بكيير: ل، أبو فقال

بيين عبيييدة أبييا أو عميير فبايعوا أحسابا، وأعربهم دارا، العرب
وخيرنييا، سيييدنا، فييأنت أنييت، نبايعييك عميير: بييل فقال الجراح،

عميير فأخييذ وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسول إلى وأحبنا
فقييال سييعدا، قائييل: قتلتييم فقييال النيياس، وبييايعه فبايعه، بيده

الله. عمر: قتله
بيين الرحميين عبييد الزبيدي: قال عن سالم، بن الله عبد وقال



قييالت: عنهييا اللييه رضييي عائشيية القاسييم: أن القاسم: أخبرني
قييال: (فييي ثييم وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي بصيير شييخص
ميين كييانت الحييديث. قييالت: فمييا وقييص العلى). ثلثييا، الرفيق

النيياس، عميير خوف لقد بها، الله نفع إل خطبة من خطبتهما
بكيير أبييو بصيير لقييد بييذلك. ثييم اللييه فردهم لنفاقا، فيهم وإن

يتلييون: بييه وخرجييوا عليهم، الذي الحق وعرفهم الهدى الناس
- - إلييى الرسييل قبلييه ميين خلييت قييد رسول إل محمد {وما

الشاكرين}.
 ]1184[

بيين جييامع سييفيان: حييدثنا كثير: أخبرنا بن محمد  - حدثنا3468
قال: الحنفية ابن محمد عن يعلى، أبو راشد: حدثنا أبي
عليييه اللييه صلى الله رسول بعد خير الناس لبي: أي قلت 

وخشيييت عميير، قال: ثييم من؟ قلت: ثم بكر، قال: أبو وسلم؟
ميين رجييل إل أنييا قييال: مييا أنييت؟ قلت: ثييم عثمان، يقول أن

المسلمين.
الرحميين عبييد عيين مالييك، عن سعيد، بن قتيبة  - حدثنا3469

قالت: أنها عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن القاسم، بن
بعييض فييي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول مع خرجنا 

عقييد انقطييع الجيييش، بييذات أو بالبيداء، كنا إذا حتى أسفاره،
التماسييه، علييى وسييلم عليه الله صلى الله رسول فأقام لي،

فييأتى ميياء، معهم وليس ماء، على وليسوا معه، الناس وأقام
أقييامت عائشيية، صيينعت مييا تييرى فقييالوا: أل بكيير، أبييا الناس

وليسييوا معييه، وبالنيياس وسييلم عليييه اللييه صييلى الله برسول
صلى الله ورسول بكر أبو فجاء ماء؟ معهم وليس ماء، على
فقييال: نييام، قييد فخييذي علييى رأسييه واضييع وسييلم عليه الله

وليسييوا والنيياس، وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول حبست
شيياء مييا وقييال قييالت: فعيياتبني، ميياء، معهم وليس ماء، على
يمنعنييي فل خاصييرتي، في بيده يطعنني وجعل يقول، أن الله
على وسلم عليه الله صلى الله رسول مكان إل التحرك من

أصييبح حييتى وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول فنام فخذي،
بيين أسيد فقال فتيمموا، التيمم آية الله فأنزل ماء، غير على

فقييالت: عائشيية: بكر، أبي آل يا بركتكم بأول هي الحضير: ما
تحته. العقد فوجدنا عليه، كنت الذي البعير فبعثنا

 ]327[



العمييش عيين شييعبة، إياس: حييدثنا أبي بن آدم  - حدثنا3470
الله رضي الخدري سعيد أبي عن يحدث، ذكوان قال: سمعت

قال: عنه
فلييو أصييحابي، تسييبوا وسييلم: (ل عليه الله صلى النبي قال 

ول أحييدهم مييد بلييغ مييا ذهبييا، أحييد مثييل أنفييق أحييدكم أن
نصيفه).

عيين ومحاضيير، معاوييية، وأبييو داود، بن الله وعبد جرير، تابعه
العمش.

بيين يحيييى الحسن: حييدثنا أبو مسكين بن محمد  - حدثنا3471
بن سعيد عن نمر، أبي بن شريك عن سليمان، حسان: حدثنا

قال: المسيب
خييرج، ثييم بيتييه فييي توضأ الشعري: أنه موسى أبو أخبرني 

ولكييونن وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسول فقلت: للزمن
صيلى النيبي عين فسييأل المسجد، قال: فجاء هذا، يومي معه
علييى فخرجييت هنييا، هييا ووجيه فقالوا: خييرج وسلم، عليه الله

البيياب، عنييد فجلسييت أريس، بئر دخل حتى عنه، أسأل إثره،
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول قضييى حييتى جريييد، من وبابها
بئيير علييى جييالس هييو فييإذا إليه، فقمت فتوضأ، حاجته وسلم
الييبئر، فييي ودلهمييا سيياقيه عيين وكشف قفها، وتوسط أريس

فقلت: لكونن الباب، عند فجلست انصرفت ثم عليه، فسلمت
بكيير أبو فجاء اليوم، وسلم عليه الله صلى الله رسول بواب
فقلييت: علييى بكيير، فقييال: أبييو هييذا؟ فقلييت: ميين الباب، فدفع

بكيير أبييو هييذا اللييه، رسييول فقلييت: يييا ذهبييت، ثييم رسييلك،
قلييت حييتى بالجنيية). فييأقبلت وبشره له فقال: (ائذن يستأذن؟

يبشييرك وسييلم عليييه الله صلى الله ورسول بكر: ادخل، لبي
صيلى اللييه رسييول يمييين عيين فجلييس بكر أبو فدخل بالجنة،

ا اليبئر فيي رجلييه ودلى القف، في معه وسلم عليه الله كم
ثييم سيياقيه، عيين وكشييف وسييلم، عليييه الله صلى النبي صنع

فقلييت: إن ويلحقنييي، يتوضييأ أخي تركت وقد فجلست، رجعت
يحييرك إنسان فإذا به، - يأت أخاه - يريد خيرا بفلن الله يرد

علييى فقليت الخطيياب، بن فقال: عمر هذا؟ فقلت: من الباب،
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول إلييى جئييت ثييم رسلك،

فقييال: يسييتأذن؟ الخطاب ابن عمر فقلت: هذا عليه، فسلمت
رسييول وبشييرك فقلت: ادخل، بالجنة). فجئت وبشره له (ائذن



رسييول مييع فجلييس فدخل بالجنة، وسلم عليه الله صلى الله
ودلييى يسيياره، عيين القييف فييي وسييلم عليييه الليه صيلى الله

اللييه يييرد فقلييت: إن فجلسييت، رجعييت ثييم الييبئر، فييي رجليه
فقلييت: ميين البيياب، يحييرك إنسييان فجيياء به، يأت خيرا بفلن
إلييى فجئييت رسلك، على فقلت عفان، بن فقال: عثمان هذا؟

لييه فقييال: (ائييذن فييأخبرته، وسلم عليه الله صلى الله رسول
بالجنة، وبشره

الله رسول وبشرك له: ادخل، فقلت تصيبه). فجئته بلوى على
فوجد فدخل تصيبك، بلوى على بالجنة، وسلم عليه الله صلى
وجاهه فجلس ملئ، قد القف

المسيييب: فأولتهييا بيين سعيد شريك: قال الخر. قال الشق من
قبورهم.

]3490، 3492، 5862، 6684، 6834[
عيين سييعيد، عيين يحيى، بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني3472

حدثهم: عنه الله رضي مالك بن أنس قتادة: أن
وعمر بكر وأبو أحدا، صعد وسلم عليه الله صلى النبي أن 

نييبي عليييك فإنمييا أحييد، فقييال: (اثبييت بهييم، فرجييف وعثمييان،
وشهيدان). وصديق،

]3483، 3496[
بيين وهييب الله: حييدثنا عبد أبو سعيد بن أحمد  - حدثني3473

اللييه رضي عمر بن الله عبد نافع: أن عن صخر، جرير: حدثنا
قال: عنهما

بئيير علييى أنا وسلم: (بينما عليه الله صلى الله رسول قال 
فنييزع الييدلو، بكيير أبو فأخذ وعمر، بكر أبو جاءني منها، أنزع
أخييذها ثييم له، يغفر والله ضعف، نزعه وفي ذنوبين، أو ذنوبا
فلييم غربييا، يده في فاستحالت بكر، أبي يد من الخطاب ابن
النيياس ضييرب حييتى فنييزع فريييه، يفري الناس من عبقريا أر

بعطن).
البييل رويييت يقييول: حييتى البييل، مييبرك وهييب: العطيين قييال

فأناخت.
 ]3434[

يونس: حييدثنا بن عيسى صالح: حدثنا بن الوليد  - حدثني3474
ملكييية، أبييي ابن عن المكي، الحسين أبي بن سعيد بن عمر
قال: عنهما الله رضي عباس ابن عن



وضييع وقييد الخطيياب، بن لعمر فدعوا قوم، في لواقف إني 
علييى مرفقييه وضييع قييد خلفييي ميين رجييل إذا سييريره، علييى

مييع الله يجعلك أن لرجو كنت إني الله، يقول: رحمك منكبي
اللييه صييلى اللييه رسييول أسمع كنت مما كثيرا لني صاحبيك،

بكيير وأبييو وفعلييت وعميير، بكيير وأبييو يقول: (كنت وسلم عليه
يجعلييك أن لرجو كنت وعمر). فإن بكر وأبو وانطلقت وعمر،

طالب. أبي بن علي هو فإذا فالتفت، معهما، الله
]3482[

عيين الوليييد، الكييوفي: حييدثنا يزيييد بيين محمييد  - حييدثني3475
إبراهيييم، بيين محمييد عيين كييثير، أبييي بن يحيى عن الوزاعي،

قال: الزبير بن عروة عن
المشيركون صينع ميا أشيد عين عميرو بين الله عبد سألت 

أبييي بن عقبة قال: رأيت وسلم، عليه الله صلى الله برسول
يصييلي، وهييو وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي إلى جاء معيط،
بكيير أبييو فجاء شديدا، خنقا به فخنقه عنقه في رداءه فوضع
وقييد اللييه، ربي يقول أن رجل فقال: أتقتلون عنه، دفعه حتى

ربكم. من بالبينات جاءكم
]3643، 4537[

 6      : حفص، -  أبي الخطاب، بن عمر مناقب باب
. عنه     الله رضي العدوي، القرشي،

بيين العزيييز عبييد منهييال: حييدثنا بيين حجيياج  - حييدثنا3476
اللييه عبييد بيين جييابر عن المنكدر، بن محمد الماجشون: حدثنا

قال: عنهما الله رضي
فإذا الجنة، دخلت وسلم: (رأيتني عليه الله صلى النبي قال 
فقلييت: ميين خشفة، وسمعت طلحة، أبي امرأة بالرميصاء، أنا

فقلييت: لميين جارية، بفنائه قصرا ورأيت بلل، فقال: هذا هذا؟
فييذكرت إلييه، فييأنظر أدخلييه أن فييأردت فقييالوا: لعميير، هييذا؟

أغار. أعليك الله، رسول يا وأمي عمر: بأبي غيرتك). فقال
]4928، 6621[

قييال: حييدثني الليييث مريم: أخبرنا أبي بن سعيد  - حدثنا3477
أبا المسيب: أن بن سعيد قال: أخبرني شهاب ابن عن عقيل،
قال: عنه الله رضي هريرة

قييال: إذ وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول عند نحن بينا 
جييانب إلييى تتوضييأ امرأة فإذا الجنة، في رأيتني نائم أنا (بينا



غيرتييه، فييذكرت قييالوا: لعميير، القصيير، هييذا فقلت: لمن قصر،
الله. رسول يا أغار وقال: أعليك عمر مدبرا). فبكى فوليت

 ]3070[
ابن الكوفي: حدثنا جعفر أبو الصلت بن محمد  - حدثني3478

عيين حمييزة، قييال: أخييبرني الزهييري عيين يونس، عن المبارك،
أبيه:
نييائم، أنييا قييال: (بينييا وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

فييي يجييري الييري إلييى أنظيير حييتى - اللبيين - يعنييي شييربت
رسييول عميير). فقييالوا: يييا نيياولت ثييم أظفاري، في أو ظفري،

قال: (العلم). أولته؟ فما الله،
 ]82[

بيين محمييد نمييير: حييدثنا بن الله عبد بن محمد  - حدثنا3479
عيين سيالم، بين بكيير أبيو قيال: حيدثني الليه عبيد بشر: حدثنا

عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد عن سالم،
أني المنام في قال: (أريت وسلم عليه الله صلى النبي أن 

أو ذنوبييا فنييزع بكيير أبييو فجيياء قليييب، علييى بكييرة بدلو أنزع
الخطيياب بن عمر جاء ثم له، يغفر والله ضعيفا، نزعا ذنوبين

الناس روي حتى فريه، يفري عبقريا أر فلم غربا، فاستحالت
بعطن). وضربوا

يحيييى: الزرابييي الزرابييي. وقييال عتيياق جبير: العبقييري ابن قال
رقيق. {مبثوثة} كثيرة. خمل لها الطنافس

 ]3434[
إبراهيييم بيين يعقييوب اللييه: حييدثنا عبييد بن علي  - حدثنا3480

عبييد شييهاب: أخييبرني ابيين عيين صييالح، عيين أبي، قال: حدثني
قال. أباه أخبره: أن سعد بن محمد الحميد: أن

عيين سيعد، بيين إبراهيم الله: حدثنا عبد بن العزيز عبد حدثني
بيين الرحميين عبد بن الحميد عبد عن شهاب، أبي عن صالح،

قال: أبيه عن وقاص، أبي ابن سعد بن محمد عن زيد،
عليييه الله صلى الله رسول على الخطاب بن عمر استأذن 

عالييية ويسييتكثرنه، يكلمنييه قريييش ميين نسييوة وعنييده وسلم،
قميين الخطيياب بيين عميير اسييتأذن فلمييا صوته، على أصواتهن

وسييلم عليييه الله صلى الله رسول له فأذن الحجاب، فبادرن
فقال يضحك، وسلم عليه الله صلى الله ورسول عمر فدخل

اللييه صلى النبي فقال الله، رسول يا سنك الله عمر: أضحك



سييمعن فلما عندي، كن اللتي هؤلء من وسلم: (عجبت عليه
ييا يهبين أن أحيق عمير: فيأنت الحجاب). فقيال ابتدرن صوتك
تهبن ول أتهبنني أنفسهن عدوات عمر: يا قال ثم الله، رسول
أفييظ أنييت فقليين: نعييم وسييلم؟ عليييه اللييه صييلى الله رسول
رسييول فقييال وسييلم، عليه الله صلى الله رسول من وأغلظ

والييذي الخطيياب، ابيين يييا وسييلم: (إيهييا عليييه الليه صيلى الله
فجييا سلك إل قط فجا سالكا الشيطان لقيك ما بيده، نفسي

فجك). غير
 ]3120[

إسييماعيل: عيين يحيييى، المثنى: حييدثنا بن محمد  - حدثنا3481
الله: عبد قال: قال قيس حدثنا

عمر. أسلم منذ أعزة زلنا ما 
]3650[

سييعيد، بيين عميير الله: حييدثنا عبد عبدان: أخبرنا  - حدثنا3482
يقول: عباس ابن سمع مليكة: أنه أبي ابن عن
قبل ويصلون يدعون الناس فتكنفه سريره، على عمر وضع 

فييإذا منكييبي، آخييذ رجييل إل يرعنييي فلم فيهم، وأنا يرفع، أن
أحييدا خلفييت وقال: ما عمر على فترحم طالب، أبي بن علي
كنت إن الله، وايم منك، عمله بمثل الله ألقى أن إلي أحب
كييثيرا كنييت وحسييبت: إنييي صاحبيك، مع الله يجعلك أن لظن
بكيير وأبو أنا يقول: (ذهبت وسلم عليه الله صلى النبي أسمع
بكيير وأبييو أنييا وخرجييت وعميير، بكيير وأبييو أنييا ودخلت وعمر،

وعمر).
 ]3474[

أبي بن سعيد زريع: حدثنا بن يزيد مسدد: حدثنا  - حدثنا3483
بيين وكهمييس سييواء، بيين محمد خليفة: حدثنا لي عروبة. وقال

مالييك بيين أنييس عيين قتييادة، عيين سييعيد، قال: حييدثنا المنهال
قال: عنه الله رضي

وعمر بكر أبو ومعه أحدا، وسلم عليه الله صلى النبي صعد 
فمييا أحييد، وقييال: (اثبييت برجلييه فضييربه بهم، فرجف وعثمان،

شهيدان). أو صديق، أو نبي، إل عليك
 ]3472[

قييال: وهييب ابيين قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا3484
عيين حييدثه، أسييلم بيين زيييد محمييد: أن ابن وهو عمر، حدثني



قال: أبيه
أنه بعيض عين عمر ابن سألني  - فيأخبرته، عمير - يعنيي ش

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول بعييد قط، أحدا رأيت فقال: ما
عميير من انتهى، حتى وأجود، أجد كان قبض، حين من وسلم

الخطاب. بن
عيين زيييد، بيين حميياد حييرب: حييدثنا بيين سليمان  - حدثنا3485
عنه: الله رضي أنس عن ثابت،

السيياعة، عيين وسييلم عليييه اللييه صلى النبي سأل رجل أن 
شيييء، لهييا). قييال: ل أعييددت قال: (وماذا الساعة؟ فقال: متى

فقال: (أنت وسلم، عليه الله صلى ورسوله الله أحب أني إل
بقييول فرحنييا بشيييء فرحنييا أنييس: فمييا أحببت). قييال من مع

أنس: أحببت). قال من مع وسلم: (أنت عليه الله صلى النبي
وأرجييو وعمر، بكر وأبا وسلم عليه الله صلى النبي أحب فأنا
أعمالهم. بمثل أعمل لم وإن إياهم، بحبي معهم أكون أن
]5815، 5819، 6734[

عيين سييعد، بيين إبراهيييم قزعة: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3486
قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي عن أبيه،
كييان فيما كان وسلم: (لقد عليه الله صلى الله رسول قال 

فييإنه أحييد أمتي في يك فإن محدثون، ناس المم من قبلكم
عمر).

عيين سييلمة، أبييي عيين سييعد، عيين زائدة، أبي بن زكرياء زاد
كييان وسييلم: (لقييد عليه الله صلى النبي قال: قال هريرة أبي

غييير ميين يكلمييون رجييال، إسرائيل بني من قبلكم كان فيمن
فعمر). أحد منهم أمتي من يكن فإن أنبياء، يكونوا أن
 ]3282[

عقيييل، الليييث: حييدثنا يوسف: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا3487
عبييد بيين سلمة وأبي المسيب بن سعيد عن شهاب، ابن عن

يقول: عنه الله رضي هريرة أبا قال: سمعنا الرحمن
غنمه في راع وسلم: (بينما عليه الله صلى الله رسول قال 

فييالتفت اسييتنقذها، حييتى فطلبهييا شاة، منها فأخذ الذئب عدا
راع لهييا ليييس السييبع، يييوم لهييا لييه: ميين فقييال الييذئب، إليييه

عليييه الله صلى النبي فقال الله، الناس: سبحان غيري). فقال
ه أؤمين وسلم: (فيإني بكير أبيو ثيم وعمير). وميا بكير وأبيو ب

وعمر.



 ]2199[
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3488

عيين حنيييف، بيين سهل بن أمامة أبو قال: أخبرني شهاب ابن
قال: عنه الله رضي الخدري سعيد أبي
أنييا يقييول: (بينييا وسييلم عليييه الله صلى الله رسول سمعت 

يبلييغ مييا فمنها قمص، وعليهم علي عرضوا الناس رأيت نائم،
وعليييه عميير علييي وعييرض ذلييك، دون يبلييغ مييا ومنها الثدي،
قال: (الدين). الله؟ رسول يا أولته اجتره). قالوا: فما قميص

 ]23[
إبراهيييم: بيين إسييماعيل محمد: حدثنا بن الصلت  - حدثنا3489
مخرميية بيين المسييور عيين مليكيية، أبييي ابيين عن أيوب، حدثنا
قال:

وكييأنه عبيياس، ابيين لييه فقييال يييألم، جعييل عميير طعيين لما 
رسييول صييحبت لقد ذاك، كان ولئن المؤمنين، أمير يجزعه: يا

وهييو فييارقته ثم صحبته، فأحسنت وسلم عليه الله صلى الله
فييارقته ثييم صييحبته، فأحسيينت بكر أبا صحبت ثم راض، عنك
فارقتهم ولئن صحبتهم، فأحسنت صحبتهم ثم راض، عنك وهو

صييحبة ميين ذكييرت مييا قال: أما راضون، عنك وهم لتفارقنهم
من من ذاك فإنما ورضاه، وسلم عليه الله صلى الله رسول

بكيير أبييي صييحبة من ذكرت ما وأما علي، به من تعالى الله
وأمييا علي، به من ذكره جل الله من من ذاك فإنما ورضاه،

لييو واللييه أصحابك، وأجل أجلك من فهو جزعي، من ترى ما
عييز اللييه عييذاب ميين بييه لفتييديت ذهبا، الرض طلع لي أن

أراه. أن قبل وجل
ابيين عيين مليكة، أبي ابن عن أيوب، زيد: حدثنا بن حماد قال

عمر: بهذا. على عباس: دخلت
قال: حدثني أسامة أبو موسى: حدثنا بن يوسف  - حدثنا3490
موسييى أبييي عيين النهييدي، عثمييان أبو غياث: حدثنا بن عثمان
قال: عنه الله رضي

حيطان من حائط في وسلم عليه الله صلى النبي مع كنت 
عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال فاسييتفتح، رجييل فجاء المدينة،

بكيير، أبو هو فإذا له، بالجنة). ففتحت وبشره له وسلم: (افتح
ثم الله، فحمد وسلم، عليه الله صلى النبي قال بما فبشرته

وسييلم: (افتييح عليه الله صلى النبي فقال فاستفتح، رجل جاء



قييال بما فأخبرته عمر، هو فإذا له بالجنة). ففتحت وبشره له
رجييل، اسييتفتح ثييم اللييه، فحمييد وسيلم عليه الله صلى النبي
تصيييبه). فييإذا بلييوى علييى بالجنيية، وبشييره له لي: (افتح فقال

وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول قال بما فأخبرته عثمان،
المستعان. قال: الله ثم الله، فحمد

 ]3471[
قييال: وهييب ابيين قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا3491
سييمع معبد: أنه بن زهرة عقيل أبو قال: حدثني حيوة أخبرني

قال: هشام بن الله عبد جده
بيين عمر بيد آخذ وهو وسلم، عليه الله صلى النبي مع كنا 

الخطاب.
]5909، 6257[

 7      : عمرو، -  أبي عفان، بن عثمان مناقب باب
. عنه    الله رضي القرشي

فلييه روميية بئيير يحفر وسلم: (من عليه الله صلى النبي وقال
الجنة). فحفرها

الجنيية). فجهييزه فلييه العسييرة جيييش جهييز وقال: (من عثمان،
عثمان.

 ]2626[
عيين أيييوب، عن حماد، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا3492

عنه: الله رضي موسى أبي عن عثمان، أبي
بحفييظ وأمرني حائطا دخل وسلم عليه الله صلى النبي أن 

وبشييره لييه فقييال: (ائييذن يسييتأذن، رجييل فجيياء الحييائط، باب
لييه فقييال: (ائييذن يسييتأذن، آخيير جاء ثم بكر، أبو بالجنة). فإذا

هنيهة فسكت يستأذن، آخر جاء ثم عمر، بالجنة). فإذا وبشره
ستصيييبه). فييإذا بلييوى علييى بالجنيية، وبشره له قال: (ائذن ثم

عفان. بن عثمان
أبييا سييمعا الحكم، بن وعلي الحول، عاصم حماد: وحدثنا قال

عاصييم: أن فيييه وزاد بنحييوه، موسييى أبييي عن يحدث، عثمان
ميياء، فيييه مكييان في قاعدا كان وسلم عليه الله صلى النبي

غطاها. عثمان دخل فلما ركبته، أو ركبتيه، عن انكشف قد
 ]3471[

أبييي، قييال: حييدثني سييعيد بن شبيب بن أحمد  - حدثني3493
بيين اللييه عبيييد عييروة: أن شهاب: أخبرني ابن يونس: قال عن



الرحميين وعبييد مخرمة بن المسور أخبره: أن الخيار بن عدي
قال: يغوث عبد بن السود بن
النيياس أكييثر فقييد الوليييد، لخيييه عثمان تكلم أن يمنعك ما 

لييي قلييت: إن الصييلة، إلييى خييرج حييين لعثمان فقصدت فيه،
- قيال منيك الميرء أيهيا قال: يا لك، نصيحة وهي حاجة، إليك

إليهييم فرجعييت - فانصييرفت، منييك بالله قال: أعوذ معمر: أراه
فقلييت: إن نصيييحتك؟ فقييال: مييا فييأتيته، عثمان رسول جاء إذ

وأنزل بالحق، وسلم عليه الله صلى محمدا بعث سبحانه الله
اللييه صييلى ولرسييوله للييه اسييتجاب ممن وكنت الكتاب، عليه
صييلى اللييه رسييول وصييحبت الهجرتييين، فهاجرت وسلم، عليه
شييأن فييي النيياس أكييثر وقييد هييديه، ورأيييت وسلم، عليه الله

قلييت: وسييلم؟ عليه الله صلى الله رسول الوليد. قال: أدركت
فييي العييذراء إلييى يخلييص مييا علمييه من إلي خلص ولكن ل،

عليييه اللييه صييلى محمدا بعث الله فإن بعد، قال: أما سترها،
بمييا وآمنييت ولرسوله، لله استجاب ممن فكنت بالحق، وسلم
اللييه رسييول وصييحبت قلييت، كما الهجرتين وهاجرت به، بعث
غششييته ول عصيييته ما فوالله وبايعته، وسلم عليه الله صلى
مثلييه، عميير ثييم مثلييه، بكر أبو ثم وجل، عز الله توفاه حتى

قليت: لهيم؟ اليذي مثييل الحيق من لي أفليس استخلفت، ثم
مييا أمييا عنكييم؟ تبلغنييي الييتي الحيياديث هييذه قييال: فمييا بلى،

اللييه. ثييم شاء إن بالحق فيه فسنأخذ الوليد، شأن من ذكرت
ثمانين. فجلده يجلده، أن فأمره عليا، دعا

]3659، 3712[
شيياذان: حييدثنا بزيييغ: حييدثنا بن حاتم بن محمد  - حدثني3494

عيين اللييه، عبيييد عيين الماجشييون، سلمة أبي ابن العزيز عبد
قال: عنهما الله رضي عمر ابن عن نافع،

بكر بأبي نعدل ل وسلم عليه الله صلى النبي زمن في كنا 
اللييه صلى النبي أصحاب نترك ثم عثمان، ثم عمر، ثم أحدا،
العزيز. عبد عن الله، عبد بينهم. تابعه نفاضل ل وسلم عليه

 ]3455[
عوانيية: حييدثنا أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حدثنا3495
قال: موهب، ابن هو عثمان،

جلوسييا، قومييا فييرأى الييبيت، وحج مصر أهل من رجل جاء 
قييال: فميين قريييش، فقييالوا: هييؤلء القييوم؟ هييؤلء فقييال: ميين



إنييي عمر، ابن يا قال عمر، بن الله قالوا: عبد فيهم؟ الشيخ
أحييد؟ يوم فر عثمان أن تعلم هل فحدثني، شيء عن سائلك

قال: نعم. يشهد؟ ولم بدر عن تغيب أنه قال: نعم. فقال: تعلم
قييال: يشييهدها؟ فلييم الرضييوان بيعيية عن تغيب أنه قال: تعلم

فييراره أمييا لييك، أبين عمر: تعال ابن أكبر. قال نعم. قال: الله
عيين تغيبييه وأمييا له، وغفر عنه عفا الله أن فأشهد أحد، يوم
وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول بنت تحته كانت فإنه بدر

وسييلم: عليييه اللييه صلى الله رسول له فقال مريضة، وكانت
عيين تغيبييه وسييهمه). وأمييا بييدر شهد ممن رجل أجر لك (إن
لبعثه عثمان من مكة ببطن أعز أحد كان فلو الرضوان، بيعة

عثمييان، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فبعييث مكييانه،
فقييال مكيية، إلييى عثمييان ذهييب ما بعد الرضوان بيعة وكانت
يييد اليمنييى: (هييذه بيييده وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول

لييه لعثمييان). فقييال فقال: (هذه يده، على بها عثمان). فضرب
معك. الن بها عمر: اذهب ابن
 ]2962[

قتييادة: أن عيين سييعيد، عيين يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا3496
قال: حدثهم عنه الله رضي أنسا
وعمر بكر أبو ومعه أحدا، وسلم عليه الله صلى النبي صعد 

- برجلييه - أظنيه: ضييربه أحييد فقيال: (اسييكن فرجف، وعثمان،
وشهيدان). وصديق، نبي، إل عليك فليس

 ]3472[

 8      : بن -  عثمان على والتفاق البيعة، قصة باب
. عنه    الله رضي عفان

عيين عوانيية، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين موسييى  - حييدثنا3497
قال: ميمون بن عمرو عن حصين،

بأيام يصاب أن قبل عنه الله رضي الخطاب بن عمر رأيت 
قييال: حنيف بن وعثمان اليمان بن حذيفة على وقف المدينة،

ل مييا الرض حملتمييا قييد تكونييا أن أتخافييان فعلتمييا، كيييف
فضييل. كبير فيها ما مطيقة، له هي أمرا قال: حملناها تطيق؟

قييال: قييال: ل، تطيق، ل ما الرض حملتما تكونا أن قال: انظر
ل العييراق أهييل أرامييل لدعيين اللييه، سييلمني عمر: لئن فقال

رابعيية إل عليييه أتييت قييال: فمييا أبييدا، بعدي رجل إلى يحتجن
بيين اللييه عبييد إل وبينييه بيني ما لقائم قال: إني أصيب، حتى



قييال: اسييتووا، الصييفين بييين ميير إذ وكان أصيب، غداة عباس
سييورة قييرأ وربمييا فكييبر، تقييدم خلل فيهييم ييير لييم إذا حييتى

يجتمييع حييتى الولى الركعة في ذلك نحو أو النحل أو يوسف
- أكلني - أو يقول: قتلني فسمعته كبر أن إل هو فما الناس،
يميير ل طرفييين، ذات بسكين العلج فطار طعنه، حين الكلب،

عشيير ثلثيية طعيين حييتى طعنييه، إل شمال ول يمينا أحد على
المسييلمين ميين رجييل ذلك رأى فلما سبعة، منهم مات رجل،
نفسييه، نحيير مييأخوذ أنييه العلييج ظيين فلمييا برنسا، عليه طرح

عمر يلي فمن فقدمه، عوف بن الرحمن عبد يد عمر وتناول
يييدرون، ل فييإنهم المسييجد نييواحي وأمييا أرى، الذي رأى فقد
اللييه يقولييون: سييبحان وهييم عميير، صييوت فقدوا قد أنهم غير

فلمييا خفيفيية، صييلة الرحميين عبييد بهييم فصييلى اللييه، سبحان
ثم ساعة فجال قتلني، من انظر عباس، ابن قال: يا انصرفوا

قييال: قيياتله قييال: نعييم، قال: الصنع؟ المغيرة، فقال: غلم جاء،
ميتييتي يجعل لم الذي لله الحمد معروفا، به أمرت لقد الله،

تكييثر أن تحبييان وأبوك أنت كنت قد السلم، يدعي رجل بيد
- فقييال: إن رقيقييا أكييثرهم العبيياس - وكييان بالمدينيية العلييوج

تكلمييوا مييا بعد قال: كذبت، قتلنا؟ شئت أي: إن فعلت، شئت
بيتييه، إلييى حجكييم. فاحتمييل وحجييوا قبلتكييم، وصييلوا بلسانكم،
يومئييذ، قبييل مصيييبة تصييبهم لييم النيياس وكييأن معه، فانطلقنا

بنبيييذ فييأتي عليييه، يقييول: أخيياف وقائييل بأس، يقول: ل فقائل
ميين فخييرج فشييربه، بلبيين أتييي ثم جوفه، من فخرج فشربه،
فجعلييوا النيياس، وجيياء عليييه، فدخلنا ميت، أنه فعلموا جرحه،
المييؤمنين أمييير يييا فقال: أبشيير شاب رجل وجاء عليه، يثنون

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول صييحبة ميين لييك، اللييه ببشرى
ثم فعدلت، وليت ثم علمت، قد ما السلم في وقدم وسلم،

أدبيير فلمييا لي، ول علي ل كفاف ذلك أن شهادة. قال: وددت
أخييي قال: ابن الغلم، علي قال: ردوا الرض، يمس إزاره إذا

بيين اللييه عبييد لربييك. يييا وأتقييى لثوبك، أنقى فإنه ثوبك، ارفع
سييتة فوجييدوه فحسييبوه الييدين، ميين علييي مييا انظيير عميير،

ه وفيى قال: إن نحوه، أو ألفا وثمانين فيأده عمير آل ميال ل
تييف لم فإن كعب، بن عدي بني في فسل وإل أموالهم، من

عنييي فيأد غيرهيم، إلييى تعدهم ول قريش، في فسل أموالهم
عليييك فقييل: يقييرأ المؤمنين، أم عائشة إلى المال. انطلق هذا



اليييوم لسييت فييإني المييؤمنين، أمييير تقييل ول السييلم، عميير
مييع يدفن أن الخطاب بن عمر وقل: يستأذن أميرا، للمؤمنين

تبكي، قاعدة فوجدها عليها، دخل ثم واستأذن، صاحبيه. فسلم
أن ويسييتأذن السييلم، الخطيياب ابيين عميير عليييك فقييال: يقييرأ

احبيه. فقيالت: كنيت ميع يدفن ه ولوثيرن لنفسيي، أرييده ص ب
قد عمر بن الله عبد قيل: هذا أقبل، فلما نفسي، على اليوم
قييال: لييديك؟ فقال: ما إليه، رجل فأسنده قال: ارفعوني، جاء،
كييان مييا للييه، قال: الحمد أذنت، المؤمنين أمير يا تحب الذي
ثييم فيياحملوني، قضيييت أنا فإذا ذلك، من إلي أهم شيء من

لييي أذنييت فييإن الخطيياب، بيين عميير فقييل: يسييتأذن سييلم،
أم المسلمين. وجاءت مقابر إلى ردوني ردتني وإن فادخلوني،
قمنييا، رأيناهييا فلمييا معهييا، تسييير والنسيياء حفصيية المييؤمنين

فييولجت الرجييال، واسييتأذن سيياعة، عنده فبكت عليه، فولجت
أمييير يييا فقييالوا: أوص الداخل، من بكاءها فسمعنا لهم، داخل

ميين الميير بهييذا أحييق أحييدا أجييد قال: ما استخلف، المؤمنين
اللييه صييلى اللييه رسييول تييوفي الذين الرهط، أو النفر، هؤلء
والزبييير وعثمييان عليييا فسييمى راض، عنهييم وهييو وسلم عليه

بيين اللييه عبييد وقييال: يشييهدكم الرحميين، وعبد وسعدا وطلحة
- فييإن لييه التعزييية - كهيئيية شيييء الميير ميين له وليس عمر،

أمر، ما أيكم به فليستعن وإل ذاك، فهو سعدا المرة أصابت
خيانة. ول عجز عن أعزله لم فإني

يعرف أن الولين، بالمهاجرين بعدي، من الخليفة وقال: أوصي
خيييرا، بالنصييار وأوصيييه حرمتهييم، لهييم ويحفييظ حقهييم، لهييم

ميين يقبييل أن قبلهييم، ميين واليمييان الييدار تبييوؤوا الييذين
المصييار بأهييل وأوصيييه مسيييئهم، عيين يعفييى وأن محسيينهم،

ل وأن العييدو، وغيييظ المييال، وجباة السلم، ردء فإنهم خيرا،
خيييرا، بييالعراب رضيياهم. وأوصيييه عيين فضلهم إل منهم يؤخذ
حواشييي ميين يؤخييذ أن السييلم، ومييادة العييرب، أصييل فإنهم

وذميية تعييالى، اللييه بذميية وأصيه فقرائهم، على ويرد أموالهم،
وأن بعهييدهم، لهييم يييوفى أن وسييلم عليييه اللييه صلى رسوله
طاقتهم. إل يكلفوا ول ورائهم، من يقاتل
بيين اللييه عبييد فسييلم نمشييي، فانطلقنا به، خرجنا قبض فلما
فأدخييل، قييالت: أدخلييوه، الخطيياب، بن عمر قال: يستأذن عمر

هييؤلء اجتمييع دفنييه ميين فييرغ فلما صاحبيه، مع هنالك فوضع



منكييم، ثلثيية إلييى أمركييم الرحميين: اجعلييوا عبد فقال الرهط،
طلحيية: قييد فقييال علييي، إلييى أمييري جعلييت الزبير: قييد فقال

إلييى أمييري جعلييت سييعد: قييد وقال عثمان، إلى أمري جعلت
هييذا من تبرأ الرحمن: أيكما عبد عوف. فقال بن الرحمن عبد

فييي أفضييلهم لينظرن والسلم، عليه والله إليه فنجعله المر،
إلييى الرحميين: أفتجعلييونه عبد فقال الشيخان، فأسكت نفسه؟

أحدهما بيد فأخذ قال: نعم، أفضلكم؟ عن آلو ل أن علي الله
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول ميين قرابيية فقييال: لييك

أمرتييك لئيين عليييك فييالله علمييت، قييد ما السلم في والقدم
بييالخر خل ثييم ولتطيعيين، لتسمعن عثمان أمرت ولئن لتعدلن

يييا يييدك قييال: ارفييع الميثيياق أخييذ فلمييا ذلييك، مثييل له فقال
فبايعوه. الدار أهل وولج علي، له فبايع فبايعه، عثمان،

 ]1328[

9      : القرشي -  طالب أبي بن علي مناقب باب
. عنه      الله رضي الحسن أبي الهاشمي،

وأنييا منييي لعلييي: (أنييت وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي وقال
منك).

 ]4005[
عنييه وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول عمر: توفي وقال
راض.

 ]3497[
أبييي عيين العزيييز، عبييد سييعيد: حييدثنا بيين قتيبة  - حدثنا3498
عنه: الله رضي سعد بن سهل عن حازم،

الراييية قال: (لعطييين وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
يييدوكون النيياس يييديه). قييال: فبييات علييى اللييه يفتح رجل غدا

اللييه رسول على غدوا الناس أصبح فلما يعطاها، أيهم ليلتهم
ا، أن يرجيو كلهيم وسيلم، عليه الله صلى فقيال: (أيين يعطاه
الله، رسول يا عينيه من طالب). فقالوا: يشتكي أبي بن علي

عينيييه فييي بصييق جيياء بييه). فلمييا فييأتوني إليييه قال: (فأرسلوا
الراييية، فأعطيياه وجييع، بييه يكيين لييم كأن حتى فبرأ له، ودعا
فقييال: مثلنييا؟ يكونييوا حتى أقاتلهم الله، رسول علي: يا فقال

إلييى ادعهييم ثييم بسيياحتهم، تنييزل حييتى رسييلك علييى (انفييذ
فييوالله فيييه، اللييه حق من عليهم يجب بما وأخبرهم السلم،

لييك يكييون أن ميين لييك خييير واحييدا، رجل بك الله يهدي لن



النعم). حمر
 ]2783[

عيين عبيييد، أبي بن يزيد عن حاتم، قتيبة: حدثنا  - حدثنا3499
قال: سلمة

فييي وسييلم عليييه الله صلى النبي عن تخلف قد علي كان 
صييلى اللييه رسييول عن أتخلف فقال: أنا رمد، به وكان خيبر،

عليييه اللييه صييلى بييالنبي فلحييق علي فخرج وسلم، عليه الله
صييباحها، فييي اللييه فتحهييا التي الليلة مساء كان فلما وسلم،

- أو الراييية وسييلم: (لعطييين عليه الله صلى الله رسول قال
قييال: يحييب أو ورسييوله، اللييه يحبييه رجل - غدا الراية ليأخذن

نرجييوه، ومييا بعلييي نحيين عليييه). فييإذا الله يفتح ورسوله، الله
وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول فأعطاه علي، فقالوا: هذا

عليه. الله ففتح الراية،
 ]2812[

أبييي بيين العزيز عبد مسلمة: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا3500
أبيه: عن حازم،

لمييير فلن، فقييال: هييذا سييعد بيين سييهل إلى جاء رجل أن 
قييال: يقييول قال: فيقول: ميياذا؟ المنبر، عند عليا يدعو المدينة،
الله صلى النبي إل سماه ما فضحك. قال: والله تراب، له: أبو

أحب اسم له والله كان وما وسلم، عليه
عبيياس، أبييا وقلييت: يييا سييهل، الحييديث فاسييتطعمت منه، إليه

فاضييطجع خييرج، ثييم فاطمة على علي قال: دخل ذلك؟ كيف
ابيين وسلم: (أين عليه الله صلى النبي له فقال المسجد، في

سقط قد رداءه فوجد إليه، فخرج المسجد، عمك). قالت: في
الييتراب يمسييح فجعييل ظهره، إلى التراب وخلص ظهره، عن
تراب). مرتين. أبا يا فيقول: (اجلس ظهره، عن

 ]430[
عيين زائييدة، عيين حسييين، رافع: حدثنا بن محمد  - حدثنا3501

قال: عبيدة بن سعد عن حصين، أبي
عيين فييذكر عثمييان، عيين فسييأله عميير، ابيين إلى رجل جاء 

قال: فييأرغم قال: نعم، يسؤوك؟ ذاك قال: لعل عمله، محاسن
قييال: هييو عمله، محاسن فذكر علي عن سأله ثم بأنفك، الله
الله صلى النبي بيوت أوسط بيته، في ذاك
قييال: قييال: أجييل، يسييؤوك؟ ذاك قييال: لعييل ثييم وسييلم، عليه



جهدك. علي فاجهد انطلق بأنفك، الله فأرغم
عيين شييعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني3502

علي: قال: حدثنا ليلى أبي ابن الحكم: سمعت
الرحييى، أثيير ميين تلقييى مييا شكت السلم عليها فاطمة أن 

تجييده فلم فانطلقت سبي، وسلم عليه الله صلى النبي فأتى
عليييه اللييه صييلى النييبي جيياء فلمييا فأخبرتهييا، عائشة فوجدت

اللييه صييلى النييبي فجيياء فاطمة، بمجيء عائشة أخبرته وسلم
فقييال: لقييوم، فييذهبت مضيياجعنا، أخييذنا وقد إلينا وسلم عليه

علييى قييدميه بييرد وجييدت حييتى بيننييا، مكانكمييا). فقعييد (علييى
أخييذتما إذا سييألتماني، ممييا خيييرا أعلمكمييا وقال: (أل صدري،

وثلثييين، ثلثييا وتسييبحان وثلثييين، أربعييا تكييبران مضيياجعكما،
خادم). من لكما خير فهو وثلثين، ثلثا وتحمدان

 ]2945[
عيين شييعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني3503

قال: أبيه عن سعد، بن إبراهيم قال: سمعت سعد
لى النيبي قال  ه ص أن ترضيى لعليي: (أميا وسيلم علييه الل

موسى). من هارون بمنزلة مني تكون
]4154[

عيين أيييوب، عيين شييعبة، الجعد: أخبرنا بن علي  - حدثنا3504
قال: عنه الله رضي علي عن عبيدة، عن سيرين، ابن
يكييون حييتى الختلف، أكييره فإني تقضون، كنتم كما اقضوا 

أصحابي. مات كما أموت أو جماعة، للناس
الكذب. علي عن يروى ما عامة يرى: أن سيرين ابن فكان

 10      : الهاشمي -  طالب أبي بن جعفر مناقب باب
. عنه   الله رضي

وخلقي). خلقي وسلم: (أشبهت عليه الله صلى النبي وقال
 ]4005[

بيين إبراهيييم بن محمد بكر: حدثنا أبي بن أحمد  - حدثنا3505
سييعيد عيين ذئييب، أبييي ابيين عيين الجهني، الله عبد أبو دينار،

عنه: الله رضي هريرة أبي عن المقبري،
أليزم كنيت وإنيي هرييرة، أبيو يقولون: أكثر كانوا الناس أن 

آكييل ل حييين بطنيي، بشبع وسلم عليه الله صلى الله رسول
وكنييت فلنيية، ول فلن يخييدمني ول الحييبير، ألبس ول الخمير
الرجييل لسييتقرئ كنت وإن الجوع، من بالحصباء بطني ألصق



النيياس أخييير وكان فيطعمني، بي ينقلب كي معي، هي الية،
مييا فيطعمنييا بنييا ينقلييب كان طالب، أبي بن جعفر للمسكين

فيها ليس التي العكة إلينا ليخرج كان إن حتى بيته، في كان
فيها. ما فنعلق فنشقها شيء،

]5116[
هييارون: أخبرنييا بين يزيييد علي: حدثنا بن عمرو  - حدثني3506

الشعبي: عن خالد، أبي ابن إسماعيل
جعفر ابن على سلم إذا عنهما: كان الله رضي عمر ابن أن 

الجناحين. ذي ابن يا عليك قال: السلم
]4016[

 11       : الله -  رضي المطلب عبد بن العباس ذكر باب
عنه.

اللييه عبييد بيين محمييد محمييد: حييدثنا بن الحسن  - حدثنا3507
عبييد بن ثمامة عن المثنى، بن الله عبد أبي النصاري: حدثني

عنه: الله رضي أنس عن أنس، بن الله
بن بالعباس استسقى قحطوا إذا الخطاب: كان بن عمر أن 

الله صلى بنبينا إليك نتوسل كنا إنا فقال: اللهم المطلب، عبد
قييال: فاسقنا، نبينا بعم إليك نتوسل وإنا فتسقينا، وسلم عليه

فيسقون.
 ]964[

 12       : عليه -  الله صلى الله رسول قرابة مناقب باب
النبي       بنت السلم عليها فاطمة ومنقبة وسلم،

. وسلم    عليه الله صلى
أهييل نسيياء سيييدة وسلم: (فاطمة عليه الله صلى النبي وقال

الجنة).
 ]3426[

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا3508
عائشة: عن الزبير، ابن عروة حدثني

ميراثها بكر: تسأله أبي إلى أرسلت السلم عليها فاطمة أن 
رسييوله علييى الله أفاء مما وسلم، عليه الله صلى النبي من

عليييه اللييه صييلى النييبي صدقة تطلب وسلم، عليه الله صلى
فقييال خيييبر، خمس من بقي وما وفدك، بالمدينة التي وسلم

نورث، قال: (ل وسلم عليه الله صلى الله رسول بكر: إن أبو



- المييال هييذا ميين محمييد آل يأكييل إنما صدقة، فهو تركنا ما
المأكييل). وإنييي علييى يزيييدوا أن لهييم - ليييس اللييه مال يعني
وسييلم عليييه اللييه صلى النبي صدقات من شيئا أغير ل والله
صلى النبي عهد في عليها كانت التي
اللييه رسييول فيهييا عمييل بمييا فيهييا ولعملن وسلم، عليه الله

يييا عرفنييا قد قال: إنا ثم علي فتشهد وسلم، عليه الله صلى
عليييه اللييه صلى الله رسول من قرابتهم وذكر فضيلتك، أبكر

بيييده، نفسييي فقييال: والييذي بكيير أبييو فتكلييم وحقهييم، وسييلم
أصييل أن إلي أحب وسلم عليه الله صلى الله رسول لقرابة

قرابتي. من
 ]2926[

خالييد: حييدثنا الوهيياب: حييدثنا عبد بن الله عبد  - أخبرني3509
عيين عميير، ابن عن يحدث أبي قال: سمعت واقد عن شعبة،

قال: عنهم الله رضي بكر أبي
بيته. أهل في وسلم عليه الله صلى محمدا ارقبوا 
]3541[

بيين عمييرو عيين عيينيية، ابيين الوليييد: حييدثنا أبييو  - حييدثنا3510
مخرمة: بن المسور عن مليكة، أبي ابن عن دينار،

بضييعة قييال: (فاطميية وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
أغضبني). أغضبها فمن مني،

 ]884[
عيين سييعد، بيين إبراهيييم قزعة: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3511

قالت: عنها الله رضي عائشة عن عروة، عن أبيه،
شييكواه فييي ابنتييه فاطمة وسلم عليه الله صلى النبي دعا 

فسييارها دعاهييا ثييم فبكييت، بشيييء فسييارها فيها، قبض الذي
صلى النبي فقالت: سارني ذلك، عن قالت: فسألتها فضحكت،

تييوفي الييذي وجعييه فييي يقبييض فأخبرني: أنه وسلم عليه الله
أتبعييه، بيتييه أهييل أول فييأخبرني: أنييي سارني ثم فبكيت، فيه،

فضحكت.
 ]3426[

 13.        : عنه -  الله رضي العوام بن الزبير مناقب باب
وسلم. عليه الله صلى النبي حواري عباس: هو ابن وقال

ثيابهم. لبياض الحواريون ] وسمي4388[ 
عن مسهر، بن عل مخلد: حدثنا بن خالد  - حدثنا3512/3513



الحكييم بيين مييروان قييال: أخييبرني أبيييه عيين عروة، بن هشام
قال:

حييتى الرعيياف، سيينة شييديد رعيياف عفان بن عثمان أصاب 
قييال: قريش من رجل عليه فدخل وأوصى، الحج، عن حبسه

فييدخل فسييكت، قال: ومن؟ قال: نعم، قال: وقالوه؟ استخلف،
فقييال - فقييال: اسييتخلف، الحييارث - أحسييبه آخيير رجييل عليييه

قييال: فسييكت، هيو؟ قييال: وميين فقييال: نعييم، عثميان: وقيالوا؟
بيييده، نفسييي والييذي قال: أمييا قال: نعم، الزبير، قالوا فلعلهم

اللييه رسييول إلييى لحبهييم كييان وإن علمييت، مييا لخيرهييم إنه
وسلم. عليه الله صلى

عيين أسييامة، أبييو إسماعيل: حدثنا بن عبيد ) - حدثني3513( 
مروان: أبي: سمعت هشام: أخبرني

ذاك؟ قال: وقيل فقال: استخلف، رجل أتاه عثمان، عند كنت 
خيركييم، أنيه لتعلمييون إنكييم والليه قال: أمييا الزبير، قال: نعم،

ثلثا.
ابيين هييو العزيييز، عبد إسماعيل: حدثنا بن مالك  - حدثنا3514

ه رضي جابر عن المنكدر، بن محمد عن سلمة، أبي عنيه الل
قال:

وإن حواريا، نبي لكل وسلم: (إن عليه الله صلى النبي قال 
العوام). بن الزبير حواري

 ]2691[
عين عيروة، بين هشيام محمد: أخبرنيا بن أحمد  - حدثنا3515

قال: الزبير بن الله عبد عن أبيه،
فييي سييلمة أبييي بيين وعميير أنييا جعلييت الحييزاب يوم كنت 

بنييي إلييى يختلف فرسه على بالزبير أنا فإذا فنظرت النساء،
رأيتييك أبييت قلييت: يييا رجعييت فلمييا ثلثييا، أو مرتييين قريظيية
م، بنيي؟ ييا رأيتنيي هيل قال: أو تختلف؟ ان قليت: نع قيال: ك
قريظيية بني يأت قال: (من وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللييه رسييول لي جمع رجعت فلما بخبرهم). فانطلقت، فيأتيني

وأمي). أبي فقال: (فداك أبويه وسلم عليه الله صلى
هشام المبارك: أخبرنا ابن حفص: حدثنا بن علي  - حدثنا3516

أبيه: عن عروة، بن
يييوم للزبييير قييالوا وسييلم عليه الله صلى النبي أصحاب أن 

ضربتين فضربوه عليهم، فحمل معك، فنشد تشد اليرموك: أل



عييروة: فكنييت قييال بدر، يوم ضربها ضربة بينهما عاتقه، على
صغير. وأنا ألعب الضربات تلك في أصابعي أدخل

]3755، 3756[

 14       : رضي -  الله عبيد بن طلحة مناقب ذكر باب
. عنه  الله

راض. عنه وهو وسلم عليه الله صلى النبي عمر: توفي وقال
 ]3497[

عيين معتمر، المقدمي: حدثنا بكر أبي بن محمد  - حدثنا3517
قال: عثمان أبي عن أبيه،
تليك بعيض فيي وسيلم، عليييه الليه صلى النبي مع يبق لم 

وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فيهن قاتل التي اليام
حديثهما. وسعد. عن طلحة غير

]3834[
عيين خالييد، أبييي ابيين خالييد: حييدثنا مسدد: حدثنا  - حدثنا3518
قال: حازم أبي بن قيس

وسييلم عليييه الله صلى النبي بها وقى التي طلحة يد رأيت 
شلت. قد
]3836[

 15      : الزهري، -  وقاص، أبي بن سعد مناقب باب
أخوال   زهرة وبنو

اللييه رضييي مالك بن سعد وهو وسلم، عليه الله صلى النبي
عنه.

قييال: الوهيياب عبييد المثنييى: حييدثنا بيين محمييد  - حدثني3519
قال: المسيب بن سعيد قال: سمعت يحيى سمعت

وسييلم عليييه اللييه صلى النبي لي يقول: جمع سعدا سمعت 
أحد. يوم أبويه

]3829 - 3831[
هاشم، بن هاشم إبراهيم: حدثنا بن مكي  - حدثنا3520/3521

قال: أبيه عن سعد، ابن عامر عن
السلم. ثلث وأنا رأيتني لقد 
زائدة: حدثنا ابن موسى: أخبرنا بن إبراهيم ) - حدثني3521( 

سييعيد قال: سييمعت وقاص أبي بن عتبة بن هاشم بن هاشم
يقول: المسيب بن



فييي إل أحييد أسييلم يقييول: مييا وقاص أبي بن سعد سمعت 
لثلييث وإنييي أيام، سبعة مكثت ولقد فيه، أسلمت الذي اليوم

هاشم. أبوأسامة: حدثنا السلم. تابعه
]3645[

عيين اللييه، عبييد بيين خالد عون: حدثنا بن عمرو  - حدثنا3522
قال: قيس عن إسماعيل،

رمييى العييرب لول يقول: إني عنه الله رضي سعدا سمعت 
عليييه اللييه صييلى النييبي مييع نغزو وكنا الله، سبيل في بسهم
ليضييع أحييدنا إن حييتى الشييجر، ورق إل طعييام لنا وما وسلم

أسيد بنيو أصيبحت ثم خلط، له ما الشاة، أو البعير يضع كما
وشوا عملي. وكانوا وضل إذا خبت لقد السلم؟ على تعزرني

يصلي. يحسن قالوا: ل عمر، إلى بي
]722وانظر:  ،6088 ،5096[

 16       : وسلم، -  عليه الله صلى النبي أصهار ذكر باب
. عنه        الله رضي الربيع ابن العاص أبو منهم

قييال: الزهييري عيين شييعيب، اليمييان: أخبرنييا أبو  - حدثنا3523
قال: مخرمة بن المسور حسين: أن ابن علي حدثني

فأتت فاطمة، بذلك فسمعت جهل، أبي بنت خطب عليا إن 
ل أنك قومك فقالت: يزعم وسلم عليه الله صلى الله رسول
رسييول جهييل. فقييام أبييي بنييت ناكح علي وهذا لبناتك، تغضب

يقييول: (أمييا تشييهد حييين فسمعته وسلم، عليه الله صلى الله
وإن وصييدقني، فحييدثني الربيييع، بيين العيياص أبييا أنكحييت بعد،

تجتمييع ل واللييه يسييوءها، أن اكييره وإنييي مني، بضعة فاطمة
عنييد اللييه عييدو وبنت وسلم عليه الله صلى الله رسول بنت
الخطبة. علي واحد). فترك رجل
علييي عيين شييهاب، ابن عن حلحلة، بن عمرو بن محمد وزاد

وسييلم عليه الله صلى النبي مسور: سمعت عن الحسين، بن
فييي عليييه فييأثنى شييمس، عبييد بنييي ميين لييه صييهرا وذكيير

فييوفى ووعدني فصدقني، قال: (حدثني فأحسن، إياه مصاهرته
لي).

 ]884[



 17       : صلى -  النبي مولى حارثة، بن زيد مناقب باب
. وسلم   عليه الله

أخونييا وسييلم: (أنييت عليييه اللييه صييلى النييبي البراء: عن وقال
ومولنا).

 ]2552[
عبييد قال: حييدثني سليمان مخلد: حدثنا بن خالد  - حدثنا3524

قال: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن دينار، بن الله
أسييامة عليهييم وأمر بعثا، وسلم عليه الله صلى النبي بعث 

صييلى النييبي فقييال إمييارته، فييي الناس بعض فطعن زيد، بن
تطعنييون كنتييم فقييد إمييارته، في تطعنوا وسلم: (إن عليه الله
للمييارة، لخليقييا كييان إن اللييه وايييم قبل، من أبيه إمارة في
النيياس أحييب لمن هذا وإن إلي، الناس أحب لمن وكان وإن
بعده). إلي

]4004، 4198، 4199، 6252، 6764[
عيين سييعد، بيين إبراهيييم قزعة: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3525

قالت: عنها الله رضي عائشة عن عروة، عن الزهري،
شيياهد، وسييلم عليييه اللييه صييلى والنييبي قييائف، علييي دخل 

هييذه فقييال: إن مضييطجعان، حارثيية بيين وزيد زيد بن وأسامة
اللييه صييلى النييبي بييذلك قال: فسيير بعض، من بعضها القدام

عائشة. به فأخبر وأعجبه، وسلم عليه
 ]3362[

 18.        : عنه -  الله رضي زيد، بن أسامة ذكر باب
عيين عييروة، عيين ليييث، سيعيد: حييدثنا بيين قتيبة  - حدثنا3526
عنها: الله رضي عائشة

يجترئ فقالوا: من المخزومية، المرأة شأن أهمهم قريشا أن 
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول حييب زيييد، بن أسامة إل عليه

وسلم.
عيين الزهييري أسييأل قييال: ذهبييت سييفيان علييي: حييدثنا وحدثنا
لسييفيان: فلييم قلييت بييي، فصيياح المخزومييية، المييرأة حييديث
بيين أيييوب كتبييه كييان كتاب في قال: وجدته أحد؟ عن تحتمله

عنها: الله رضي عائشة عن عروة، عن الزهري، عن موسى،
فيهييا يكلييم فقييالوا: ميين سرقت، مخزوم بني من امرأة أن 

أن أحييد يجييترئ فلييم وسييلم؟ عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول



ان إسيرائيل بنيي فقيال: (إن زييد، بن أسامة فكلمه يكلمه، ك
الضيعيف فيهيم سيرق وإذا تركيوه، الشيريف فيهيم سيرق إذا

يدها). لقطعت فاطمة كانت لو قطعوه،
 ]2505[

بيين يحيييى عبيياد، أبييو محمد: حدثنا بن الحسن  - حدثني3527
قال: دينار بن الله عبد الماجشون: أخبرنا عباد: حدثنا

يسييحب رجييل إلييى المسييجد، في وهو يوما، عمر ابن نظر 
هييذا ليييت هذا؟ من فقال: انظر المسجد، من ناحية في ثيابه

هذا الرحمن؟ عبد أبا يا هذا تعرف إنسان: أما له قال عندي،
بيييديه ونقيير رأسييه، عميير ابيين قال: فطأطأ أسامة، بن محمد

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول رآه قييال: لييو ثييم الرض، فييي
لحبه. وسلم
قييال: سييمعت معتمر إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا3528

عنهما: الله رضي زيد بن أسامة عن عثمان، أبو أبي: حدثنا
يأخييذه كييان وسييلم: أنييه عليييه اللييه صييلى النييبي عن حدث 

أحبهما). فإني أحبهما، فيقول: (اللهم والحسن،
]3537، 5657[

عيين معميير، المبييارك: أخبرنييا ابيين عيين نعيييم،  - وقييال3529
زيد: بن لسامة مولى الزهري: أخبرني

أيميين أم بيين أيمن وكان أيمن، أم بن أيمن بن الحجاج أن 
ابيين فييرآه النصييار، ميين رجييل وهييو لمه، زيد بن أسامة أخا

فقال: أعد. سجوده، ول ركوعه يتم لم عمر
الرحميين: حييدثنا عبييد بين سيليمان الليه: وحييدثني عبد أبو قال

الزهييري: عيين نميير، بيين الرحميين عبد مسلم: حدثنا بن الوليد
الله عبد مع هو بينما زيد: أنه بن أسامة مولى حرملة حدثني

يتييم فلييم أيميين أم بيين أيميين بيين الحجيياج دخل إذ عمر، بن
عميير: ابن لي قال ولى، فلما فقال: أعد، سجوده، ول ركوعه

ابيين فقييال أيميين، أم بيين أيميين بيين الحجيياج قلييت هذا؟ من
لحبييه. وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول هذا رأى عمر: لو

أيمن. أم ولدته وما حبه فذكر
النبي حاضنة سليمان: وكانت عن أصحابي، بعض وحدثني قال

وسلم. عليه الله صلى



 19       : الخطاب -  بن عمر بن الله عبد مناقب باب
. عنهما   الله رضي

عيين الييرزاق، عبد نصر: حدثنا بن إسحاق  - حدثنا3530/3531
الليه رضييي عميير ابيين عيين سييالم، عيين الزهييري، عن معمر،
قال: عنهما

رأى إذا وسييلم عليييه الله صلى النبي حياة في الرجل كان 
أن فتمنيييت وسيلم، عليييه اللييه صييلى النييبي علييى قصها رؤيا
وكنييت وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي على أقصها رؤيا أرى

النييبي عهييد علييى المسييجد فييي أنييام وكنت عزبا، شابا غلما
أخييذاني ملكين المنام: كأن في فرأيت وسلم، عليه الله صلى
لهييا وإذا الييبئر، كطييي مطوييية هييي فييإذا النار، إلى بي فذهبا

فجعلييت عرفتهييم، قييد نيياس فيهييا وإذا الييبئر، كقرنييي قرنييان
ملك فلقيهما النار، من بالله أعوذ النار، من بالله أقول: أعوذ

فقصييتها حفصيية، علييى فقصصييتها تييراع، لييي: ليين فقييال آخر،
الرجييل فقال: (نعييم وسلم، عليه الله صلى النبي على حفصة

ل اللييه عبد سالم: فكان بالليل). قال يصلي كان لو الله، عبد
قليل. إل الليل من ينام

عيين وهييب، ابيين سييليمان: حييدثنا بيين يحيييى ) - حييدثنا3531(
أختييه عيين عميير، ابيين عيين سييالم، عيين الزهييري، عن يونس،
حفصة:

رجل الله عبد لها: (إن قال وسلم عليه الله صلى النبي أن 
صالح).

 ]429.[

 20.       : عنهما -  الله رضي وحذيفة عمار مناقب باب
عيين إسييرائيل، إسماعيل: حييدثنا بن مالك  - حدثنا3532/3533

قال: علقمة عن إبراهيم، عن المغيرة،
ليي يسير قلييت: اللهيم ثييم ركعييتين، فصييليت الشيأم قدمت 

جيياء قييد شيخ فإذا إليهم، فجلست قوما فأتيت صالحا، جليسا
الييدرداء، قييالوا: أبييو هييذا؟ قلييت: ميين جنييبي، إلييى جلس حتى

فيسييرك صييالحا، جليسييا لييي ييسر أن الله دعوت فقلت: إني
ليييس قييال: أو الكوفيية، أهييل قلييت: ميين أنت؟ قال: ممن لي،

والمطهييرة، والوسيياد النعلييين صيياحب عبييد، أم ابيين عنييدكم
نييبيه لسان على - يعني الشيطان من الله أجاره الذي وفيكم



النييبي سيير صيياحب فيكييم ليييس - أو وسييلم عليييه الله صلى
قييال: ثييم غيييره، أحييد يعلمييه ل الييذي وسييلم عليه الله صلى
عليه: {والليل يغشى}. فقرأت إذا الله: {والليل عبد يقرأ كيف

لقييد والنييثى}. قييال: واللييه تجلى. والذكر إذا يغشى. والنهار إذا
في. إلى فيه من وسلم عليه الله صلى الله رسول أقرأنيها

مغيييرة، عن شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان ) - حدثنا3533( 
قال: إبراهيم عن
يسر قال: اللهم المسجد دخل فلما الشأم، إلى علقمة ذهب 

الدرداء: أبو فقال الدرداء، أبي إلى فجلس صالحا، جليسا لي
منكم، أو فيكم، قال: أليس الكوفة، أهل قال: من أنت؟ ممن

قييال: قلييت: حذيفيية، يعنييي غيره، يعلمه ل الذي السر صاحب
لسان على الله أجاره الذي منكم، أو فيكم، قال: أليس بلى،
عمييارا، يعني الشيطان، من يعني وسلم، عليه الله صلى نبيه

أو السييواك، صيياحب منكييم، أو فيكييم، قال: أليييس قلت: بلى،
إذا يقييرأ: {والليييل الله عبد كان قال: كيف قال: بلى، السرار؟

زال والنثى}. قال: ما تجلى}. قلت: {والذكر إذا يغشى. والنهار
ميين سييمعته شيييء عيين يسييتنزلونني كييادوا حييتى هييؤلء بييي

وسلم. عليه الله صلى الله رسول
 ]3113[

21       : الله -  رضي الجراح بن عبيدة أبي مناقب باب
عنه.

خالييد، العلييى: حييدثنا عبد علي: حدثنا بن عمرو  - حدثنا3534
مالك: بن أنس قال: حدثني قلبة أبي عن
أميية لكييل قييال: (إن وسييلم عليه الله صلى الله رسول أن 

الجراح). بن عبيدة أبو المة، أيتها أميننا، وإن أمينا،
]4121، 6828[

أبييي عيين شييعبة، إبراهيييم: حييدثنا بيين مسييلم  - حييدثنا3535
قال: عنه الله رضي حذيفة عن صلة، عن إسحاق،

- نجييران: (لبعثيين لهييل وسييلم عليييه اللييه صلى النبي قال 
أبييا فبعييث أصييحابه، أمييين). فأشييرف حق أمينا، - عليكم يعني

عنه. الله رضي عبيدة
]4119، 4120، 6827[



 22     : الله -  رضي والحسين الحسن مناقب باب
عنهما.

اللييه صييلى النييبي هريييرة: عييانق أبييي عن جبير، بن نافع قال
الحسن. وسلم عليه

 ]2016[
عيين موسييى، أبييو عيينة: حدثنا ابن صدقة: حدثنا  - حدثنا3536

بكرة: أبا الحسن: سمع
والحسيين المنييبر، على وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 

هذا ويقول: (ابني مرة، وإليه مرة الناس إلى ينظر جنبه، إلى
به يصلح أن الله ولعل سيد،

المسلمين). من فئتين بين
 ]2557[

قيال: أبيي قيال: سيمعت المعتمير مسدد: حيدثنا  - حدثنا3537
عنهما، الله رضي زيد بن أسامة عن عثمان، أبو حدثنا

والحسيين يأخييذه كييان وسلم: أنييه عليه الله صلى النبي عن 
قال. كما فأحبهما). أو أحبهما، إني ويقول: (اللهم

 ]3528[
قييال: حييدثني إبراهيييم بيين الحسييين بيين محمد  - حدثني3538
مالك بن أنس عن محمد، عن جرير، محمد: حدثنا بن حسين
عنه: الله رضي

عليييه علييي بيين الحسييين بييرأس زييياد بيين اللييه عبيييد أتييي 
حسيينه فييي وقييال ينكييث، فجعييل طسييت، في فجعل السلم،

عليييه اللييه صييلى اللييه برسول أشبههم أنس: كان فقال شيئا،
بالوسمة. مخصوبا وكان وسلم،
قييال: أخييبرني شييعبة المنهييال: حييدثنا بيين حجيياج  - حدثنا3539

قال: عنه الله رضي البراء قال: سمعت عدي
علييى علييي بن والحسن وسلم، عليه الله صلى النبي رأيت 

فأحبه). أحبه إني يقول: (اللهم عاتقه،
بيين عميير قييال: أخييبرني اللييه عبد عبدان: أخبرنا  - حدثنا3540
بيين عقبيية عيين مليكيية، أبييي ابيين عيين حسين، أبي بن سعيد

قال: الحارث
يقول: بأبي وهو الحسن وحمل عنه الله رضي بكر أبا رأيت 

يضحك. بعلي. وعلي شبيه ليس بالنبي، شبيه
 ]3349[



بيين محمييد قييال: أخبرنييا وصدقة معين بن يحيى  - حدثنا3541
ابيين عيين أبيييه، عيين محمييد، بيين واقد عن شعبة، عن جعفر،

بكر: أبو قال: قال عنهما الله رضي عمر
بيته. أهل في وسلم عليه الله صلى محمدا ارقبوا 
 ]3509[

يوسييف، بيين هشييام موسى: أخبرنا بن إبراهيم  - حدثني3542
الييرزاق: أخبرنييا عبييد أنس. وقال عن الزهري، عن معمر، عن

قال: أنس الزهري: أخبرني عن معمر،
الحسن من وسلم عليه الله صلى بالنبي أشبه أحد يكن لم 

علي. بن
عيين شييعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني3543
اللييه عبد نعم: سمعت أبي ابن يعقوب: سمعت أبي بن محمد

عمر: بن
الييذباب؟ - يقتييل شييعبة: أحسييبه - قييال المحييرم عيين وسأله 

ابنيية ابيين قتلييوا وقييد الييذباب، عن يسألون العراق فقال: أهل
عليه الله صلى الله رسول
ميين ريحانتيياي وسلم: (هما عليه الله صلى النبي وقال وسلم،
الدنيا).

]5648[

 23       : بكر، -  أبي مولى رباح، بن بلل مناقب باب
. عنهما   الله رضي

بييين نعليييك دف وسييلم: (سييمعت عليه الله صلى النبي وقال
]1098الجنة). [  في يدي

عيين سييلمة، أبي بن العزيز عبد نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا3544
عنهمييا الله رضي الله عبد بن جابر المنكدر: أخبرنا بن محمد
قال:

بلل. سيدنا. يعني وأعتق سيدنا، بكر يقول: أبو عمر كان 
إسيماعيل، عبيد: حيدثنا بن محمد عن نمير، ابن  - حدثنا3545

قيس: عن
لنفسييك اشييتريتني إنمييا كنييت بكيير: إن لبييي قييال بلل أن 

لله. وعملي فدعني لله، أشتريتني إنما كنت وإن فأمسكني،

 24.       : عنهما -  الله رضي عباس ابن ذكر باب
عيين خالييد، عيين الييوارث، عبييد مسييدد: حييدثنا  - حييدثنا3546



قال: عباس ابن عن عكرمة،
وقال: (اللهم صدره إلى وسلم عليه الله صلى النبي ضمني 

الحكمة). علمه
الكتاب). الوارث: وقال: (علمه عبد معمر: حدثنا أبو حدثنا
خالد: مثله. عن وهيب، موسى: حدثنا حدثنا

النبوة. غير في والحكمة: الصابة
 ]75[
عنه. الله رضي الوليد بن خالد  - مناقب25 

أيييوب، عيين زيد، بن حماد واقد: حدثنا بن أحمد  - حدثنا3547
عنه: الله رضي أنس عن هلل، ابن حميد عن
وابيين وجعفييرا زيييدا نعييى وسييلم عليييه الله صلى النبي أن 

زيييد الراييية فقييال: (أخييذ خبرهم، يأتيهم أن قبل للناس رواحة
فأصيب). رواحة بن أخذ ثم فأصيب، جعفر أخذها ثم فأصيب،

فتييح حتى الله، سيوف من سيف أخذها تذرفان: (حتى وعيناه
عليهم). الله

 ]1189[

 26      : رضي -  حذيفة أبي مولى سالم، مناقب باب
. عنه  الله

بيين عمييرو عيين شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا3548
قال: مسروق عن إبراهيم، عن مرة،

ل رجييل فقييال: ذاك عمييرو بيين الله عبد عند الله عبد ذكر 
وسييلم عليه الله صلى الله رسول سمعت ما بعد أحبه، أزال

- مسعود بن الله عبد أربعة: من من القرآن يقول: (استقرئوا
ومعيياذ كعييب، ابيين وأبييي حذيفيية، أبي مولى - وسالم به فبدأ
بمعاذ. أو بأبي بدأ أدري جبل). قال: ل بن

]3549وانظر:  ،4713 ،3597 ،3595[

 27       : الله -  رضي مسعود بن الله عبد مناقب باب
عنه.

قييال: سليمان عن شعبة، عمر: حدثنا بن حفص  - حدثنا3549
بيين الله عبد قال: قال مسروقا قال: سمعت وائل أبا سمعت
عمرو:

ول فاحشييا يكيين لييم وسلم عليه الله صلى الله رسول إن 
أخلقا). أحسنكم إلي أحبكم من وقال: (إن متفحشا،



مسييعود، بيين اللييه عبد أربعة: من من القرآن وقال: (استقرئوا
جبل). بن ومعاذ كعب، بن وأبي حذيفة، أبي مولى وسالم

 ]3366، 3548[
عيين مغيييرة، عيين عوانيية، أبييي عيين موسييى،  - حييدثنا3550

علقمة: عن إبراهيم،
جليسييا لي يسر فقلت: اللهم ركعتين، فصليت الشأم دخلت 

يكييون أن قلييت: أرجييو دنييا فلمييا مقبل، شيييخا فرأيييت صالحا،
قييال: الكوفيية، أهييل قلييت: ميين أنييت؟ أين قال: من استجاب،

لييم أو والمطهييرة، والوسيياد النعلييين صيياحب فيكييم يكن أفلم
صاحب فيكم يكن لم أو الشيطان، من أجير الذي فيكم يكن

إذا عبد: {والليييل أم ابن قرأ كيف غيره، يعلمه ل الذي السر
تجلييى. والييذكر إذا يغشى. والنهييار إذا يغشى}. فقرأت: {والليل

إلييى فيياه وسييلم، عليه الله صلى النبي أقرأنيها والنثى}. قال
يردونني. كادوا حتى هؤلء زال فما في،

 ]3113[
أبييي عيين شييعبة، حييرب: حييدثنا بيين سييليمان  - حييدثنا3551

قال: يزيد بن الرحمن عبد عن إسحاق،
النييبي ميين والهييدي السييمت قريييب رجييل عن حذيفة سألنا 

أحييدا أعييرف فقال: مييا عنه، نأخذ حتى وسلم عليه الله صلى
ابيين من وسلم عليه الله صلى بالنبي ودل وهديا سمتا أقرب

عبد. أم
]5746[

بيين يوسييف بن إبراهيم العلء: حدثنا بن محمد  - حدثني3552
قييال: حييدثني إسييحاق أبييي عيين أبي، قال: حدثني إسحاق أبي

الليه رضييي الشييعري موسى أبا قال: سمعت يزيد بن السود
يقول: عنه
عبد أن إل نرى ما حينا، فمكثنا اليمن، من وأخي أنا قدمت 

عليييه اللييه صييلى النييبي بيييت أهييل من رجل مسعود بن الله
الله صلى النبي على أمه ودخول دخوله من نرى لما وسلم،

وسلم. عليه
]4123[

 28.      : عنه -  الله رضي معاوية ذكر باب
عيين المعييافى، بشيير: حييدثنا بيين الحسيين  - حدثنا3553/3554

قال: مليكة أبي ابن عن السود، بن عثمان



عبيياس، لبيين مييولى وعنييده بركعة، العشاء بعد معاوية أوتر 
صييلى اللييه رسييول صييحب فييإنه فقال: دعه عباس، ابن فأتى
وسلم. عليه الله
عميير: حييدثني بيين نافع مريم: حدثنا أبي ابن ) - حدثنا3554( 

عباس: لبن مليكة: قيل أبي ابن
بواحدة؟ إل أوتر ما فإنه معاوية، المؤمنين أمير في لك هل 

فقيه. إنه قال: أصاب،
جعفر: حييدثنا بن محمد عباس: حدثنا بن عمرو  - حدثني3555
قال: التياح أبي عن شعبة،

قييال: عنييه اللييه رضي معاوية عن أبان، بن حمران سمعت 
وسييلم عليييه اللييه صلى النبي صحبنا لقد صلة، لتصلون إنكم
بعييد عنهمييا. يعنييي: الركعييتين نهييى ولقييد يصييليها، رأينيياه فمييا

العصر.
 ]562[

 29.     : السلم -  عليها فاطمة مناقب باب
أهييل نسيياء سيييدة وسلم: (فاطمة عليه الله صلى النبي وقال

الجنة).
 ]3426[

بيين عمييرو عيين عيينيية، ابيين الوليييد: حييدثنا أبييو  - حييدثنا3556
الله رضي مخرمة بن المسور عن مليكة، أبي ابن عن دينار،

عنهما:
بضييعة قييال: (فاطميية وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

أغضبني). أغضبها فمن مني،
 ]884[

 30.      : عنها -  الله رضي عائشة فضل باب
عيين يييونس، الليييث/ عيين بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3557

قالت: عنها الله رضي عائشة سلمة: إن أبو شهاب: قال ابن
هذا عائش، يوما: (يا وسلم عليه الله صلى الله رسول قال 

اللييه ورحميية السييلم السييلم). فقلييت: وعليييه يقرئييك جبريييل
لى الليه رسيول أرى. ترييد ل ميا ترى وبركاته، ه ص علييه الل
وسلم.

 ]3045[
عمييرو: أخبرنييا قييال. وحييدثنا شييعبة آدم: حييدثنا  - حييدثنا3558



موسييى أبييي عيين مييرة، عيين مييرة، بيين عمييرو عيين شييعبة،
قال: عنه الله رضي الشعري

الرجييال ميين وسلم: (كمييل عليه الله صلى الله رسول قال 
وآسييية عمييران، بنييت إل: مريييم النسيياء ميين يكمل ولم كثير،
علييى الثريد كفضل النساء على عائشة وفضل فرعون، امرأة
الطعام). سائر

 ]3230[
بيين محمد قال: حدثني الله عبد بن العزيز عبد  - حدثنا3559
بيين أنييس سييمع الرحميين: أنييه عبييد بيين اللييه عبد عن جعفر،
يقول: عنه الله رضي مالك

لى الليه رسول سمعت  ه ص يقيول: (فضيل وسيلم علييه الل
الطعام). سائر على الثريد كفضل النساء، على عائشة

]5103، 5112[
عبييد بيين الوهيياب عبييد بشار: حييدثنا بن محمد  - حدثني3560

محمد: بن القاسم عن عون، ابن المجيد: حدثنا
المييؤمنين، أم فقال: يا عباس ابن فجاء اشتكت، عائشة أن 

عليييه اللييه صييلى اللييه رسول على صدق، فرط على تقدمين
بكر. أبي وعلى وسلم،

]4476[
عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا3561

قال: وائل أبا الحكم: سمعت
ليسييتنفرهم، الكوفيية إلييى والحسيين عمييارا علييي بعييث لمييا 

والخييرة، الييدنيا فييي زوجته أنها لعلم فقال: إني عمار خطب
إياها. أو لتتبعوه ابتلكم الله ولكن

]6687 - 6690[
عيين أسييامة، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين عبيييد  - حييدثنا3562
عنها: الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام،

اللييه رسول فأرسل فهلكت، قلدة أسماء من استعارت أنها 
فييأدركتهم طلبها، في أصحابه من ناسا وسلم عليه الله صلى

عليييه الليه صيلى النيبي أتييوا فلميا وضوء، بغير فصلوا الصلة
ه، ذلك شكوا وسلم بين أسييد فقيال اليتيمم، آيية فنزليت إلي

جعل إل قط، أمر بك نزل ما فوالله خيرا، الله حضير: جزاك
بركة. فيه للمسلمين وجعل مخرجا، منه لك الله

 ]327[



عيين أسييامة، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين عبيييد  - حييدثني3563
أبيه: عن هشام،

مرضييه، في كان لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 
غييدا). أنييا أييين غييدا، أنييا ويقييول: (أييين نسائه، في يدور جعل

سكن. يومي كان عائشة: فلما عائشة. قالت بيت على حرصا
 ]850[

حميياد: حييدثنا الوهياب: حييدثنا عبييد بيين اليه عبييد  - حدثنا3564
قال: أبيه عن هشام،

عائشية: قيالت عائشية، ييوم بهيداياهم يتحييرون النياس كان 
إن واللييه سلمة، أم فقلن: يا سلمة، أم إلى صواحبي فاجتمع
كمييا الخييير نريييد وإنييا عائشيية، يييوم بهييداياهم يتحييرون الناس
أن وسييلم عليييه اللييه صييلى الله رسول فمري عائشة، تريده
قييالت: دار، حيثمييا أو كييان، حيثمييا إليه يهدوا الناس: أن يأمر

قييالت: وسييلم، عليييه اللييه صلى للنبي سلمة أم ذلك فذكرت
عنييي، فييأعرض ذلييك لييه ذكييرت إلي عاد فلما عني، فأعرض

تييؤذيني ل سييلمة أم فقال: (يا له ذكرت الثالثة في كان فلما
لحيياف فييي وأنييا الييوحي علي نزل ما والله فإنه عائشة، في

غيرها). منكن امرأة
 ]2435[

 31.   : النصار -  مناقب باب
هيياجر ميين يحبييون قبلهييم ميين واليمييان الدار تبوؤوا {والذين

/.9أوتوا} /الحشر:  مما حاجة صدورهم في يجدون ول إليهم
ميمييون: بيين مهييدي إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا3565
لنس: قال: قلت جرير ابن غيلن حدثنا

قال: الله؟ سماكم أم به، تسمون كنتم النصار، اسم أرأيت 
الله. سمانا بل

ومشيياهدهم، النصيار منيياقب فيحييدثنا أنييس، عليى نييدخل كنيا
يييوم قومك فيقول: فعل الزد، من رجل على أو علي، ويقبل

وكذا. كذا وكذا، كذا
]3631[

عيين أسييامة، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين عبيييد  - حييدثني3566
قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام،

عليييه الليه صيلى لرسيوله الليه قييدمه يومييا بعاث يوم كان 
افييترق وقييد وسييلم عليه الله صلى الله رسول فقدم وسلم،



صييلى لرسييوله اللييه فقدمه وجرحوا، سرواتهم وقتلت ملؤهم،
السلم. في دخولهم في وسلم عليه الله

]3633، 3715[
قييال: التييياح أبييي عيين شيعبة، الوليد: حييدثنا أبو  - حدثنا3567

يقول: عنه الله رضي أنسا سمعت
هييذا إن قريشييا: واللييه وأعطى مكة، فتح يوم النصار قالت 

تييرد وغنائمنييا قريش، دماء من تقطر سيوفنا إن العجب، لهو
لم عليه الله صلى النبي ذلك فبلغ عليهم، النصيار، فيدعا وس

فقييالوا: يكييذبون، ل عنكم). وكييانوا بلغني الذي قال: فقال: (ما
بالغنييائم النيياس يرجييع أن ترضون ل قال: (أو بلغك، الذي هو

إلى وسلم عليه الله صلى الله برسول وترجعون بيوتهم، إلى
وادي لسييلكت شييعبا، أو واديييا، النصييار سييلكت لييو بيييوتكم؟

شعبهم). أو النصار
 ]2977[

 32) :       : لول -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( النصار     من امرأ لكنت الهجرة

وسلم. عليه الله صلى النبي عن زيد، بن الله عبد قال
 ]4095[

عيين شييعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني3568
عنه، الله رضي هريرة أبي عن زياد، بن محمد

صييلى القاسم أبو أو: قال وسلم، عليه الله صلى النبي عن 
شييعبا، أو واديييا، سييلكوا النصييار أن وسييلم: (لييو عليييه اللييه

ميين امييرأ لكنييت الهجييرة ولييول النصييار، وادي فييي لسييلكت
لووه وأمييي، بييأبي ظلييم، هريييرة: مييا أبييو النصييار). فقييال

أخرى. كلمة أو ونصروه،
]6817[

 33       : بين -  وسلم عليه الله صلى النبي إخاء باب
. والنصار  المهاجرين

بيين إبراهيييم قال: حدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا3569
قال: جده عن أبيه، عن سعد،

وسييلم عليييه الله صلى الله رسول آخى المدينة قدموا لما 
لعبييد قيال الربييع، بيين وسيعد عييوف ابين الرحمين عبيد بيين

ولييي نصييفين، مييالي فأقسييم مييال، النصييار أكثر الرحمن: إني



انقضت فإذا أطلقها، لي فسمها إليك أعجبهما فانظر امرأتان،
أييين ومالييك، أهلييك فييي لييك اللييه فتزوجتها. قال: بييارك عدتها

ومعييه إل انقلب فلما قينقاع، بني سوق على فدلوه سوقكم؟
أثيير وبييه يومييا جاء ثم الغدو، تابع ثم وسمن، أقط من فضل

وسييلم: (مهيييم). قييال: عليييه اللييه صييلى النييبي فقييال صييفرة،
وزن أو ذهييب، ميين إليها). قال: نواة سقت قال: (كم تزوجت،

إبراهيم. ذهب. شك من نواة
 ]1943[

عن حميد، عن جعفر، بن إسماعيل قتيبة: حدثنا  - حدثنا3570
قال: أنه عنه الله رضي أنس

صييلى اللييه رسول وآخى عوف، بن الرحمن عبد علينا قدم 
المييال، كثير وكان الربيع، بن سعد وبين بينه وسلم عليه الله

سأقسييم مييال، أكثرهييا من أني النصار علمت سعد: قد فقال
إليك أعجبهما فانظر امرأتان، ولي شطرين، وبينك بيني مالي

الرحميين: بييارك عبييد فقييال تزوجتهييا، حلييت إذا حتى فأطلقها،
مين شييئا أفضيل حيتى يومئيذ يرجيع فلم أهلك، في لك الله

صييلى الله رسول جاء حتى يسيرا إل يلبث فلم وأقط، سمن
الله رسول له فقال صفرة، من وضر وعليه وسلم عليه الله

ميين امييرأة وسييلم: (مهيييم). قييال: تزوجييت عليييه اللييه صييلى
أو ذهييب، ميين نواة إليها). قال: وزن سقت فقال: (ما النصار،

بشاة). ولو فقال: (أولم ذهب، من نواة
 ]1944[

قييال: سييمعت همييام أبييو محمييد بيين الصييلت  - حييدثنا3571
عين العيرج، عين الزنياد، أبيو الرحمن: حدثنا عبد بن المغيرة

قال: عنه الله رضي هريرة أبي
قال: (ل. قال: تكفوننا النخل، وبينهم بيننا النصار: اقسم قالت 

وأطعنا. التمر). قالوا: سمعنا في وتشركونا المؤونة
 ]2200[

 34.     : اليمان -  من النصار حب باب
عدي قال: أخبرني شعبة منهال: حدثنا بن حجاج  - حدثنا3572

قال: عنه الله رضي البراء قال: سمعت ثابت بن
النييبي قييال: قييال أو وسييلم، عليييه اللييه صلى النبي سمعت 

ول مييؤمن، إل يحبهييم ل وسييلم: (النصييار عليييه اللييه صييلى
أبغضييهم وميين اللييه، أحبييه أحبهييم فميين منييافق، إل يبغضييهم



الله). أبغضه
عبييد عيين شييعبة، إبراهيييم: حييدثنا بيين مسييلم  - حييدثنا3573

اللييه رضي مالك بن أنس عن جبر، بن الله عبد بن الرحمن
عنه،
حييب اليمييان قييال: (آييية وسييلم عليييه اللييه صلى النبي عن 

النصار). بغض النفاق وآية النصار،
 ]17[

 35      : وسلم -  عليه الله صلى النبي قول باب
.( إلي: (    الناس أحب أنتم للنصار

العزيييز، عبييد الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا3574
قال: عنه الله رضي أنس عن
- مقبلين والصبيان النساء وسلم عليه الله صلى النبي رأى 

الليه صيلى النيبي فقيام عيرس، - مين قيال أنيه قال: حسبت
إلييي). النيياس أحييب ميين أنتييم فقال: (اللهم ممثل وسلم عليه
مرار. ثلث قالها

]4885[
أسد: بن بهز كثير: حدثنا بن إبراهيم بن عقوب  - حدثنا3575
بن أنس قال: سمعت زيد بن هشام قال: أخبرني شعبة حدثنا
قال: عنه الله رضي مالك

عليييه اللييه صييلى اللييه رسول إلى النصار من امرأة جاءت 
ومعها وسلم
فقييال: وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول فكلمها لها، صبي

إلي). مرتين. الناس أحب إنكم بيده، نفسي (والذي
]4936، 6269[

 36.   : النصار -  أتباع باب
شييعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا3576/3577

أرقم: بن زيد عن حمزة، أبا عمرو: سمعت عن
قييد وإنييا أتبيياع، نييبي لكييل اللييه، رسييول النصييار: يييا قييالت 

ذلييك به. فنميت فدعا منا، أتباعنا يجعل أن الله فادع اتبعناك،
زيد. ذلك زعم قال: قد ليلى، أبي ابن إلى
قييال: مرة بن عمرو شعبة: حدثنا آدم: حدثنا ) - حدثنا3577( 

النصار: من رجل حمزة، أبا سمعت
فييادع اتبعنيياك، قييد وإنييا أتباعييا، قوم لكل النصار: إن قالت 



وسييلم: عليييه الليه صلى النبي قال منا، أتباعنا يجعل أن الله
ليلييى، أبي لبن عمرو: فذكرته منهم). قال أتباعنا اجعل (اللهم

أرقم. ابن زيد شعبة: أظنه زيد. قال ذاك زعم قال: قد

 37.    : النصار -  دور فضل باب
شعبة غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني3578/3579
رضييي أسيد أبي عن مالك، بن أنس عن قتادة، قال: سمعت

قال: عنه الله
بنييو النصييار دور وسييلم: (خييير عليييه اللييه صييلى النبي قال 

ثييم الخييزرج، بيين الحييارث بنو ثم الشهل، عبد بنو ثم النجار،
أرى سييعد: مييا خير). فقييال النصار دور كل وفي ساعدة، بنو

فقيييل: قيد علينيا؟ فضيل قيد إل وسيلم عليه الله صلى النبي
كثير. على فضلكم

أنسييا: قييال قتادة: سمعت شعبة: حدثنا الصمد: حدثنا عبد وقال
بهييذا. وقييال: سييعد وسلم عليه الله صلى النبي عن أسيد، أبو
عبادة. بن
عيين شيييبان، الطلحي: حدثنا حفص بن سعد ) - حدثنا3579( 

أسيد: أبو سلمة: أخبرني أبو يحيى: قال
النصييار، يقول: (خييير وسلم عليه الله صلى النبي سمع أنه 
وبنييو الشييهل، عبييد وبنييو النجار، بنو النصار دور قال: خير أو

ساعدة). وبنو الحارث،
]4994وانظر:  ،5706 ،3596[

عمرو قال: حدثني سليمان مخلد: حدثنا بن خالد  - حدثنا3580
حميد، أبي عن سهل، بن عباس عن يحيى، بن
النصييار دور خير قال: (إن وسلم عليه الله صلى النبي عن 

ثم الحارث، بني دار ثم الشهل، عبد بني ثم النجار، بني دار
بيين سييعد خييير). فلحقنييا النصييار دور كييل وفييي ساعدة، بني

نبي أن تر أسيد: ألم أبو فقال عبادة،
فأدرك أخيرا؟ فجعلنا النصار، خير وسلم عليه الله صلى الله

خييير اللييه، رسييول فقال: يا وسلم عليه الله صلى النبي سعد
تكونييوا أن بحسييبكم ليس فقال: (أو آخرا، فجعلنا النصار دور
الخيار). من
 ]1411[



 38      : وسلم -  عليه الله صلى النبي قول باب
.( الحوض: (     على تلقوني حتى اصبروا للنصار

وسلم. عليه الله صلى النبي عن زيد، بن الله عبد قاله
 ]4075[

قييال: شييعبة غندر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا3581
رضي حضير بن أسيد عن مالك، بن أنس عن قتادة، سمعت

عنهم: الله
كمييا تستعملني أل الله، رسول قال: يا النصار من رجل أن 

حيتى فاصيبروا أثييرة، بعييدي قييال: (سيتلقون فلنيا؟ اسيتعملت
الحوض). على تلقوني

]6648[
عيين شييعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني3582
يقول: عنه الله رضي مالك بن أنس قال: سمعت هشام

سييتلقون للنصييار: (إنكييم وسييلم عليييه الله صلى النبي قال 
الحوض). وموعدكم تلقوني، حتى فاصبروا أثرة، بعدي

 ]2977[
بن يحيى عن سفيان، محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثنا3583

معييه خييرج حييين عنييه اللييه رضي مالك بن أنس سعيد: سمع
قال: الوليد، إلى
لهم يقطع أن إلى النصار وسلم عليه الله صلى النبي دعا 

مثلها، المهاجرين من لخواننا تقطع أن إل فقالوا: ل، البحرين،
بعييدي ستصيييبكم فييإنه تلقييوني، حييتى فاصييبروا ل، قييال: (إمييا

أثرة).
 ]2242[

 39) :       : أصلح -  وسلم عليه الله صلى النبي دعاء باب
.( والمهاجرة  النصار

معاوييية إييياس أبو شعبة: حدثنا آدم: حدثنا  - حدثنا3584/3585
قال: عنه الله رضي مالك بن أنس عن قرة، بن
وسلم: عليه الله صلى الله رسول قال 

والمهاجرة). النصار * فأصلح الخرة عيش إل عيش (ل
وسلم: مثله. عليه الله صلى النبي عن أنس، عن قتادة، وعن

للنصار). وقال: (فاغفر
الطويييل: سييمعت حميييد عن شعبة، آدم: حدثنا ) - حدثنا3585(



قال: عنه الله رضي مالك بن أنس
تقول: الخندق يوم النصار كانت 

أبدا حيينا ما الجهاد * على محمدا بايعوا الذين نحن
النصييار الخييره. فييأكرم عيييش إل عيييش ل فأجييابهم: (اللهييم

والمهاجره).
 ]2679[

عن حازم، أبي ابن الله: حدثنا عبيد بن محمد  - حدثني3586
قال: سهل عن أبيه،
نحفيير ونحيين وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول جاءنييا 

صييلى اللييه رسييول فقييال أكتادنا، على التراب وننقل الخندق،
الخييره. فيياغفر عيييش إل عيييش ل وسييلم: (اللهييم عليييه اللييه

والنصار). للمهاجرين
]3872، 6051[

 40   } :   : ولو -  أنفسهم على ويؤثرون الله قول باب
 : / .{ الحشر   خصاصة بهم /.9كان

بيين فضيييل عن داود، بن الله عبد مسدد: حدثنا  - حدثنا3587
عنه: الله رضي هريرة أبي عن حازم، أبي عن غزوان،

نسائه إلى فبعث وسلم، عليه الله صلى النبي أتى رجل أن 
عليييه الليه صيلى اللييه رسييول فقييال الماء، إل معنا فقلن: ما

النصييار: أنييا، من رجل هذا). فقال يضيف أو يضم وسلم: (من
صييلى الله رسول ضيف فقال: أكرمي امرأته، إلى به فانطلق

فقييال: صييبياني، قييوت إل عنييدنا فقالت: مييا وسلم، عليه الله
أرادوا إذا صييبيانك ونييومي سييراجك، وأصييبحي طعامييك، هيئي

ثييم صييبيانها، ونومت سراجها، وأصبحت طعامها، عشاء. فهيأت
يأكلن، أنهما يريانه فجعل فأطفأته، سراجها تصلح كأنها قامت
عليه الله صلى الله رسول إلى غدا أصبح فلما طاويين، فباتا

فعالكما). فأنزل من عجب، أو الليلة، الله فقال: (ضحك وسلم
يرق ومن خصاصة بهم كان ولو أنفسهم على الله: {ويؤثرون

المفلحون}. هم فأولئك نفسه شح
]4607[

 41:       : وسلم -  عليه الله صلى النبي قول باب
.( مسيئهم(      عن وتجاوزوا محسنهم من اقبلوا

أخييو شيياذان، علييي: حييدثنا أبو يحيى بن محمد  - حدثني3588



زيد بن هشام عن الحجاج، بن شعبة أبي: أخبرنا عبدان: حدثنا
يقول: مالك ابن أنس قال: سمعت

مجالس من بمجلس عنهما الله رضي والعباس بكر أبو مر 
مجلييس قييالوا: ذكرنييا يبكيكييم؟ فقييال: مييا يبكون، وهم النصار

الله صلى النبي على فدخل منا، وسلم عليه الله صلى النبي
عليييه اللييه صييلى النبي قال: فخرج بذلك، فأخبره وسلم عليه

المنييبر، قال: فصعد برد، حاشية رأسه على عصب وقد وسلم
قييال: ثييم عليه، وأثنى الله فحمد اليوم، ذلك بعد يصعده ولم

الييذي قضييوا وقييد وعيبييتي، كرشييي فييإنهم بالنصييار، (أوصيكم
عيين وتجيياوزوا محسيينهم ميين فيياقبلوا لهم، الذي وبقي عليهم

مسيئهم).
]3590[

الغسيييل: سييمعت ابيين يعقييوب: حييدثنا بيين أحمد  - حدثنا3589
يقول: عنهما الله رضي عباس ابن يقول: سمعت عكرمة

ملحفيية وعليييه وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول خييرج 
جلييس حييتى دسييماء، عصييابة وعليييه منكبيه، على بها متعطفا

أيهييا بعييد قييال: (أمييا ثييم عليييه، وأثنى الله فحمد المنبر، على
كالملييح يكونوا حتى النصار وتقل يكثرون، الناس فإن الناس،

ينفعييه، أو أحييدا فيييه يضيير أمرا منكم ولي فمن الطعام، في
مسيئهم). عن ويتجاوز محسنهم، من فليقبل

 ]885[
قييال: شييعبة غندر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا3590

عنه، الله رضي مالك بن أنس عن قتادة، سمعت
كرشييي قييال: (النصييار وسييلم عليييه الليه صيلى النييبي عيين 

محسيينهم، ميين فيياقبلوا ويقلييون، سيييكثرون والنيياس وعيبييتي،
مسيئهم). عن وتجاوزوا

 ]3588[

 42.        : عنه -  الله رضي معاذ بن سعد مناقب باب
عيين شييعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني3591

يقول: عنه الله رضي البراء قال: سمعت إسحاق أبي
فجعيل حرييير، حلية وسيلم عليييه الليه صيلى للنيبي أهييديت 

لييين ميين فقال: (أتعجبون لينها، من ويعجبون يمسونها أصحابه
وألين). منها خير معاذ بن سعد لمناديل هذه؟
عليييه اللييه صييلى النبي عن أنسا، والزهري: سمعا قتادة رواه



وسلم.
 ]3077[

ختن مساور، بن فضل المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثني3592
سييفيان، أبييي عيين العمييش، عن عوانة، أبو عوانة: حدثنا أبي
عنه: الله رضي جابر عن
العييرش يقييول: (اهييتز وسييلم عليييه الله صلى النبي سمعت 

معاذ). بن سعد لموت
صييلى النييبي عيين جييابر، عيين صييالح، أبو العمش: حدثنا وعن
يقييول: الييبراء لجييابر: فييإن رجييل مثله. فقييال وسلم عليه الله

ضييغائن، الحيييين هييذين بييين كييان السييرير). فقييال: إنييه (اهييتز
عييرش يقييول: (اهييتز وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي سييمعت
معاذ). بن سعد لموت الرحمن
بيين سييعد عيين شييعبة، عرعرة: حدثنا بن محمد  - حدثنا3593

سييعيد أبييي عيين حنيف، بن سهل بن أمامة أبي عن إبراهيم،
عنه: الله رضي الخدري

فجاء إليه فأرسل معاذ، بن سعد حكم على نزلوا أناسا أن 
الله صلى النبي قال المسجد، من قريبا بلغ فلما حمار، على
سييعد سيييدكم). فقييال: (يييا أو خيركم، إلى وسلم: (قوموا عليه

تقاتييل أن فيهم أحكم حكمك). قال: فإني على نزلوا هؤلء إن
أو: بحكييم اللييه، بحكم قال: (حكمت ذراريهم، وتسبى مقاتلتهم
الملك).

 ]2878[

 43       : بشر -  بن وعباد حضير، بن أسيد منقبة باب
. عنهما   الله رضي

هلل: حييدثنا بيين حبييان مسييلم: حييدثنا بيين علييي  - حدثنا3594
عنه: الله رضي أنس عن قتادة، همام: أخبرنا

فييي وسييلم عليه الله صلى النبي عند من خرجا رجلين أن 
النييور فتفييرق تفرقييا، حييتى أيديهما بين نور وإذا مظلمة، ليلة

معهما.
ورجل خضييير، بيين أسيد أنس: إن عن ثابت، عن معمر، وقال

بيين أسيد أنس: كان عن ثابت، حماد: أخبرنا النصار. وقال من
وسلم. عليه الله صلى النبي عند بشر ابن وعباد حضير

 ]453[



 44.        : عنه -  الله رضي جبل بن معاذ مناقب باب
عيين شييعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني3595
عمييرو بيين اللييه عبييد عيين مسييروق، عن إبراهيم، عن عمرو،
عنهما: الله رضي

القرآن يقول: (استقرئوا وسلم عليه الله صلى النبي سمعت 
وأبييي، حذيفيية، أبييي مولى وسالم مسعود، ابن أربعة: من من

جبل). بن ومعاذ

 45.        : عنه -  الله رضي عبادة بن سعد منقبة باب
صالحا. رجل ذلك قبل عائشة: وكان وقالت

 ]4473[
شيعبة: حيدثنا الصيمد: حيدثنا عبيد إسحاق: حيدثنا  - حدثنا3596
أبييو عنييه: قييال اللييه رضييي مالك بن أنس قال: سمعت قتادة
أسيد:

عبييد بنييو ثييم النجار، بنو النصار دور الله: (خير رسول قال 
كل وفي ساعدة، بنو ثم الخزرج، بن الحارث بنو ثم الشهل،

فييي قييدم ذا وكييان عبييادة، بيين سعد خير). فقال النصار دور
فضييل قييد وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول السلم: أرى

كثير. ناس على فضلكم له: قد فقيل علينا،
 ]3578[

 46.        : عنه -  الله رضي كعب بن أبي مناقب باب
عن مرة، بن عمرو عن شعبة، الوليد: حدثنا أبو  - حدثنا3597

قال: مسروق عن إبراهيم،
فقال: ذاك عمرو بن الله عبد عند مسعود بن الله عبد ذكر 

وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي سييمعت أحبييه، أزال ل رجييل
- مسييعود بيين اللييه عبييد أربعيية: ميين من القرآن يقول: (خذوا

بيين وأبي جبل، بن ومعاذ حذيفة، أبي مولى - وسالم به فبدأ
كعب).

 ]3548[
قييال: سييمعت غنييدر بشييار: حييدثنا بيين محمييد  - حييدثني3598

عنه: الله رضي مالك بن أنس عن قتادة، شعبة: سمعت
أن يييأمرني الله لبي: (إن وسلم عليه الله صلى النبي قال 

الكتيياب}). قييال: أهييل ميين كفييروا الذين يكن عليك: {لم أقرأ
قال: (نعم). فبكى. وسماني؟



]4676، 4677[

 47.        : عنه -  الله رضي ثابت بن زيد مناقب باب
عيين شعبة، يحيى: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثني3599
عنه: الله رضي أنس عن قتادة،

أربعيية، وسييلم عليه الله صلى النبي عهد على القرآن جمع 
بيين وزيييد زيييد، وأبييو جبييل، بن ومعاذ النصار: أبي، من كلهم

عمومتي. قال: أحد زيد؟ أبو لنس: من ثابت. قلت
]4717، 4718[

48.       : عنه -  الله رضي طلحة أبي مناقب باب
العزيييز، عبييد الوارث: حدثنا عبد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا3600

قال: عنه الله رضي أنس عن
عليييه اللييه صييلى النبي عن الناس انهزم أحد يوم كان لما 

لم علييه الليه صيلى النيبي ييدي بيين طلحية وأبو وسلم، وس
شييديد راميييا رجل طلحة أبو وكان له، بحجفة عليه به مجوب

معييه يميير الرجيل وكييان ثلثيا، أو قوسيين يؤمئيذ يكسر القد،
النييبي طلحيية). فأشييرف لبي فيقول: (انثرها النبل، من الجعبة
طلحيية: يييا أبو فيقول القوم، إلى ينظر وسلم عليه الله صلى
سييهام ميين سهم يصبك تشرف ل وأمي، أنت بأبي الله، نبي

بكيير أبيي بنييت عائشية رأييت نحرك. ولقييد دون نحري القوم،
تنقييزان سييوقهما، خييدم أرى لمشييمرتان، وإنهمييا سييليم، وأم

ترجعييان ثييم القييوم، أفييواه فييي تفرغانه متونهما، على القرب
وقييع ولقييد القييوم، أفييواه فييي فتفرغييانه تجيييآن ثييم فتملنهييا،

ثلثا. وإما مرتين إما طلحة، أبي يدي من السيف
]2724[

 49.         : عنه -  الله رضي سلم بن الله عبد مناقب باب
يحييدث، مالكييا قال: سمعت يوسف بن الله عبد  - حدثنا3601

سعد بن عامر عن الله، عبيد بن عمر مولى النضر، أبي عن
قال: أبيه عن وقاص، بن
يمشييي لحييد يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمعت ما 

سيلم. قيال: بن الله لعبد إل الجنة، أهل من الرض: إنه على
علييى إسييرائيل بنييي ميين شاهد الية: {وشهد هذه نزلت وفيه

الحديث. في أو الية، مالك قال أدري، قال: ل مثله}. الية،



عيين السييمان، أزهيير محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني3602
قال: عباد بن قيس عن محمد، عن عون، ابن
أثر وجهه على رجل فدخل المدينة، مسجد في جالسا كنت 

ركعييتين فصييلى الجنيية، أهييل ميين رجييل فقالوا: هييذا الخشوع،
المسييجد دخلت حين فقلت: إنك وتبعته خرج، ثم فيهما، تجوز

أن لحييد ينبغييي ل قال: والله الجنة، أهل من رجل قالوا: هذا
عهييد علييى رؤيييا ذاك: رأيييت لييم وسييأحدثك يعلم، ل ما يقول
في كأني ورأيت عليه، فقصصتها وسلم عليه الله صلى النبي

حديييد، ميين عمييود - وسطها وخضرتها سعتها من - ذكر روضة
فقيل عروة، اعله في السماء، في وأعله الرض في أسفله

ميين ثيييابي فرفييع منصييف، فأتاني أستطيع، قلت: ل لي: ارقه،
فقيييل بييالعروة، فأخييذت أعلها، في كنت حتى فرقيت خلفي،

علييى فقصصييتها يييدي، لفييي وإنهييا لي: استمسييك. فاسييتيقظت
السييلم، الروضيية قييال: (تلييك وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي
فأنت الوثقى، عروة العروة وتلك السلم، عمود العمود وذلك
سلم. بن الله عبد الرجل تموت). وذلك حتى السلم على
محمد: حدثنا عن عون، ابن معاذ: حدثنا خليفة: حدثنا لي وقال
منصف. مكان قال: وصيف سلم ابن عن عباد، بن قيس

]6608، 6612[

بيين سييعيد عيين شعبة، حرب: حدثنا بن سليمان  - حدثنا3603
أبيه: عن بردة، أبي
عنييه، اللييه رضييي سييلم بيين الله عبد فلقيت المدينة، أتيت 

ثييم بيييت، فييي وتييدخل وتمرا سويقا فأطعمك تجيء فقال: أل
حييق، رجييل على لك كان إذا فاش، بها الربا بأرض قال: إنك

فل قييت، حمييل أو شييعير، حمييل أو تبيين، حمييل إليك فأهدى
ربا. فإنه تأخذه

شعبة: البيت. عن ووهب، داود وأبو النضر يذكر ولم
]6910[

50      : وسلم -  عليه الله صلى النبي تزويج باب
. عنها     الله رضي وفضلها خديجة،

عين عيروة، بين هشام عن عبدة، محمد: أخبرنا  - حدثنا3604
رضييي عليييا قال: سمعت جعفر بن الله عبد قال: سمعت أبيه



وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول يقول: سمعت عنه الله
يقول.
قال: سييمعت أبيه عن هشام، عن عبدة، صدقة: أخبرنا حدثني

اللييه رضييي طييالب أبييي بيين علييي عيين جعفيير، بيين الله عبد
عنهم،

مريييم، نسييائها قييال: (خييير وسلم عليه الله صلى النبي عن 
خديجة). نسائها وخير

]3249[
قييال: كتييب الليييث عفير: حييدثنا بن سعيد  - حدثنا3605/3607

قالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام، إلي
غييرت مييا وسلم عليه الله صلى للنبي امرأة على غرت ما 

أسييمعه كنييت لمييا يييتزوجني، أن قبييل هلكييت خديجيية، علييى
كييان وإن قصييب، ميين بييبيت يبشييرها أن اللييه وأمره يذكرها،

يسعهن. ما منها خلئلها في فيهدي الشاة ليذبح
عبييد بيين حميييد سييعيد: حييدثنا بيين قتيبيية ) - حييدثنا3606( 

هشام عن الرحمن،
مييا قييالت: عنهييا اللييه رضييي عائشة عن أبيه، عن عروة، ابن

رسول ذكر كثرة من خديجة، على غرت ما امرأة على غرت
بثلث بعييدها قالت: وتزوجني إياها، وسلم عليه الله صلى الله

أن السييلم، عليييه جبريييل أو وجييل، عييز ربييه وأمييره سيينين،
قصب. من الجنة في ببيت يبشرها

أبييي: حييدثنا حسن: حدثني بن محمد بن عمر ) - حدثني3607(
عنهيا الليه رضيي عائشية عين أبييه، عين هشيام، عن حفص،
عليييه الليه صيلى النييبي نسيياء ميين أحد على غرت  ما قالت:
النييبي كييان ولكيين رأيتهييا، ومييا خديجيية، علييى غرت ما وسلم
ثييم الشيياة، ذبييح وربمييا ذكرهييا، يكييثر وسييلم عليييه الله صلى

لييه: قلت فربما خديجة، صدائق في يبعثها ثم أعضاء، يقطعها
كييانت، فيقول: (إنهييا خديجة، إل امرأة الدنيا في يكن لم كأنه

ولد). منها لي وكان وكانت،
]4931، 5658، 7046[

قييال: قلييت إسييماعيل، عيين يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا3608
صييلى النييبي بشيير عنهمييا: اللييه رضي أوفى أبي بن الله لعبد
صخب ل قصب من ببيت قال: نعم، خديجة؟ وسلم عليه الله
نصب. ول فيه



]1523[
عيين فضيييل، بيين محمييد سيعيد: حييدثنا بن قتيبة  - حدثنا3609
قييال: عنييه الله رضي هريرة أبي عن زرعة، أبي عن عمارة،

اللييه، رسول فقال: يا وسلم عليه الله صلى النبي جبريل أتى
شييراب، أو طعام أو إدام فيه إناء معها أتت، قد خديجة هذه
وبشييرها ومنييي، ربهييا ميين السييلم عليها فاقرأ أتتك هي فإذا

نصب. ول فيه صخب ل قصب من الجنة في ببيت
]7058[

عيين مسهر، بن علي خليل: أخبرنا بن إسماعيل  - وقال3610
اسييتأذنت قييالت: عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام،

اللييه صييلى الليه رسييول علييى خديجة، أخت خويلد، بنت هالة
فقييال: لييذلك، فارتيياع خديجيية اسييتئذان فعييرف وسييلم، عليييه

ميين عجييوز ميين تييذكر فقليت: ميا هالة). قالت: فغييرت، (اللهم
أبيدلك قيد اليدهر، في هلكت الشدقين، حمراء قريش، عجائز

منها. خيرا الله

 51        : الله -  رضي البجلي الله عبد بن جرير ذكر باب
عنه.

عين بييان، عين خاليد، الواسطي: حيدثنا إسحاق  - حدثنا3611
اللييه رضييي اللييه عبييد بن جرير يقول: قال قال: سمعته قيس
منييذ وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول حجبنييي مييا عنييه:

ضحك. إل رآني ول أسلمت،
الجاهلييية فييي قييال: كييان اللييه عبد بن جرير عن قيس، وعن
أو: اليمانييية، الكعبيية لييه يقال وكان الخلصة، ذو له يقال بيت

وسييلم: عليه الله صلى الله رسول لي فقال الشأمية، الكعبة
فييي إليييه الخلصيية). قييال: فنفييرت ذي ميين مريحييي أنت (هل

ميين وقتلنييا قييال: فكسييرنا، أحمس، من فارس ومائة خمسين
ولحمس. لنا فدعا فأخبرناه، فأتيناه عنده، وجدنا

]2857[

 52       : الله -  رضي العبسي اليمان بن حذيفة ذكر باب
عنه.

رجيياء، بيين سييلمة خليييل: أخبرنييا بيين إسماعيل  - حدثني3612
عنهييا اللييه رضييي عائشيية عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن



فصيياح بينيية، هزيميية المشركون هزم أحد يوم كان لما قالت:
أخراهيم علييى أولهيم فرجعييت أخراكيم، الليه عباد إبليس: أي

عبيياد فنادى: أي بأبيه، هو فإذا حذيفة فنظر أخراهم، فاجتلدت
فقييال قتلييوه، حييتى احتجييزوا مييا فقالت: فوالله أبي، أبي الله

حذيفيية فييي زالييت مييا أبي: فييوالله لكم. قال الله حذيفة: غفر
وجل. عز الله لقي حتى خير بقية منها

]3116[

 53        : الله -  رضي ربيعة بن عتبة بنت هند ذكر باب
عنها.
عيين يييونس، اللييه: أخبرنييا عبييد أخبرنييا عبييدان  - وقييال3613

جاءت قالت: عنها الله رضي عائشة عروة: أن الزهري: حدثني
ظهيير علييى كييان مييا اللييه، رسييول قييالت: يييا عتبيية، بنت هند

ثييم خبائك، أهل من يذلوا أن إلي أحب خباء أهل من الرض
يعييزوا أن إلييي أحييب خباء أهل الرض ظهر على اليوم أصبح

بيييده). قييالت: يييا نفسييي والذي وقال: (وأيضا، خبائك، أهل من
أن حييرج علييي فهل مسيك، رجل سفيان أبا إن الله، رسول
بالمعروف). إل أراه قال: (ل عيالنا؟ له الذي من أطعم

]2097[

54.       : نفيل -  بن عمرو بن زيد حديث باب
بيين فضيييل بكيير: حييدثنا أبييي بيين محمد  - حدثني3614/3615

عن الله، عبد بن سالم عقبة: حدثنا بن موسى سليمان: حدثنا
عنهما: الله رضي عمر بن الله عبد
بين عمييرو بين زييد لقييي وسيلم عليييه الله صلى النبي أن 

عليييه اللييه صلى النبي على ينزل أن قبل بلدح، بأسفل نفيل
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي إلييى فقييدمت الييوحي، وسييلم
ممييا آكل لست زيد: إني قال ثم منها، يأكل أن فأبى سفرة،
عليه. وأن الله اسم ذكر ما إل ولآكل أنصابكم، على تذبحون

ويقييول: الشيياة ذبائحهم، قريش على يعيب كان عمرو بن زيد
ميين لهييا وأنبييت الميياء، السييماء ميين لهييا وأنييزل اللييه، خلقها

وإعظامييا لذلك الله. إنكارا اسم غير على تذبحونها ثم الرض،
له.
أعلمه ول الله، عبد بن سالم موسى: حدثني ) - قال3615( 
عمر: ابن عن به تحدث إل



عيين يسييأل الشييأم، إلييى خييرج نفيييل بن عمرو بن زيد أن 
دينهييم، عيين فسييأله اليهييود ميين عالمييا فلقييي ويتبعييه، الييدين

على تكون فقال: ل فأخبرني، دينكم أدين أن لعلي فقال: إني
إل أفيير زيد: ما قال الله، غضب من بنصيبك تأخذ حتى ديننا،

وأنييى أبييدا، شيييئا اللييه غضييب من أحمل ول الله، غضب من
أن إل أعلمييه قييال: مييا غيييره؟ علييى تييدلني فهييل أسييتطيعه؟

لييم إبراهيييم، قييال: دييين الحنيييف؟ زيييد: ومييا قال حنيفا، يكون
فلقييي زيييد اللييه. فخييرج إل يعبييد ول نصييرانيا ول يهوديييا يكن

ديننييا علييى تكييون فقييال: ليين مثلييه، فذكر النصارى من عالما
لعنيية ميين إل أفيير قييال: مييا الله، لعنة من بنصيبك تأخذ حتى
وأنييى أبدا، شيئا غضبه من ول الله، لعنة من أحمل ول الله،

يكييون أن إل أعلمه قال: ما غيره؟ على تدلني فهل أستطيع؟
ول يهوديييا يكن لم إبراهيم قال: دين الحنيف؟ قال: وما حنيفا،

إبراهييم فيي قيولهم زييد رأى الله. فلميا إل يعبد ول نصرانيا،
أشهد إني فقال: اللهم يديه، رفع برز فلما خرج، السلم عليه
إبراهيم. دين على أني

]5180[
أسييماء عيين أبيييه، عيين هشام، إلي الليث: كتب  - وقال3616

بن عمرو بن زيد رأيت قالت: عنهما الله رضي بكر أبي بنت
معاشيير يقييول: يييا الكعبيية، إلييى ظهييره مسييندا قائمييا، نفيييل

يحيييي غيييري. وكييان إبراهيييم دين على منكم ما والله قريش،
أنييا تقتلهييا، ابنتييه: ل يقتييل أن أراد إذا للرجل يقول الموءودة،

شييئت لبيها: إن قال ترعرعت، فإذا فيأخذها، مؤونتها، أكفيكها
مؤونتها. كفيتك شئت وإن إليك، دفعتها

55.   : الكعبة -  بنيان باب
ابيين قييال: أخييبرني الييرزاق عبييد محمود: حييدثنا  - حدثني3617
اللييه عبييد بيين جييابر دينار: سييمع بن عمرو قال: أخبرني جريح
الله صلى النبي ذهب الكعبة، بنيت لما قال: عنهما الله رضي
صييلى للنبي عباس فقال الحجارة، ينقلن وعباس وسلم عليه
الحجارة، من يقيك رقبتك على إزارك وسلم: (اجعل عليه الله
فقال: أفاق ثم السماء، إلى عيناه وطمحت الرض، إلى فخر

إزاره. عليه إزاري). فشد (إزاري
]357[

بيين عمرو عن زيد، بن حماد النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا3618



النييبي عهييد علييى يكن لم قال: يزيد أبي بن الله وعبيد دينار،
انوا حائط، البيت حول وسلم عليه الله صلى حيول يصيلون ك

اللييه: عبيييد حائطييا. قييال حييوله فبنييى عميير، كان حتى البيت،
الزبير. ابن فبناه قصير، جدره

56.   : الجاهلية -  أيام باب
بييي، أ هشييام: حييدثني يحيييى: قييال مسدد: حدثنا  - حدثنا3619

تصييومه يومييا عاشوراء كان قالت: عنها الله رضي عائشة عن
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي وكييان الجاهلييية، فييي قريييش
نييزل فلمييا بصيييامه، وأميير صييامه المدينيية قييدم فلما يصومه،
يصومه. ل شاء ومن صامه، شاء من كان رمضان

]1515[
أبيييه، عن طاوس، ابن وهيب:حدثنا مسلم: حدثنا  - حدثنا3620

العمييرة أن يييرون قال: كانوا عنهما الله رضي عباس ابن عن
وكانوا الرض، في الفجور من الحج أشهر في

الثيير، وعفييا الييدبر، بييرا ويقولييون: إذا صييفرا، المحرم يسمون
اللييه صييلى اللييه رسييول اعتمر. قال: فقييدم لمن العمرة حلت
صييلى النبي وأمرهم بالحج، مهلين رابعة وأصحابه وسلم عليه
أي اللييه، رسييول قالوا: يا عمرة، يجعلوها أن وسلم عليه الله

كله). قال: (الحل الحل؟
]1489[

عمرو قال: كان سفيان الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا3621
قييال: جيياء جده عن أبيه، عن المسيب، بن سعيد يقول: حدثنا

سفيان: ويقول: الجبلين. قال بين ما فكسا الجاهلية، في سيل
شأن. له الحديث هذا إن

أبييي بيييان عيين عوانيية، أبييو النعمييام: حييدثنا أبييو  - حدثنا3622
امرأة على بكر أبو دخل قال: حازم أبي ابن قيس عن بشر،

ل لهييا فقييال: مييا تكلييم، ل فرآها زينب، لها يقال أحمس من
يحل، ل هذا فإن لها: تكلمي، قال مصمتة، قالوا: حجت تكلم؟

قال: امييرؤ أنت؟ فقالت: من فتكلمت، الجاهلية، عمل من هذا
قالت: قريش، قال: من المهاجرين؟ قالت: أي المهاجرين، من
قالت: مييا بكر، أبو أنا لسؤول، قال: إنك أنت؟ قريش أي من

الجاهلية؟ بعد به الله جاء الذي الصالح المر هذا على بقاؤنا
الئمة؟ قالت: وما أئمتكم، بكم استقامت ما عليه قال: بقاؤكم

فيطيعييونهم؟ يييأمرونهم وأشراف، رؤوس لقومك كان قال: أما



الناس. على أولئك قال: فهم قالت: بلى،
مسييهر، بن علي المغراء: أخبرنا أبي بن فروة  - حدثني3623

قييالت: عنهييا اللييه رضييي عائشيية عيين أبيييه، عيين هشام، عن
فييي حفييش لهييا وكييان العييرب، لبعييض سييوداء امرأة أسلمت

ميين فرغييت فييإذا عنييدنا، فتحدث تأتينا قالت: فكانت المسجد،
قالت: حديثها
الكفيير بلييدة ميين إنييه *** أل ربنييا تعيياجيب من الوشاح ويوم

أنجاني.
قييالت: الوشيياح؟ يييوم عائشيية: ومييا لهييا قييالت أكييثرت، فلمييا

فسييقط أدم، ميين وشيياح وعليهييا أهلييي لبعض جويرية خرجت
فأخييذته، لحمييا، تحسييبه وهييي الحييديا عليييه فييانحطت منهييا،

فييي طلبييوا أنهييم أمييري ميين بلغ حتى فعذبوني، به فاتهموني
حييتى الحييديا أقبلييت إذ كربي، في وأنا حولي هم فبينا قبلي،
الييذي لهييم: هييذا فقلييت فأخييذوه، ألقتييه، ثييم برؤوسيينا، وازت

برئية. منه وأنا به اتهمتموني
]428[

اللييه عبييد عيين جعفر، بن إسماعيل قتيبة: حدثنا  - حدثنا3624
صييلى النييبي عيين عنهمييا، اللييه رضي عمر ابن عن دينار، بن

بييالله). إل يحلف فل حالفا كان من قال: (أل وسلم عليه الله
بآبائكم). تحلفوا فقال: (ل بآبائها، تحلف قريش فكانت

]2533[
قييال: وهييب ابيين قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا3625
القاسييم حييدثه: أن القاسم بن الرحمن عبد عمرو: أن أخبرني

عائشيية عن ويخبر لها، يقوم ول الجنازة يدي بين يمشي كان
رأوها: كنت إذا ويقولون لها، يقومون الجاهلية أهل قالت: كان

أنت. مرتين. ما أهلك في
الرحميين: حييدثنا عبييد عبيياس: حييدثنا بيين عمييرو  - حدثني3626

قييال: قييال ميمييون بيين عمييرو عيين إسييحاق، أبي عن سفيان،
جمع من يفيضون ل كانوا المشركين عنه: إن الله رضي عمر
اللييه صييلى النييبي فخييالفهم ثييبير، علييى الشمس تشرق حتى
الشمس. تطلع أن قبل فأفاض وسلم عليه

]1600[
أسييامة: لبييي قييال: قلييت إبراهيييم بيين إسحاق  - حدثني3627
عكرميية: {وكأسييا عيين حصين، المهلب: حدثنا بن يحيى حدثكم



أبييي عباس: سييمعت ابن متتابعة. قال: وقال دهاقا}. قال: ملى
دهاقا. كأسا الجاهلية: اسقنا في يقول

عيين الملييك، عبييد عيين سييفيان، نعيم: حدثنا أبو  - حدثنا3628
النييبي قييال: قييال عنييه الله رضي هريرة أبي عن سلمة، أبي

لبيد: كلمة الشاعر، قالها كلمة وسلم: (أصدق عليه الله صلى
الصييلت أبييي بيين أمييية وكاد باطل، الله خل ما شيء كل أل
يسلم). أن
]5795، 6124[

بلل، بيين سييليمان عيين أخييي، إسماعيل: حدثني  - حدثنا3629
عيين القاسيم، بين الرحمين عبيد عين سيعيد، ابيين يحيييى عن

قالت: عنها الله رضي عائشة عن محمد بن القاسم
يأكييل بكيير أبييو وكييان الخراج، له يخرج غلم بكر لبي كان 

لييه فقييال بكيير، أبييو منييه فأكل بشيء يوما فجاء خراجه، من
قييال: كنييت هييو؟ بكيير: ومييا أبييو فقييال هييذا؟ مييا الغلم: تدري

أنييي إل الكهانيية، أحسيين ومييا الجاهلييية، فييي لنسييان تكهنييت
فأدخييل منه، أكلت الذي فهذا بذلك، فأعطاني فلقيني خدعته،

بطنه. في شيء كل فقاء يده، بكر أبو
نافع، الله: أخبرني عبيد عن يحيى، مسدد: حدثنا  - حدثنا3630

الجاهلييية أهييل قييال: كييان عنهمييا اللييه رضييي عميير ابيين عيين
أن الحبليية الحبلة. قال: وحبييل حبل إلى الجزور لحوم يتبايعون

النبي فنهاهم نتجت، التي تحمل ثم بطنها، في ما الناقة تنتج
ذلك. عن وسلم عليه الله صلى

]2036[
جرير: بن غيلن مهدي: قال النعمان: حدثنا أبو  - حدثنا3631

يقييول وكيان النصيار، عيين فيحدثنا مالك، بن أنس نأتي كنا 
كييذا قومييك وفعييل وكييذا، كييذا يييوم وكذا كذا قومك لي: فعل

وكذا. كذا يوم وكذا
]3565[
الجاهلية). في (القسامة 

أبييو قطيين الييوارث: حييدثنا عبييد معمر: حدثنا أبو  - حدثنا3632
عبيياس ابيين عيين عكرميية، عيين المدني، يزيد أبو الهيثم: حدثنا

قال: عنهما الله رضي
كييان هاشييم، بنييي لفينييا الجاهلية في كانت قسامة أول إن 

فخييذ ميين قريييش ميين رجييل اسييتأجره هاشم، بني من رجل



هاشييم، بنييي ميين به رجل فمر إبله، في معه فانطلق أخرى،
عييروة به أشد بعقال فقال: أغثني جوالقه، عروة انقطعت قد

جييوالقه، عييروة به فشد عقال فأعطاه البل، تنقر ل جوالقي،
اسييتأجره: الذي فقال واحدا، بعيرا إل البل عقلت نزلوا فلما

البعير هذا شأن ما
قييال: فييأين عقييال، لييه قييال: ليييس البييل؟ بييين من يعقل لم

ميين رجييل بييه فمر أجله، فيها كان بعصا قال: فحذفه عقاله؟
وربمييا أشييهد، قيال: ميا الموسيم؟ فقيال: أتشيهد اليمين، أهيل

قال: الدهر؟ من مرة رسالة عني مبلغ أنت قال: هل شهدته،
قريييش، آل فناد: يا الموسم شهدت أنت إذا قال: فكنت نعم،
عيين فسييل أجييابوك، فإن هاشم، بني آل فناد: يا أجابوك فإذا

ومييات عقييال، فييي قتلنييي فلنييا فييأخبره: أن طييالب أبييي
فقال: ما طالب، أبو أتاه استأجره، الذي قدم فلما المستأجر،

دفنه، فوليت عليه، القيام فأحسنت قال: مرض، صاحبنا؟ فعل
الذي الرجل إن ثم حينا، فمكث منك، ذاك أهل كان قال: قد

قريييش، آل فقال: يييا الموسم، وافى عنه يبلغ أن إليه أوصى
بنييو قييالوا: هييذه هاشييم؟ بنييي آل قييال: يييا قريش، قالوا: هذه

قال: أمرني طالب، أبو قالوا: هذا طالب؟ أبو قال: أين هاشم،
أبييو عقييال. فأتيياه فييي قتلييه فلنييا أن رسييالة، أبلغك أن فلن

مائة تؤدي أن شئت ثلث: إن إحدى منا له: اختر فقال طالب
ميين خمسييون حلييف شئت وإن صاحبنا، قتلت فإنك البل من

فقالوا: قومه فأتى به، قتلناك أبيت فإن تقتله، لم أنك قومك
منهييم، رجييل تحييت كييانت هاشم، بني من امرأة فأتته نحلف،

هييذا ابنييي تجيييز أن أحييب طالب، أبا فقالت: يا له، ولدت قد
اليميان، تصيبر حييث يمينيه تصيبر ول الخمسيين، مين برجيل
خمسييين أردت طييالب أبييا فقييال: يييا منهييم رجل فأتاه ففعل،

رجييل كييل يصيييب البييل، ميين مائيية مكييان يحلفييوا أن رجل
حيييث يمينيي تصييبر ول عنييي فاقبلهميا بعيييران، هذان بعيران،

ابيين قال فحلفوا، وأربعون ثمانية وجاء فقبلهما، اليمان، تصبر
الثمانييية وميين الحييول، حييال مييا بيييده، نفسييي عباس: فوالذي

تطرف. عين والربعين

عيين أسييامة، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين عبيييد  - حييدثني3633
يييوم قالت: كييان عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام،



فقييدم وسييلم، عليييه الله صلى لرسوله الله قدمه يوما بعاث
وقتلييت ملؤهم، افترق وقد وسلم عليه الله صلى الله رسول

وسييلم عليييه الليه صلى لرسوله الله قدمه وجرحوا، سرواتهم
السلم. في دخولهم في

]3566[
الشج: أن بن بكير عن عمرو، وهب: أخبرنا ابن  - وقال3634

عنهمييا الله رضي عباس ابن حدثه: أن عباس ابن مولى كريبا
إنما سنة، والمروة الصفا بين الوادي ببطن السعي قال: ليس

إل البطحيياء نجيييز ويقولييون: ل يسييعونها، الجاهلييية أهييل كييان
شدا.

سفيان: أخبرنا الجعفي: حدثنا محمد بن الله عبد  - حدثنا3635
رضييي عبيياس ابيين يقييول: سييمعت السييفر أبا مطرف: سمعت

لكييم، أقييول مييا مني اسمعوا الناس، أيها يقول: يا عنهما الله
عبيياس، ابيين فتقولييوا: قييال تييذهبوا ول تقولون، ما وأسمعوني

الحجيير، وراء ميين فليطف بالبيت، طاف من عباس، ابن قال
يحلييف، كييان الجاهلييية فييي الرجييل فييإن الحطيييم، تقولييوا ول

قوسه. أو نعله أو سوطه فيلقي
عيين حصييين، عيين هشيييم، حماد: حدثنا بن نعيم  - حدثنا3636
قال: ميمون بن عمرو

فرجموهييا، زنييت، قييد قردة، اجتمع قردة الجاهلية في رأيت 
معهم. فرجمتها

الله: عبيد عن سفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا3637
خلل ميين قييال: خلل عنهمييا اللييه رضي عباس ابن سمع أنه

قييال الثالثيية، ونسييي والنياحيية، النسيياب، في الجاهلية: الطعن
بالنواء. الستسقاء سفيان: ويقولون: إنها

57.       : وسلم -  عليه الله صلى النبي مبعث باب
عبيد بين هاشيم بين المطليب عبيد بين الليه عبيد بن محمد،
بيين لييؤي بيين كعييب بيين مييرة بيين كلب بيين قصي بن مناف
بيين خزيميية بيين كنانيية بيين النضر بن مالك بن فهر بن غالب

عدنان. بن معد بن نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة
هشييام، عيين النضيير، رجاء: حييدثنا أبي بن أحمد  - حدثنا3638

على قال: أنزل عنهما الله رضي عباس ابن عن عكرمة، عن
فمكييث أربعييين، ابيين وهييو وسلم عليه الله صلى الله رسول
المدينيية، إلى فهاجر بالهجرة، أمر ثم سنة، عشرة ثلث بمكة



وسلم. عليه الله صلى توفي ثم سنين، عشر بها فمكث
]3689، 3690[

 58       : وسلم -  عليه الله صلى النبي لقي ما باب
. بمكة    المشركين من وأصحابه

وإسييماعيل بيييان سييفيان: حييدثنا الحميدي: حييدثنا  - حدثنا3639
صييلى النييبي يقول: أتيت خبابا يقول: سمعت قيسا قال: سمعنا

وقييد الكعبة، ظل في وهو بردة متوسد وهو وسلم عليه الله
تييدعو أل اللييه، رسييول فقلييت: يييا شييدة، المشركين من لقينا
قبلكييم ميين كييان فقييال: (لقييد وجهييه، محميير وهييو فقعد الله،

عصييب، أو لحييم من عظامه دون ما الحديد، بمشاط ليمشط
رأسيه، مفييرق على المنشار ويوضع دينه، عن ذلك يصرفه ما

المر هذا الله وليتمن دينه، عن ذلك يصرفه ما باثنين فيشق
إل يخيياف مييا حضييرموت إلييى صيينعاء من الركاب يسير حتى

غنمه). على بيان: (والذئب الله).زاد
]3416[

أبييي عيين شييعبة، حييرب: حييدثنا بيين سييليمان  - حييدثنا3640
قييال: قييرأ عنييه الله رضي الله عبد عن السود، عن إسحاق،

إل أحييد بقييي فمييا فسجد، النجم وسلم عليه الله صلى النبي
عليييه، فسييجد فرفعييه حصا من كفا أخذ رأيته رجل إل سجد،

بالله. كافرا قتل بعد رأيته فلقد يكفيني، وقال: هذا
]1017[

عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا3641
اللييه رضييي الله عبد عن ميمون، بن عمرو عن إسحاق، أبي
ناس وحوله ساجد، وسلم عليه الله صلى النبي قال: بينا عنه
فقييذفه جييزور، بسييلى معيييط أبييي ابن عقبة جاء قريش، من

رأسييه، يرفييع فلييم وسييلم، عليييه اللييه صييلى النبي ظهر على
علييى ودعييت ظهييره من فأخذته السلم عليها فاطمة فجاءت

عليييك وسييلم: (اللهييم عليييه اللييه صييلى النبي فقال صنع، من
وشيبة ربيعة، بن وعتبة هشام، بن جهل أبا قريش، من المل

الشيياك خلف). - شييعبة بن أبي أو خلف، بن وأمية ربيعة، بن
أبييي، أو أمييية غييير بئيير فييي فييألقوا بدر، يوم قتلوا - فرأيتهم
البئر. في يلق فلم أوصاله، تقطعت

]237[
منصييور: عيين جرير، شيبة: حدثنا أبي بن عثمان  - حدثنا3642



بيين سييعيد عن الحكم، قال: حدثني أو جبير، بن سعيد حدثني
قال: جبير
عيين عبيياس ابيين قييال: سييل أبييزى بيين الرحمن عبد أمرني 

إل الله حرم التي النفس تقتلوا أمرهما: {ول ما اليتين هاتين
فقال: عباس ابن متعمدا}. فسألت مؤمنا يقتل بالحق}. {ومن

مكية: فقيد أهيل مشيركوا قيال الفرقيان، في التي أنزلت لما
وقييد آخيير، إلهييا اللييه مع ودعونا الله، حرم التي النفس قتلنا
لولئك، وآمن}. فهذه تاب من الله: {إل فأنزل الفواحش، أتينا
ثييم وشييرائعه، السلم عرف إذا النساء: الرجل في التي وأما
ندم. من فقال: إل لمجاهد جهنم. فذكرته فجزاؤه قتل

]4314، 4484 - 4488[
مسلم: حييدثني بن الوليد الوليد: حدثنا بن عياش  - حدثنا3643

إبراهيييم بيين محمييد عيين كثير، أبي بن يحيى الوزاعي: حدثني
قال: الزبير ابن عروة قال: حدثني التيمي

صيينعه شيييء بأشييد العيياص: أخييبرني بيين عمييرو ابن سألت 
صلى النبي قال: بينا وسلم، عليه الله صلى بالنبي المشركون

بيين عقبيية أقبييل إذ الكعبيية، حجيير في يصلي وسلم عليه الله
فأقبييل شديدا، خنقا فخنقه عنقه، في ثوبه فوضع معيط، ابي
عليه الله صلى النبي عن ودفعه بمنكبه، أخذ حتى بكر أبو

الله}. الية. ربي يقول رجل قال: {أتقتلون وسلم
عيروة: قليت عين عييروة، بين يحييى إسحاق: حدثني ابن تابعه
أبييه: قيييل عين هشيام، عيين عبييدة، عمرو. وقال بن الله لعبد

سييلمة: أبييي عيين عمييرو، ابيين محمييد العاص. وقال بن لعمرو
العاص. بن عمرو حدثني

]3475[

59.        : عنه -  الله رضي الصديق بكر أبي إسلم باب
يحيييى قييال: حييدثني الملييي حماد بن الله عبد  - حدثني3644

عن وبرة، عن بيان، عن مجالد، بن إسماعيل معين: حدثنا بن
ياسر: بن عمار قال: قال الحارث بن همام
خمسيية إل معييه وما وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت
بكر. وأبو وامرأتان، أعبد

]3460[



 60       : الله -  رضي وقاص أبي بن سعد إسلم باب
عنه.

قييال: هاشييم أسييامة: حييدثنا أبو إسحاق: أخبرنا  - حدثني3645
بيين سييعد إسحاق أبا قال: سمعت المسيب ابن سعيد سمعت

أسييلمت الييذي اليييوم فييي إل أحد أسلم يقول: ما وقاص أبي
السلم. لثلث وإني أيام، سبعة مكثت ولقد فيه،

]3520.[

 61.   : الجن -  ذكر باب
ميين نفيير اسييتمع أنييه إلييي أوحييي تعييالى: {قييل اللييه وقييول

/.1الجن} /الجن: 
مسييعر، أسامة: حدثنا أبو سعيد: حدثنا بن عبيد  - حدثني3646

قييال: سييألت أبييي قييال: سييمعت الرحميين عبييد ابيين معن عن
ليليية بييالجن وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي آذن مسروقا: من

آذنت الله: أنه عبد يعني أبوك، فقال: حدثني القرآن؟ استمعوا
شجرة. بهم

بيين يحيى بن عمرو إسماعيل: حدثنا بن موسى  - حدثنا3647
عنه: أنييه الله رضي هريرة أبي عن جدي، قال: أخبرني سعيد
لوضييوئه إداوة وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي مع يحمل كان

أبيو هيذا). فقييال: أنيا فقال: (ميين بها، يتبعه هو فبينما وحاجته،
بعظييم تييأتيني ول بهييا، أسييتنفض أحجييارا فقال: (ابغني هريرة،

حييتى ثييوبي، طييرف فييي أحملهييا بأحجييار بروثيية). فييأتيته ول
فقلييت: مشيت، فرغ إذا حتى انصرفت، ثم جنبه، إلى وضعت

وإنييه الجيين، طعييام ميين قييال: (همييا والروثيية؟ العظييم بال ما
فييدعوت الييزاد، فسييألوني الجن، ونعم نصيبين، جن وفد أتاني
عليهييا وجييدوا إل بروثيية ول بعظييم يمييروا ل أن لهييم اللييه

طعاما).
]154[

 62.        : عنه -  الله رضي الغفاري ذر أبي إسلم باب
بيين الرحميين عبييد عبيياس: حييدثنا بيين عمييرو  - حييدثني3648

رضييي عبيياس ابيين عيين جمرة، أبي عن المثنى، مهدي: حدثنا
عليييه اللييه صييلى النييبي مبعث ذر أبا بلغ قال: لما عنهما الله

هييذا علييم لي فاعلم الوداي هذا إلى لخيه: اركب قال وسلم
واسييمع السييماء، ميين الخبر يأتيه نبي، أنه يزعم الذي الرجل



ميين وسييمع قييدمه، حييتى الخ فييانطلق ائتنييي، ثييم قييوله من
بمكييارم يييأمر لييه: رأيتييه فقييال ذر أبييي إلييى رجييع ثييم قييوله،

أردت، ممييا شييفيتني فقال: مييا بالشعر، هو ما وكلما الخلق،
المسجد فأتى مكة، قدم حتى ماء فيها له شنة وحمل فتزود

أن وكييره يعرفييه، ول وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي فالتمس
أنييه فعييرف علييي فييرآه الليييل، بعييض أدركييه حتى عنه يسأل

عيين صيياحبه منهمييا واحييد يسييأل فلييم تبعييه رآه فلمييا غريب،
وظل المسجد، إلى وزاده قربته احتمل ثم أصبح، حتى شيء
أمسيى، حتى وسلم عليه الله صلى النبي يراه ول اليوم ذلك
أن للرجييل نييال فقييال: أمييا علييي بييه فميير مضجعه إلى فعاد
منهمييا واحييد يسييأل ل معييه، بييه فييذهب فأقييامه منزله؟ يعلم

مثل علي فعاد الثالث، اليوم كان إذا حتى شيء، عن صاحبه
قال: إن أقدمك، الذي ما تحدثني قال: أل ثم معه فأقام ذلك،

قييال: فييأخبره، ففعييل فعلت، لترشدني وميثاقا عهدا أعطيتني
فييإذا وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول وهييو حييق، فييإنه

كييأني قمييت عليييك أخيياف شيييئا رأيت فإني فاتبعني، أصبحت
ففعييل، مييدخلي تييدخل حييتى فاتبعني مضيت فإن الماء، أريق

وسييلم عليييه اللييه صلى النبي على دخل حتى يقفوه فانطلق
النييبي لييه فقييال مكييانه، وأسييلم قوله من فسمع معه، ودخل
يأتيييك حتى فأخبرهم قومك إلى وسلم: (ارجع عليه الله صلى

ظهرانيهييم، بييين بهييا لصرخن بيده، نفسي أمري). قال: والذي
إله ل أن صوته: أشهد بأعلى فنادى المسجد، أتى حتى فخرج

حتى فضربوه القوم قام ثم الله، رسول محمدا وأن الله، إل
تعلمون ألستم قال: ويلكم عليه، فأكب العباس وأتى أضجعوه،

منهييم، فأنقييذه الشييأم، إلى تجاركم طريق وأن غفار، من أنه
العبياس فييأكب إلييه، وثياروا فضربوه لمثلها، الغد من عاد ثم

عليه.
]3328[

 63.        : عنه -  الله رضي زيد بن سعيد إسلم باب
عيد: حيدثنا بن قتيبة  - حدثنا3649 إسيماعيل، عين سيفيان، س

فييي نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد قال: سمعت قيس عن
لمييوثقي عميير وإن رأيتنييي، لقييد يقييول: واللييه الكوفيية مسجد

لليذي ارفيض أحدا أن ولو عمر، يسلم أن قبل السلم، على
لكان. بعثمان صنعتم



]3654، 6543[

 64.        : عنه -  الله رضي الخطاب بن عمر إسلم باب
إسييماعيل سييفيان: عيين كثير: أخبرنييا بن محمد  - حدثني3650

بيين اللييه عبييد عيين حييازم، أبييي بيين قيس عن خالد، أبي بن
عمر. أسلم منذ أعزة زلنا قال: ما عنه الله رضي مسعود

]3481[
قييال: وهييب ابيين قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا3651
اللييه عبييد بن زيد جدي قال: فأخبرني محمد ابن عمر حدثني

جيياءه إذ خائفييا، الييدار فييي هييو قال: بينمييا أبيه عن عمر، بن
وقميييص حييبرة حلة عليه عمرو، أبو السهمي وائل بن العاص

فييي حلفاؤنييا وهييم سييهم، بنييي ميين وهييو بحرييير، مكفييوف
سيقتلونني أنهم قومك قال: زعم بالك؟ له: ما فقال الجاهلية،

فخييرج أمنييت، قالهييا أن بعد إليك، سبيل قال: ل أسلمت، إن
تريدون؟ فقال: أين الوادي، بهم سال قد الناس فلقي العاص

إليييه، سييبيل قييال: ل صبأ، الذي الخطاب ابن هذا فقالوا: نريد
الناس. فكر

بن عمرو قال سفيان، الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا3652
عنهمييا: اللييه رضييي عميير بن الله عبد قال: قال دينار: سمعته

عميير، وقييالوا: صييبأ داره، عنييد النيياس اجتمييع عمر، أسلم لما
ديبيياج، ميين قبيياء عليييه رجل فجاء بيتي، ظهر فوق غلم وأنا

قييال: فرأيييت جيار، ليه فأنييا ذاك؟ فميا عميير، صيبأ فقال: قييد
وائل. بن قالوا: العاص هذا؟ فلت: من عنه، تصدعوا الناس
قييال: وهييب ابيين قال: حدثني سليمان بن يحيى  - حدثنا3653
قييال: مييا عمر بن الله عبد عن حدثه، سالما عمر: أن حدثني

كمييا كييان إل كييذا، لظنييه يقول: إني قط لشيء عمر سمعت
فقييال: لقييد جميييل، رجييل بيه ميير إذ جالس، عمر بينما يظن،
كييان أو: لقييد الجاهلييية، في دينه على هذا إن أو ظني، أخطأ

فقييال: مييا ذلييك، لييه فقييال لييه، فييدعي الرجييل، علي كاهنهم،
عليييك أعييزم قال: فإني مسلم، رجل به استقبل كاليوم رأيت

قييال: فمييا الجاهلييية، فييي كيياهنهم قييال: كنييت أخبرتني، ما إل
السيوق، فيي يوميا أنيا قال: بينما جنيتك، به جاءتك ما أعجب
من ويأسها وإبلسها، الجن تر فقالت: ألن الفزع، فيها جاءتني

عميير: صييدق، وأحلسييها. قييال بييالقلص ولحوقهييا إنكاسييها، بعد
بييه فصييرخ فييذبحه، بعجييل رجييل جيياء إذ آلهتهم عند أنا بينما



جليييح، يقييول: يييا منه صوتا أشد قط صارخا أسمع لم صارخ،
القييوم، فييوثب أنييت، إل إلييه يقول: ل فصيح، رجل نجيح، أمر

أمير جلييح، نادى: يا ثم هذا، وراء ما أعلم حتى أبرح قلت: ل
نشييبنا فمييا فقمييت، اللييه، إل إله يقول: ل فصيح، رجل نجيح،

نبي. قيل: هذا أن
إسييماعيل: يحيى: حدثنا المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثني3654
رأيتني للقوم: لو يقول زيد بن سعيد قال: سمعت قيس حدثنا

أحدا أن ولو أسلم، وما وأخته، أنا السلم، على عمر موثقي
ينقض. أن محقوقا لكان بعثمان، صنعتم لما انقض

]3649[

 65.   : القمر -  انشقاق باب
بيين بشيير الوهيياب: حييدثنا عبييد بيين اللييه عبييد  - حييدثني3655

بن أنس عن قتادة، عن عروبة، أبي بن سعيد المفضل: حدثنا
صييلى الليه رسييول سييألوا مكة أهل عنه: أن الله رضي مالك
حييتى شييقين، القميير فييأراهم آييية، يريهم أن وسلم عليه الله
بينهما. حراء رأوا

]3438[
عيين العمييش، عيين حمييزة، أبييي عيين عبييدان،  - حييدثنا3656

قييال: عنييه اللييه رضييي الله عبد عن معمر، أبي عن إبراهيم،
بمنييى، وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي مع ونحن القمر انشق

الجبل. نحو فرقة فقال: (اشهدوا). وذهبت
بمكيية، اللييه: انشييق عبييد عن مسروق، عن الضحى، أبو وقال

أبييي عن مجاهد، عن نجيح، ابن عن مسلم، بن محمد وتابعه
الله. عبد عن معمر،

]3437[
قييال: مضيير بيين بكيير صييالح: حييدثنا بيين عثمييان  - حدثنا3657
اللييه عبيييد عن مالك، بن عراك عن ربيعة، ابن جعفر حدثني

عبيياس بيين اللييه عبييد عيين مسعود، بن عتبة بن الله عبد بن
الليه رسييول زمييان علييى انشييق القميير عنهمييا: أن الله رضي
وسلم. عليه الله صلى

]3439[
العمش: حييدثنا أبي: حدثنا حفص: حدثنا بن عمر  - حدثنا3658

قييال: عنهما الله رضي الله عبد عن معمر، أبي عن إبراهيم،
القمر. انشق



]3437[

 66.   : الحبشة -  هجرة باب
دار وسييلم: (أريييت عليييه اللييه صلى النبي عائشة: قال وقالت

المدينة، قبل هاجر من لبتين). فهاجر بين نخل ذات هجرتكم،
المدينة. إلى الحبشة بأرض هاجر كان من عامة ورجع

]3692[
عليييه اللييه صييلى النييبي عيين وأسييماء، موسى، أبي عن فيه،

وسلم.
]3663، 3990[

هشام: أخبرنييا الجعفي: حدثنا محمد بن الله عبد  - حدثنا3659
بيين اللييه عبيييد الزبير: أن بن عروة الزهري: حدثنا عن معمر،
الرحميين وعبييد مخرمة بن المسور أخبره: أن الخيار بن عدي

خالييك تكلييم أن يمنعييك له: مييا قال يغوث عبد بن السود بن
فعل فيما الناس أكثر وكان عقبة، بن الوليد أخيه في عثمان

الصيلة، إليى خيرج حيين لعثميان الله: فانتصبت عبيد قال به،
المييرء، فقال: أيهييا نصيحة، وهي حاجة، إليك لي له: إن فقلت
إلييى جلسييت الصييلة قضيت فلما فانصرفت، منك، بالله أعوذ

لعثميان قليت باليذي فحيدثتهما يغيوث، عبد ابن وإلى المسور
جييالس أنا فبينما عليك، كان الذي قضيت فقال: قد لي، وقال

اللييه، ابتلك لييي: قييد فقييال عثمييان، رسييول جاءني إذ معهما،
ذكيرت اليتي نصييحتك فقيال: ميا علييه، دخلت حتى فانطلقت

اللييه صلى محمدا بعث الله قلت: إن ثم قال: فتشهدت، آنفا؟
للييه اسييتجاب مميين وكنييت الكتيياب، عليييه وأنييزل وسلم عليه

الهجرتييين وهاجرت به، وآمنت وسلم عليه الله صلى ورسوله
ورأيييت وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول وصحبت الوليين،

عليييك فحق عقبة، بن الوليد شأن في الناس أكثر وقد هديه،
ا فقال الحد، عليه تقيم أن ت أخيتي، ابين لي: ي رسيول آدرك

خلييص قييد ولكيين قييال: قلييت: ل، وسلم؟ عليه الله صلى الله
عثميان قيال: فتشيهد سيترها، فيي العذراء إلى علمه من إلي

بييالحق، وسييلم عليييه اللييه صييلى محمييدا بعييث الله فقال: إن
صييلى ورسييوله للييه استجاب ممن وكنت الكتاب، عليه وأنزل

عليييه اللييه صييلى محمد به بعث بما وآمنت وسلم، عليه الله
رسييول وصحبت قلت، كما الوليين، الهجرتين وهاجرت وسلم،



ول عصيييته مييا واللييه وبييايعته، وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه
مييا فوالله بكر، أبا الله استخلف ثم الله، توفاه حتى غششته
ول عصييته ميا فيوالله عمر، استخلف ثم غششته، ول عصيته

لهم كان الذي مثل عليكم لي أفليس استخلفت، ثم غششته،
عنكييم؟ تبلغنييي التي الحاديث هذه قال: فما قال: بلى، علي؟

إن فيييه فسيينأخذ عقبيية، بيين الوليييد شأن من ذكرت ما فأما
عليييا وأميير جلييدة، أربعييين الوليييد قال: فجلد بالحق، الله شاء
يجلده. هو وكان يجلده، أن

لييي الزهييري: أفليييس عيين الزهييري، أخييي وابيين يونس، وقال
لهم. كان الذي مثل الحق من عليكم

]3493[
/ و/العييراف:49ربكييم} /البقييرة:  ميين اللييه: {بلء عبد أبو قال

البتلء موضييع: البلء شييدة. وفييي ميين بييه ابتليتييم /: مييا141
يبلييو، عنده، ما استخرجت أي ومحصته، بلوته من والتمحيص،

قييوله: بلء /: مختييبركم. وأمييا249يختييبر. {مبتليكييم} /البقييرة: 
ابتليته. من وتلك أبليته، من وهي عظيم: النعم،

هشييام عين يحييى، المثنيى: حيدثنا بيين محميد  - حييدثني3660
عنها: الله رضي عائشة عن أبي، قال: حدثني

فيهييا بالحبشيية رأينهييا كنيسيية ذكرتا سلمة وأم حبيبة أم أن 
أولئييك فقال: (إن وسلم عليه الله صلى للنبي فذكرتا تصاوير،

مسييجدا، قييبره علييى بنوا فمات، الصالح مالرجل فيه كان إذا
يييوم اللييه عنييد الخلييق شييرار أولئك الصور، تيك فيه وصوروا

القيامة).
]417[

سييعيد بيين إسحاق سفيان: حدثنا الحميدي: حدثنا  - حدثنا3661
ميين قالت: قدمت خالد بنت خالد أم عن أبيه، عن السعيدي،

الليه صيلى الليه رسييول فكسياني جويريية، وأنا الحبشة أرض
اللييه صييلى اللييه رسول فجعل أعلم، لها خميصة وسلم عليه
سناه). ويقول: (سناه بيده العلم يمسح وسلم عليه
حسن. حسن الحميدي: يعني قال

]2906[
سييليمان، عيين عوانيية، أبو حماد: حدثنا بن يحيى  - حدثنا3662

قييال: عنييه الله رضي الله عبد عن علقمة، عن إبراهيم، عن
فيييرد يصلي وهو وسلم عليه الله صلى النبي على نسلم كنا



يييرد فلييم عليييه سييلمنا النجاشييي عنييد ميين رجعنا فلما علينا،
علينييا؟ فييترد عليييك نسييلم كنا إنا الله، رسول فقلنا: يا علينا،

أنييت؟ تصيينع لبراهيم: كيف شغل). فقلت الصلة في قال: (إن
نفسي. في قال: أرد

]1141[
بريييد أسييامة: حييدثنا أبييو العلء: حييدثنا بن محمد  - حدثنا3663

عنه: الله رضي موسى أبي عن بردة، أبي عن الله، عبد بن
فركبنييا بيياليمن ونحن وسلم عليه الله صلى النبي مخرج بلغنا

جعفيير فوافقنييا بالحبشة، النجاشي إلى سفينتنا فألقتنا سفينة،
صييلى النييبي فوافقنييا قدمنا، حتى معه فأقمنا طالب، أبي بن

عليه الله صلى النبي فقال خيبر، افتتح حين وسلم عليه الله
هجرتان). السفينة أهل يا أنتم وسلم: (لكم

]2967[

 67.   : النجاشي -  موت باب
ابين عين عيينية، ابين الربييع: حيدثنا أبيو  - حيدثنا3664/3666

صييلى النييبي عنه: قال الله رضي جابر عن عطاء، عن جريح،
صييالح، رجل اليوم النجاشي: (مات مات حين وسلم عليه الله

أصحمة). أخيكم عل فصلوا فقوموا
زريييع: بيين يزيييد حميياد: حييدثنا بن العلى عبد ) - حدثنا3665(

عبييد بيين جابر عن حدثهم، عطاء قتادة: أن سعيد: حدثنا حدثنا
عليييه اللييه صلى الله نبي عنهما: أن الله رضي النصاري الله

الصييف فييي فكنييت وراءه، فصفنا النجاشي، على صلى وسلم
الثالث. أو الثاني

بيين يزيييد شيييبة: حييدثنا أبييي بيين اللييه عبييد ) - حييدثني3666(
جييابر عيين ميناء، بن سعيد حيان: حدثنا بن سليم عن هارون،

عليييه الليه صيلى النيبي عنهمييا: أن الليه رضييي الليه عبيد بن
أربعا. عليه فكبر النجاشي، أصحمة على صلى وسلم
الصمد. عبد تابعه

]1254[
إبراهيم: بن يعقوب حرب: حدثنا بن زهير  - حدثنا3667/3668

سييلمة أبو قال: حدثني شهاب ابن عن صالح، عن أبي، حدثنا
عنييه اللييه رضي هريرة أبا المسيب: أن وابن الرحمن عبد بن

لهييم نعييى وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول أخبرهما: أن
وقييال: فيييه، مييات الذي اليوم في الحبشة، صاحب النجاشي،



لخيكم). (استغفروا
سلمة أبو قال: حدثني شهاب ابن عن صالح، ) - وعن3668( 

الله رضي هريرة أبا المسيب: أن بن وسعيد الرحمن عبد بن
بهييم صف وسلم عليه الله صلى الله رسول أخبرهم: أن عنه
أربعا. وكبر عليه، فصلى المصلى، في

]1188[

 68      : الله -  صلى النبي على المشركين تقاسم باب
. وسلم  عليه

إبراهيييم قييال: حييدثني اللييه عبييد بن العزيز عبد  - حدثنا3669
الرحميين، عبييد بيين سلمة أبي عن شهاب، ابن عن سعد، بن
صييلى اللييه رسييول قال: قييال عنه الله رضي هريرة أبي عن
اء إن غيدا حنينيا: (منزلنيا أراد حيين وسلم عليه الله ه، ش الل

الكفر). على تقاسموا حيث كنانة، بني بخيف
]1512[

 69.    : طالب -  أبي قصة باب
عبييد سييفيان: حييدثنا عيين يحيييى، مسييدد: حييدثنا  - حييدثنا3670

ه عبيد الملك: حيدثنا عبيد بين العبياس الحيارث: حيدثنا بين الل
وسلم: مييا عليه الله صلى للنبي عنه: قال الله رضي المطلب

قييال: (هييو لييك؟ ويغضييب يحوطك كان فإنه عمك، عن أغنيت
ميين السييفل الدرك في لكان أنا ولول نار، من ضحضاح في

النار).
]5855، 6203[

عيين معميير، الييرزاق: أخبرنييا عبييد محمود: حييدثنا  - حدثنا3671
حضرته لما طالب أبا أبيه: أن عن المسيب، ابن عن الزهري،
أبييو وعنييده وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي عليه دخل الوفاة،
بهييا لييك أحاج كلمة الله، إل إله ل قل عم، فقال: (أي جهل،

أبييا أمييية: يييا أبييي بيين الليه وعبييد جهييل أبييو الله). فقييال عند
حييتى يكلمانه، يزال فلم المطلب، عبد ملة عن ترغب طالب،

النبي فقال المطلب، عبد ملة به: على كلمهم شيء آخر قال
عنييه). أنييه لييم مييا لييك وسييلم: (لسييتغفرن عليييه اللييه صييلى

للمشييركين يسييتغفروا أن آمنوا والذين للنبي كان فنزلت: {ما
أصيحاب أنهيم لهيم تيبين ميا بعيد مين قربيى أولي كانوا ولو

أحببت}. من تهدي ل الجحيم}. ونزلت: {إنك



]1294[
ابيين الليييث: حييدثنا يوسييف: حييدثنا بيين اللييه عبد  - حدثنا3672
رضييي الخييدري سعيد أبي عن خباب، بن الله عبد عن الهاد،

عمييه، عنده وذكر وسلم، عليه الله صلى النبي سمع الله: أنه
ضحضيياح في فيجعل القيامة، يوم شفاعتي تنفعه فقال: (لعله

دماغه). منه يغلي كعبيه، يبلغ النار من
عن والدراوردي، حازم أبي ابن حمزة: حدثنا بن إبراهيم حدثنا

دماغه). أم منه يزيد: بهذا. وقال: (تغلي
]6196[

70.   : السراء -  حديث باب
ميين ليل بعبييده أسييرى الييذي تعييالى: {سييبحان اللييه وقييول

/.1القصى} /السراء:  المسجد إلى الحرام المسجد
عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3673

جييابر الرحميين: سييمعت عبييد بن سلمة أبو شهاب: حدثني ابن
صييلى اللييه رسييول سييمع عنهمييا: أنييه الله رضي الله عبد بن

الحجيير، فييي قمت قريش، كذبني يقول: (لما وسلم عليه الله
وأنييا آييياته عيين أخبرهم فطفقت المقدس، بيت لي الله فجل
إليه). أنظر

]4433[

71.  : المعراج -  باب
يحيييى: حييدثنا بيين همييام خالييد: حييدثنا بيين هدبيية  - حدثنا3674
اللييه رضييي صعصعة بن مالك عن مالك، بن أنس عن قتادة،

ليليية عيين حييدثهم وسييلم عليييه الله صلى الله نبي عنهما: أن
الحجيير، فيي قيال وربمييا الحطيييم، فييي أنيا بيه: (بينمييا أسري

- مييا يقول: فشييق - قال: وسمعته فقد آت أتاني إذ مضطجعا،
يعنييي جنييبي: مييا إلى وهو للجارود - فقلت هذه إلى هذه بين
يقييول: ميين وسييمعته شييعرته، إلييى نحييره ثغييرة قال: من به؟

ميين بطسييت أتيييت ثييم قلييبي، - فاسييتخرج شييعرته إلى قصه
ثييم أعيييد، ثييم حشييي ثييم قلييبي، فغسل إيمانا، مملوءة ذهب
الجارود: له - فقال أبيض الحمار وفوق البغل دون بدابة أتيت

عنييد خطييوه - يضييع أنييس: نعييم قييال حمزة؟ أبا يا البراق هو
أتييى حييتى جبريييل بييي فييانطلق عليييه، فحملت طرفه، أقصى

قيييل: قييال: جبريييل، هييذا؟ فقيييل: ميين فاستفتح، الدنيا السماء



قييال: نعييم، إليييه؟ أرسييل قيييل: وقييد قال: محمييد، معك؟ ومن
فييإذا خلصييت فلمييا ففتييح، جيياء المجيييء فنعم به قيل: مرحبا

عليييه، فسييلمت عليييه، فسييلم آدم أبييوك فقال: هذا آدم، فيها
ثييم الصييالح، والنبي الصالح بالبن قال: مرحبا ثم السلم، فرد

هييذا؟ قييل: مين فاسييتفتح، الثانيية السيماء أتى إذا حتى صعد
أرسييل قيييل: وقييد قييال: محمييد، معك؟ قيل: ومن قال: جبريل،

فلمييا ففتح، جاء المجيء فنعم به قيل: مرحبا قال: نعم، إليه؟
يحيييى قييال: هييذا الخاليية، ابنا وهما وعيسى، يحيى إذا خلصت
بييالخ قييال: مرحبييا ثييم فييردا، فسييلمت عليهما، فسلم وعيسى
الثالثيية السييماء إلييى بييي صييعد ثييم الصييالح، والنييبي الصييالح

قييال: معييك؟ قيل: وميين قال: جبريل، هذا؟ قيل: من فاستفتح،
فنعييم بييه قيل: مرحبا قال: نعم، إليه؟ أرسل قيل: وقد محمد،

يوسييف قال: هذا يوسف، إذا خلصت فلما ففتح، جاء المجيء
الصييالح بييالخ قال: مرحبا ثم فرد عليه، فسلمت عليه، فسلم

الرابعيية السييماء أتييى حييتى بييي صييعد ثييم الصييالح، والنييبي
قييال: معييك؟ قيل: وميين قال: جبريل، هذا؟ قيل: من فاستفتح،

بييه، قيييل: مرحبييا قييال: نعييم، إليييه؟ أرسييل قد قيل: أو محمد،
قييال: هييذا إدريس، إلى خلصت فلما ففتح، جاء المجيء فنعم

بييالخ قييال: مرحبييا ثم فرد عليه، فسلمت عليه فسلم إدريس
السييماء أتييى إذا حييتى بييي، صييعد ثييم الصالح، والنبي الصالح

قيييل: وميين قييال: جبريييل، هييذا؟ قيييل: ميين فاستفتح، الخامسة
أرسييل قيييل: وقييد وسييلم، عليييه اللييه صلى قال: محمد معك؟

فلمييا جيياء، المجيييء فنعييم بييه، قيييل: مرحبييا قييال: نعييم، إليه،
فسييلمت عليييه، فسييلم هييارون قال: هييذا هارون، فإذا خلصت

ثييم الصييالح، والنييبي الصييالح، بييالخ قال: مرحبا ثم فرد عليه،
قيييل: ميين فاسييتفتح، السادسيية السماء أتى إذا حتى بي صعد
قيييل: وقييد قييال: محمييد، معييك؟ قيييل: ميين قال: جبريييل، هذا؟

جيياء، المجيييء فنعييم بييه، قييال: مرحبييا قال: نعم، إليه؟ أرسل
عليييه فسييلم موسييى قييال: هييذا موسييى، فييإذا خلصييت فلمييا

والنييبي الصييالح، بييالخ قييال: مرحبييا ثييم فييرد عليييه، فسييلمت
لن قال: أبكي يبكيك؟ له: ما قيل بكى، تجاوزت فلما الصالح،

ميين يدخلها ممن أكثر أمته من الجنة يدخل بعدي بعث غلما
جبريييل، فاسييتفتح السييابعة السييماء إلييى بييي صييعد ثم أمتي،

قييال: محمييد، معييك؟ قيييل: وميين قييال: جبريييل، هذا؟ قيل: من



المجيييء فنعييم بييه قال: مرحبا قال: نعم، إليه، بعث قيل: وقد
عليييه، فسييلم أبييوك قال: هييذا إبراهيم، فإذا خلصت فلما جاء،

الصييالح بييالبن قييال: مرحبييا السييلم، فييرد عليييه قال: فسلمت
مثييل نبقهييا فييإذا المنتهى سدرة لي رفعت ثم الصالح، والنبي

سييدرة قييال: هييذه الفيليية، آذان مثييل ورقهييا وإذا هجيير، قلل
ظيياهران، ونهييران باطنييان أنهييار: نهييران أربعيية وإذا المنتهييى،
فيي فنهيران الباطنيان قيال: أميا جبرييل؟ ييا هيذان فقلت: ما

الييبيت لييي رفييع ثييم والفييرات، فالنيييل الظيياهران وأما الجنة،
ميين بإناء أتيت ملك. ثم ألف سبعون يوم كل يدخله المعمور،

فقيال: هيي اللبن فأخذت عسل، من وإناء لبن من وإناء خمر
خمسييين الصلوات علي فرضت ثم وأمتك، عليها أنت الفطرة

فقييال: بييم موسييى، علييى فمييررت فرجعييت يييوم، كييل صييلة
ل قييال: أمتييك يييوم، كييل صييلة بخمسييين قال: أمييرت أمرت؟
النيياس جربت قد والله وإني يوم، كل صلة خمسين تستطيع

ربييك إلييى فارجع المعالجة، أشد إسرائيل بني وعالجت قبلك،
فرجعيت عشيرا، عنيي فوضع فرجعت لمتك، التخفيف فاسأله

فرجعييت عشييرا، عني فوضع فرجعت مثله، فقال موسى إلى
فرجعييت عشييرا، عني فوضع فرجعت مثله، فقال موسى إلى
كييل صيلوات بعشيير فييأمرت فرجعييت مثله، فقال موسى إلى
كل صلوات بخمس فأمرت فرجعت مثله، فقال فرجعت يوم،
قلييت: أمييرت أمييرت؟ فقييال: بمييا موسييى، إلييى فرجعييت يوم،

خمييس تسييتطيع ل أمتييك قييال: إن يييوم، كييل صلوات بخمس
بنييي وعييالجت قبلييك الناس جربت قد وإني يوم، كل صلوات

التخفيييف فاسييأله ربييك إلييى فييارجع المعالجيية، أشييد إسرائيل
وأسييلم، أرضييى ولكن استحييت، حتى ربي قال: سألت لمتك،

عيين وخففييت فريضييتي، مناد: أمضيييت نادى جاوزت قال: فلما
عبادي).

]3035[
عيين عمييرو، سييفيان: حييدثنا الحميييدي: حييدثنا  - حييدثنا3675

تعييالى: قييوله عنهمييا: فييي اللييه رضي عباس ابن عن عكرمة،
رؤيييا للناس}. قال: هي فتنة إل أريناك التي الرؤيا جعلنا {وما
بييه أسييري ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول أريها عين،
القييرآن}. فييي الملعونيية المقييدس. قييال: {والشييجرة بيت إلى

الزقوم. شجرة قال: هي



]4439، 6239[

72       : عليه -  الله صلى النبي إلى النصار وفود باب
. العقبة    وبيعة بمكة، وسلم

عيين عقيييل، عيين الليييث، بكييير: حييدثنا بن يحيى  - حدثنا3676
يييونس، عنبسة: حدثنا صالح: حدثنا بن أحمد شهاب. وحدثنا ابن
بيين اللييه عبييد بيين الرحميين عبد قال: أخبرني شهاب ابن عن

حييين كعييب قائد وكان كعب، بن الله عبد مالك: أن بن كعب
عيين تخلييف حييين يحييدث مالييك بيين كعب قال: سمعت عمي،
ابن بطوله. قال تبوك، غزوة في وسلم عليه الله صلى النبي
وسلم عليه الله صلى النبي مع شهدت حديثه: ولقد في بكير
بهييا لييي أن أحييب وما السلم، على تواثقنا حين العقبة، ليلة

منها. الناس في أذكر بدر كانت وإن بدر، مشهد
]2606[

قييال: سييفيان اللييه: حييدثنا عبييد بيين علي  - حدثنا3677/3678
عنهمييا الله رضي الله عبد بن جابر يقول: سمعت عمرو كان

ابيين اللييه: قييال عبييد أبييو العقبيية. قييال خييالي بييي يقول: شهد
معرور. ابن البراء عيينة: أحدهما

ابيين هشييام: أن موسييى: أخبرنييا بيين إبراهيييم ) - حدثني3678(
ميين وخييالي وأبييي جييابر: أنييا عطيياء: قييال أخبرهم: قييال جريح

العقبة. أصحاب
بيين يعقييوب منصييور: أخبرنييا بن إسحاق  - حدثني3679/3680
أبو قال: أخبرني عمه عن شهاب، ابن أخي ابن إبراهيم: حدثنا

شييهدوا الييذين ميين الصييامت، بيين عبادة الله: أن عائذ إدريس
ليلة أصحابه ومن وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع بدرا

أخبره: العقبة
عصييابة وحييوله قييال، وسلم عليه الله صلى الله رسول أن 

شيييئا، بييالله تشييركوا ل أن علييى بايعوني أصحابه: (تعالوا من
ببهتييان، تييأتوا ول أولدكييم، تقتلييوا ول تزنييوا، ول تسييرقوا، ول

فميين معروف، في تعصوني ول وأرجلكم، أيديكم بين تفترونه
شيييئا ذلييك ميين أصيياب وميين اللييه، علييى فييأجره منكييم وفى

ذلييك ميين أصيياب وميين كفييارة، له فهو الدنيا في به فعوقب
شيياء وإن عيياقبه، شيياء إن الله، إلى فأمره الله فستره شيئا
ذلك. على فبايعته عنه). قال عفا



حييبيب، أبييي بيين يزيد عن الليث، قتيبة: حدثنا ) - حدثنا3680(
رضييي الصييامت بن عبادة عن الصنابحي، عن الخير، أبي عن
الليه رسيول بيايعوا اليذين النقبياء مين قال: إني أنه عنه الله

بييالله نشييرك ل أن على وقال: بايعناه وسلم، عليه الله صلى
اللييه حييرم الييتي النفس نقتل ول نزني، ول نسرق، ول شيئا،

فييإن ذلييك، فعلنييا إن بالجنة نعصي، ول ننتهب، ول بالحق، إل
الله. إلى ذلك قضاء كان شيئا، ذلك من غشينا

]18[

73      : وسلم -  عليه الله صلى النبي تزويج باب
. بها     وبنائه المدينة، وقدومها عائشة،

مسييهر، بيين علي المغراء: حدثنا أبي بن فروة  - حدثني3681
قييالت: عنهييا اللييه رضييي عائشيية عيين أبيييه، عيين هشام، عن

سيينين، سيت بنيت وأنييا وسيلم عليه الله صلى النبي تزوجني
فييوعكت خيزرج، بيين الحيارث بنيي في فنزلنا المدينة، فقدمنا
جميمة، فوفى شعري فتمزق
صييواحب ومعييي أرجوحيية، لفييي وإنييي رومان، أم أمي فأتتني

بيييدي فأخييذت بييي تريد ما أدري ل فأتيتها، بي فصرخت لي،
بعييض سييكن حييتى لنهييج وإني الدار، باب على أوقفتني حتى

ورأسييي، وجهييي به فمسحت ماء من شيئا أخذت ثم نفسي،
فقليين: الييبيت، فييي النصار من نسوة فإذا الدار، أدخلتني ثم

إليهيين، فأسييلمتني طييائر، خييير وعلييى والبركيية، الخييير علييى
ه رسيول إل يرعنيي فليم شأني، من فأصلحن الليه صيلى الل

تسييع بنييت يومئييذ وأنييا إليييه، فأسييلمتني ضييحى، وسييلم عليييه
سنين.

]4840، 4841، 4861، 4863، 4865[
عيين عييروة، بيين هشام عن وهيب، معلى: حدثنا  - حدثنا3682

عليييه الليه صيلى النيبي عنهيا: أن الله رضي عائشة عن أبيه،
سييرقة فييي أنك أى مرتين، المنام في لها: (أريتك قال وسلم

أنييت، هييي فييإذا عنها، فاكشف امرأتك، ويقال: هذا حرير، من
يمضه). الله عند من هذا يكن فأقول: إن

]4790، 4832، 6609، 6610[
عيين أسييامة، أبييو إسييماعيل: حييدثنا بيين عبيييد  - حييدثني3683
صييلى النييبي مخييرج قبييل خديجة قال: توفيت أبيه عن هشام،

أو سيينتين فلبييث سيينين، بثلث المدينيية إلييى وسلم عليه الله



بنييى ثييم سنين، ست بنت وهي عائشة، ونكح ذلك، من قريبا
سنين. تسع بنت وهي بها

74      : وسلم -  عليه الله صلى النبي هجرة باب
. المدينة   إلى وأصحابه

عيين عنهمييا، اللييه رضييي هريييرة وأبو زيد، بن الله عبد وقال
ميين امييرأ لكنييت الهجييرة وسييلم: (لييول عليييه الله صلى النبي

النصار).
]3568، 4075[

في وسلم: (رأيت عليه الله صلى النبي عن موسى أبو وقال
وهلييي فييذهب نخل، بها أرض إلى مكة من أهاجر أني المنام

يثرب). المدينة هي فإذا هجر، أو اليمامة، أنها إلى
]3425[

قييال: العمييش سييفيان: حييدثنا الحميييدي: حييدثنا  - حييدثنا3684
يقول: وائل أبا سمعت

وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي مع فقال: هاجرنا خبابا، عدنا 
لييم مضييى ميين فمنييا اللييه، علييى أجرنا فوقع الله، وجه نريد
أحييد، يوم قتل عمير، ابن مصعب منهم شيئا، أجره من يأخذ

غطينا وإذا رجله، بدت رأسه بها غطينا إذا فكنا نمرة، وترك
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول فأمرنا رأسه، بدا رجليه

من ومنا إذخر، من شيئا رجليه على ونجعل رأسه، نغطي أن
يهدبها. فهو ثمرته له أينعت

]1217[
يحيييى، عيين زيييد، ابيين هييو حميياد، مسدد: حدثنا  - حدثنا3685

قييال: سييمعت وقيياص بيين علقميية عن إبراهيم، بن محمد عن
عليييه اللييه صييلى النييبي قييال: سييمعت عنييه اللييه رضييي عمر

دنيييا إلييى هجرتييه كييان فميين بالنييية، يقييول: (العمييال وسييلم
وميين إليييه، هيياجر مييا إلييى فهجرته يتزوجها، امرأة أو يصيبها،

ورسوله). الله إلى فهجرته ورسوله الله إلى هجرته كانت
]1[

بيين يحيييى الدمشييقي: حييدثنا يزيييد بيين إسحاق  - حدثني3686
أبييي بيين عبييدة عيين الوزاعييي، عمييرو أبييو قال: حدثني حمزة
رضيي عمر بن الله عبد المكي: أن جبر بن مجاهد عن لبابة،
الفتح. بعد هجرة يقول: ل كان عنهما الله

]4056، 4057[



بن عطاء عن الوزاعي، حمزة: زحدثني بن يحيى  - قال3687
الليييثي، عمييير بيين عبيييد مييع عائشيية قييال: زرت ربيياح أبييي

كييان اليييوم، بعييد هجييرة فقييالت: ل الهجييرة عيين فسييألناها
صلى رسوله وإلى تعالى الله إلى بدينه أحدهم يفر المؤمنون

أظهر فقد اليوم فأما عليه، يفتن أن مخافة وسلم، عليه الله
ونية. جهاد ولكن شاء، حيث ربه يعبد والمؤمن السلم، الله

]2914[
هشييام: نمير: قييال ابن يحيى: حدثنا بن زكرياء  - حدثني3688

قييال: سييعدا عنهييا: أن اللييه رضييي عائشيية عن أبي، فأخبرني
فيييك، أجاهييدهم أن إلييي أحييب أحد ليس تعلم: أنه إنك اللهم

وأخرجييوه، وسييلم عليييه اللييه صييلى رسييولك كييذبوا قييوم من
وبينهم. بيننا الحرب وضعت قد أنك أظن فإني اللهم
عائشيية: أبيييه: أخييبرتني عيين هشام، يزيد: حدثنا بن أبان وقال

قريش. من وأخرجوه، نبيك كذبوا قوم من
]451[

عبييادة: بيين روح الفضييل: حييدثنا بن مطر  - حدثنا3689/3690
عنهمييا اللييه رضي عباس ابن عن عكرمة، هشام: حدثنا حدثنا

سيينة، لربعييين وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول قال: بعث
بييالهجرة أميير ثييم إليييه، يوحى سنة عشرة ثلث بمكة فمكث
وستين. ثلث ابن وهو ومات سنين، عشر فهاجر

عبييادة: بيين روح الفضييل: حييدثنا بيين مطيير ) - حدثني3690( 
زكرياء حدثنا

قال: مكييث عباس ابن عن دينار، بن عمرو إسحاق: حدثنا ابن
وتييوفي عشرة، ثلث بمكة وسلم عليه الله صلى الله رسول

وستين. ثلث ابن وهو
]3638[

عيين مالييك، قال: حييدثني الله عبد بن إسماعيل  - حدثنا3691
ابيين يعنييي عبيييد، عيين اللييه، عبيد بن عمر مولى النضر، أبي

اللييه رسول عنه: أن الله رضي الخدري سعيد أبي عن حنين،
عبييدا فقييال: (إن المنييبر علييى جلييس وسييلم عليييه الله صلى
مييا وبييين شيياء، مييا الييدنيا زهرة من يؤتيه أن بين الله خيره
بآبائنييا وقييال: فييديناك بكيير أبييو عنده). فبكييى ما فاختار عنده،

يخييبر الشيخ، هذا إلى الناس: انظروا وقال له، وأمهاتنا. فعجبنا
أن بين الله خيره عبد عن وسلم عليه الله صلى الله رسول



بآبائنا يقول: فديناك وهو عنده، ما وبين الدنيا زهرة من يؤتيه
المخييير، هو وسلم عليه الله صلى الله رسول فكان وأمهاتنا،

اللييه صييلى اللييه رسييول وقييال بييه، أعلمنييا هو بكر أبو وكان
أبييا وميياله صييحبته فييي علي الناس أمن من وسلم: (إن عليه
خليية إل بكر، أبا لتخذت أمتي من خليل متخذا كنت ولو بكر،

بكر). أبي خوخة إل خوخة المسجد في يبقين ل السلم،
]454[

عقييل، عين الليييث، بكير: حدثنا بن يحيى  - حدثنا3692/3694
رضييي عائشيية الزبييير: أن بيين عروة شهاب: فأخبرني ابن قال
أعقييل قالت: لييم وسلم، عليه الله صلى النبي زوج عنها، الله

يأتينييا إل يوم علينا يمر ولم الدين، يدينان وهما إل قط أبوي
لم علييه الله صلى الله رسول فيه بكيرة النهيار، طرفيي وس

نحييو مهيياجرا بكيير أبييو خييرج المسييلمون ابتلييي فلمييا وعشية،
وهييو الدغنيية، ابيين لقيييه الغميياد بييرك إذا حتى الحبشة، أرض
بكيير: أبييو فقييال بكيير؟ أبييا يييا تريييد فقييال: أييين القييارة، سيد

ربييي. قييال وأعبييد الرض في أسيح أن فأريد قومي، أخرجني
إنيك يخييرج، ول يخييرج ل بكيير أبيا يييا مثليك الدغنة: فيإن ابن

الضيييف، وتقري الكل، وتحمل الرحم، وتصل المعدوم، تكسب
ك فأنيا الحيق، نيوائب عليى وتعين ربيك واعبيد ارجيع جيار، ل

الدغنيية ابيين فطيياف الدغنيية، ابيين معييه وارتحييل ببلدك. فرجييع
يخيرج ل بكير أبييا لهيم: إن فقييال قرييش، أشراف في عشية
الرحم، ويصل المعدوم، يكسب رجل أتخرجون يخرج، ول مثله

الحييق. فلييم نييوائب علييى ويعين الضيف، ويقري الكل، ويحمل
أبييا الدغنيية: ميير لبيين وقييالوا الدغنة، ابن بجوار قريش تكذب

ول شياء، ميا وليقيرأ فيهيا فليصيل داره، فيي ربه فليعبد بكر
نسيياءنا يفتيين أن نخشييى فإنييا بييه، يسييتعلن ول بييذلك يؤذينييا

ربييه يعبد بذلك فلبث بكر، لبي الدغنة ابن ذلك وأبناءنا. فقال
بييدا ثييم داره، غير في يقرأ ول بصلته يستعلن ول داره، في

ويقييرأ فيييه، يصلي وكان داره، بفناء مسجدا فابتنى بكر، لبي
يعجبييون وهم وأبناؤهم، المشركين نساء عليه فينقذف القرآن،

عينيييه يملييك ل بكيياء، رجل بكيير أبو وكان إليه، وينظرون منه
المشييركين، ميين قريييش أشييراف ذلك وأفزع القرآن، قرأ إذا

أبا أجرنا كنا فقالوا: إنا عليهم، فقدم الدغنة ابن إلى فأرسلوا
ذلييك، جيياوز فقييد داره، فييي ربييه يعبد أن على بجوارك، بكر



وإنييا فيييه، والقييراءة بالصلة فأعلن داره، بفناء مسجدا فابتنى
أن أحييب فييإن فييانهه، وأبناءنييا، نسيياءنا يفتيين أن خشييينا قييد

أن إل أبييى وإن فعييل، داره فييي ربييه يعبييد أن علييى يقتصيير
أن كرهنييا قييد فإنييا ذمتييك، إليييك يييرد أن فسييله بييذلك، يعلن

عائشة: فييأتى الستعلن. قالت بكر لبي مقرين ولسنا نخفرك،
لييك عاقييدت الييذي علمييت فقال: قد بكر أبي إلى الدغنة ابن

ذمييتي، إلييي ترجييع أن وإمييا ذلك، على تقتصر أن فإما عليه،
عقييدت رجل في أخفرت أني العرب تسمع أن أحب ل فإني

اللييه بجييوار وأرضييى جوارك، إليك أرد بكر: فإني أبو له. فقال
فقييال بمكيية، يومئييذ وسييلم عليييه الله صلى والنبي وجل، عز

دار أريييت للمسييلمين: (إنييي وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي
ميين فهيياجر الحرتييان، لبيتين). وهميا بييين نخييل ذات هجرتكم،

الحبشيية بأرض هاجر كان من عامة ورجع المدينة، قبل هاجر
رسييول لييه فقييال المدينيية، قبييل بكيير أبو وتجهز المدينة، إلى
أن أرجييو فييإني رسييلك، وسييلم: (علييى عليييه اللييه صييلى الله

قيال: أنيت؟ بيأبي ذليك ترجيو بكر: وهيل أبو لي). فقال يؤذن
عليه الله صلى الله رسول على نفسه بكر أبو (نعم). فحبس

وهييو السييمر، ورق عنييده كانتا راحلتين وعلف ليصحبه، وسلم
أشهر. أربعة الخبط،

يوما نحن عائشة: فبينما عروة: قالت شهاب: قال ابن قال
لبي قائل قال الظهيرة، نحر في بكر أبي بيت في جلوس

ساعة في متقنعا، وسلم عليه الله صلى الله رسول بكر: هذا
والله وأمي، أبي له بكر: فداء أبو فقال فيها، يأتينا يكن لم
الله رسول أمر. قالت: فجاء إل الساعة هذه في به جاء ما

النبي فقال فدخل، له فأذن فاستأذن، وسلم عليه الله صلى
أبو عندك). فقال من بكر: (أخرج لبي وسلم عليه الله صلى

قد قال: (فإني الله، رسول يا أنت بأبي أهلك، هم بكر: إنما
يا أنت بأبي بكر: الصحابة أبو الخروج). فقال في لي أذن

وسلم: (نعم). عليه الله صلى الله رسول قال الله؟ رسول
 -      -  : إحدى   الله رسول يا أنت بأبي فخذ بكر أبو قال

عليه        الله صلى الله رسول قال هاتين، راحلتي
  :   .( أحث: ( فجهزناهما عائشة قالت بالثمن وسلم

فقطعت       جراب، في سفرة لهما وصنعنا الجهاز،
قطعة     بكر أبي بنت أسماء



ذات سميت فبذلك الجراب، فم على به فربطت نطاقها، من
وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول لحق ثم قالت النطاقين،

يييبيت ليييال، ثلث فيييه فكمنييا ثييور، جبييل فييي بغييار بكر وأبو
لقيين، ثقييف شيياب، غلم وهييو بكيير، أبي بن الله عبد عندهما
فل كبييائت، بمكة قريش مع فيصبح بسحر، عندهما من فيدلج
حييين ذلييك بخبر يأتيهما حتى وعاه، إل به يكتادان أمرا يسمع
بكيير أبي مولى فهيرة بن عامر عليهما ويرعى الظلم، يختلط
العشاء، من ساعة تذهب حين عليهما فيريحها غنم، من منحة

ينعييق حييتى ورضيييفهما، منحتهمييا لبيين وهو رسل، في فيبيتان
تلييك ميين ليلة كل في ذلك يفعل بغلس، فهيرة بن عامر بها

وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول واستأجر الثلث، الليالي
عييدي، بيين عبييد بنييي من وهو الديل، بني من رجل بكر وأبو
آل فييي حلفا غمس قد بالهداية، الماهر والخريت خريتا، هاديا

فأمنيياه قريش، كفار دين على وهو السهمي، وائل بن العاص
فأتاهما ليال، ثلث بعد ثور غار وواعداه راحلتيهما، إليه فدفعا

فهيييرة، بيين عييامر معهمييا وانطلييق ثلث، صييبح براحلتيهمييا
السواحل. طريق بهم فأخذ والدليل،

مالييك بيين الرحميين عبد شهاب: وأخبرني ابن ) - قال3693( 
أبيياه خعشم: أن بن مالك بن سراقة أخي ابن وهو المدلجي،
يقول: خعشم بن سراقة سمع أخبره: أنه

الله صلى الله رسول في يجعلون قريش، كفار رسل جاءنا 
أو قتلييه لميين منهمييا، واحييد كييل دييية بكيير، وأبي وسلم عليه

مدلييج، بنييي مجييالس من مجلس في جالس أنا فبينما أسره،
يييا فقييال جلييوس، ونحيين علينييا قييام حييتى منهييم، رجل أقبل

محمييدا أراهييا بالسيياحل، أسييودة آنفييا رأيييت قييد سراقة: إنييي
ليسوا له: إنهم فقلت هم، أنهم سراقة: فعرفت قال وأصحابه،

فييي لبثييت ثييم بأعيينا، انطلقوا وفلنا، فلنا رأيت ولكنك بهم،
تخييرج أن جيياريتي فييأمرت فدخلت، قمت ثم ساعة، المجلس
رمحييي، وأخييذت علي، فتحبسها أكمة، وراء من وهي بفرسي
وخفضت الرض، بزجه فحططت البيت، ظهر من به فخرجت

حييتى بييي، تقييرب فرفعتهييا فركبتهييا، فرسي أتيت حتى عاليه،
فقمييت عنهييا، فخييررت فرسييي، بييي فعييثرت منهييم، دنييوت

الزلم منهييييا فاسييييتخرجت كنييييانتي، إلييييى يييييدي فييييأهويت
فركبييت أكييره، الييذي فخييرج ل، أم بهييا: أضييرهم فاستقسييمت



قييراءة سييمعت حييتى بييي تقييرب الزلم، وعصيييت فرسييي،
بكيير وأبييو يلتفييت، ل وهييو وسلم عليه الله صلى الله رسول
بلغتييا حييتى الرض، فييي فرسييي يييدا سيياخت اللتفييات، يكييثر

تخييرج تكييد فلييم فنهضييت، زجرتها ثم عنها، فخررت الركبتين،
فييي سيياطع عثييان يييديها لثيير إذا قائميية، اسييتوت فلما يديها،

أكييره، الييذي فخرج بالزلم، فاستقسمت الدخان، مثل السماء
ووقييع جئتهييم، حييتى فرسييي فركبييت فوقفوا، بالمان فناديتهم

أن عنهييم، الحبييس ميين لقيييت مييا لقيييت حييين نفسييي فييي
لييه: إن وسلم. فقلييت عليه الله صلى الله رسول أمر سيظهر
النيياس يريييد مييا أخبييار وأخبرتهم الدية، فيك جعلوا قد قومك

يسييألني، ولم يرزآني فلم والمتاع، الزاد عليهم وعرضوا بهم،
أمين، كتياب لييي يكتييب أن عنييا). فسيألته قييال: (أخيف أن إل

مضيى ثييم أدييم، مين رقعية في فكتب فهيرة بن عامر فأمر
وسلم. عليه الله صلى الله رسول

الزبييير: أن بيين عييروة شييهاب: فييأخبرني ابيين ) - قال3694( 
ميين ركييب فييي الزبير لقي وسلم عليه الله صلى اله رسول

رسول الزبير فكسا الشأم، من قافلين تجارا كانوا المسلمين،
وسييمع بيياض، ثيياب بكيير وأبيا وسيلم علييه الليه صيلى الليه

وسييلم عليه الله صلى الله رسول بمخرج بالمدينة المسلمون
حتى فينتظرونه الحرة، إلى غداة كل يغدون فكانوا مكة، من

انتظييارهم، أطييالوا مييا بعييد يومييا فانقلبوا الظهيرة، حر يردهم
ميين أطييم علييى يهييود ميين رجل أوفى بيوتهم، إلى أووا فلما

عليييه اللييه صلى الله برسول فبصر إليه، ينظر لمر آطامهم،
يملييك فلييم السييراب، بهييم يييزول مبيضييين وأصييحابه وسييلم

جييدكم هييذا العييرب، معاشيير صوته: يا بأعلى قال أن اليهودي
رسييول فتلقييوا السييلح، إلييى المسييلمون فثار تنتظرون، الذي
فييي بهم نزل حتى اليمين، ذات بهم فعدل الحرة، بظهر الله
الول، ربيييع شهر من الثنين يوم وذلك عوف، بن عمرو بني

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول وجلييس للنيياس، بكر أبو فقام
يير ليم - ممين النصييار مين جيياء ميين فطفيق صيامتا، وسلم
حييتى بكيير، أبييا - يحيييي وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسول
أبو فأقبل وسلم، عليه الله صلى الله رسول الشمس أصابت

صييلى اللييه رسييول الناس فعرف بردائه، عليه ظلل حتى بكر
عليييه الله صلى الله رسول فلبث ذلك، عند وسلم عليه الله



وأسييس ليليية، عشييرة بضييع عييوف بيين عمرو بني في وسلم
اللييه رسييول فيييه وصييلى التقييوى، علييى أسس الذي المسجد

معييه يمشييي فسييار راحلتييه، ركب ثم وسلم، عليه الله صلى
وسلم عليه الله صلى الرسول مسجد عند بركت حتى الناس

وكييان المسييلمين، ميين رجييال يومئذ فيه يصلي وهو بالمدينة،
بن أسعد حجر في يتيمين غلمين وسهل لسهيل للتمر، مربدا

بركييت حييين وسييلم عليييه الله صلى الله رسول فقال زرارة،
الليه رسييول دعييا المنيزل). ثييم الليه شياء إن راحلته: (هذا به

ليتخييذه بالمربييد فسيياومهما الغلمييين وسييلم عليييه اللييه صلى
رسييول فييأبى اللييه، رسييول يييا لك نهبه بل فقال: ل، مسجدا،

مسييجدا، بنيياه ثم منهما، ابتاعه حتى هبة منهما يقبله أن الله
اللبيين معهييم ينقييل وسييلم عليه الله صلى الله رسول وطفق

حمييال ل الحمييال اللبيين: (هييذا ينقييل وهييو ويقييول، بنيييانه في
الخييره، أجر الجر إن وأطهر. ويقول: اللهم ربنا أبر هذا خيبر،

المسييلمين ميين رجييل بشعر والمهاجره). فتمثل النصار فارحم
لي. يسم لم

صلى الله رسول الحاديث: أن في يبلغنا شهاب: ولم ابن قال
البيت. هذا غير تام شعر ببيت تمثل وسلم عليه الله

]464[
أسييامة: حييدثنا أبو شيبة: حدثنا أبي بن الله عبد  - حدثنا3695
عنها: صيينعت الله رضي أسماء عن وفاطمة، أبيه، عن هشام،
أرادا حييين بكيير، وأبييي وسييلم عليييه اللييه صييلى للنبي سفرة

قيال: نطياقي، إل أربطيه شييئا أجيد لبيي: ميا فقلت المدينة،
النطاقين. ذات فسميت ففعلت، فشقيه،

النطاق. ذات عباس: أسماء ابن قال
]2817[

عيين شييعبة، غنييدر: حييدثنا بشار: حدثنا بن محمد  - حدثنا3696
أقبيل قال: لما عنه الله رضي البراء قال: سمعت إسحاق أبي

بيين سييراقة تبعييه المدينيية إلييى وسييلم عليييه الله صلى النبي
وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي عليييه فييدعا جعشم، بن مالك

لييه، فييدعا أضييرك، ول لييي اللييه قال: ادع فرسه، به فساخت
بييراع، فميير وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول قال: فعطش

فييأتيته لبيين، ميين كثبة فيه فحلبت قدحا بكر: فأخذت أبو قال
رضيت. حتى فشرب



]2307[
هشييام عيين أسامة، أبي عن يحيى، بن زكرياء  - حدثني3697

حمليت عنهيا: أنهيا الليه رضي أسماء عن أبيه، عن عروة، بن
المدينيية فييأتيت متييم، وأنا قالت: فخرجت الزبير، بن الله بعبد

عليييه الله صلى النبي به أتيت ثم بقباء، فولدته بقباء، فنزلت
تفييل ثييم فمضييغها، بتمييرة دعا ثم حجره، في فوضعته وسلم

صييلى الله رسول ريق جوفه دخل شيء أول فكان فيه، في
عليييه، وبييرك لييه دعييا ثييم بتمييرة، حنكه ثم وسلم، عليه الله

السلم. في مولود أول وكان
عيين هشييام، عيين مسييهر، بن علي عن مخلد، بن خالد تابعه
صلى النبي إلى هاجرت عنها: أنها الله رضي أسماء عن أبيه،
حبلى. وهي وسلم عليه الله

]5152[
عييروة، بيين هشييام عيين أسامة، أبي عن قتيبة،  - حدثنا3698

ولييد مولييود قييالت: أول عنهييا الله رضي عائشة عن أبيه، عن
عليه الله صلى النبي به أتوا الزبير، بن الله عبد السلم في

ثييم فلكهييا، تمييرة وسييلم عليييه الله صلى النبي فأخذ وسلم،
صييلى النييبي ريييق بطنييه فييي دخييل ما فأول فيه، في أدخلها

وسلم. عليه الله
عبييد أبييي: حييدثنا الصمد: حدثنا عبد محمد: حدثنا  - حدثنا3699
قييال: عنييه الله رضي مالك بن أنس صهيب: حدثنا بن العزيز
مردف وهو المدينة إلى وسلم عليه الله صلى الله نبي أقبل

يعييرف، ل شيياب اللييه ونييبي يعييرف، شيييخ بكيير وأبو بكر، أبا
الرجييل هذا من بكر، أبا فيقول: يا بكر أبا الرجل قال: فيلقى

السيبيل. قيال: يهيديني الرجيل فيقيول: هيذا ييديك، بيين اليذي
سيبيل يعنيي وإنمييا الطريييق، يعنيي إنما أنه الحاسب فيحسب

فقييال: يييا لحقهييم، قييد بفارس هو فإذا بكر أبو الخير. فالتفت
صييلى اللييه نييبي بنا. فالتفت لحق قد فارس هذا الله، رسول

ثييم الفييرس، اصييرعه). فصييرعه فقال: (اللهييم وسلم عليه الله
قييال: شييئت، بمييا مرنييي اللييه، نييبي فقييال: يييا تحمحم، قامت
النهار أول بنا). قال: فكان يلحق أحدا تتركن ل مكانك، (فقف
النهييار آخر وكان وسلم، عليه الله صلى الله نبي على جاهدا

جييانب وسييلم عليييه اللييه صلى الله رسول فنزل له، مسلحة
اللييه صييلى الله نبي إلى فجاؤوا النصار إلى بعث ثم الحرة،



آمنييين وقييالوا: اركبييا عليهمييا، فسييلموا بكيير وأبييي وسلم عليه
بكيير، وأبييو وسييلم عليييه اللييه صييلى الله نبي مطاعين. فركب

جياء الليه، نييبي المدينة: جاء في فقيل بالسلح، دونهما وحفوا
ويقولييون: ينظييرون فأشييرفوا وسلم، عليه الله صلى الله نبي
جيانب نيزل حيتى يسيير فأقبيل الليه، نبي جاء الله، نبي جاء
بيين اللييه عبييد بييه سييمع إذ أهلييه ليحدث فإنه أيوب، أبي دار

الييذي يضع أن فعجل لهم، يخترف لهله نخل في وهو سلم،
صييلى الله نبي من فسمع معه، وهي فجاء فيها، لهم يخترف

الله صلى الله نبي أهله. فقال إلى رجع ثم وسلم، عليه الله
نبي يا أيوب: أنا أبو أقرب). فقال أهلنا بيوت وسلم: (أي عليه
مقيل). لنييا فهيييئ قييال: (فييانطلق بييابي، وهذا داري هذه الله،

عليه الله صلى الله نبي جاء فلما الله، بركة على قال: قوما
الليه، رسيول أنييك فقال: أشييهد سلم بن الله عبد جاء وسلم
سيييدهم، وابيين سيدهم أني يهود علمت وقد بحق، جئت وأنك

يعلمييوا أن قبل عني فاسألهم فادعهم أعلمهم، وابن وأعلمهم
فييي قييالوا أسلمت قد أني يعلموا إن فإنهم أسلمت، قد أني
فييأقبلوا وسييلم عليه الله صلى الله نبي في. فأرسل ليس ما

وسيلم: علييه الليه صيلى الله رسول لهم فقال عليه، فدخلوا
إل إلييه ل الييذي فييوالله اللييه، اتقييوا ويلكم، اليهود، معشر (يا

بحييق، جئتكييم وأنييي حقييا، الله رسول أني لتعلمون إنكم هو،
وسييلم، عليه الله صلى للنبي قالوا نعلمه، فأسلموا). قالوا: ما

ه عبد فيكم رجل قال: (فأي مرار، ثلث قالها سيلم). بين الل
أعلمنييا. قييال: وابيين وأعلمنييا سيييدنا، وابيين سيييدنا قييالوا: ذاك

قييال: ليسييلم، كييان مييا للييه أسلم). قالوا: حاشييى إن (أفرأيتم
قييال: ليسييلم، كييان مييا للييه أسلم). قالوا: حاشييى إن (أفرأيتم
قال: (يييا ليسلم، كان ما لله أسلم). قالوا: حاشى إن (أفرأيتم

اتقييوا اليهييود معشيير فقييال: يييا عليهم). فخرج اخرج سلم ابن
رسيول أنيه لتعلميون إنكييم هيو، إل إليه ل اليذي فوالله الله،
صلى الله رسول فأخرجهم بحق. فقالوا: كذبت، جاء وأنه الله،
وسلم. عليه الله

]3151[
ابيين عيين هشييام، موسييى: أخبرنييا بيين إبراهيييم  - حييدثنا3700
- عيين - يعني نافع عن عمر، بن الله عبيد قال: أخبرني جريج

قال: عنه الله رضي الخطاب ابن عمر عن عمر، ابن



وفرض أربعة، في آلف أربعة الولين للمهاجرين فرض كان 
المهاجرين، من له: هو فقيل وخمسمائة، آلف ثلثة عمر لبن
يقول: أبواه، به هاجر فقال: إنما آلف؟ أربعة من نقصته فلم

بنفسه. هاجر كمن هو ليس
العمييش، عيين سييفيان، كييثير: أخبرنييا بن محمد  - حدثنا3701

صييلى اللييه رسييول مع قال: هاجرنا خباب عن وائل، أبي عن
وسلم. عليه الله

شييفيق قييال: سييمعت العمش عن يحيى، مسدد: حدثنا وحدثنا
اللييه رسييول مييع قييال: هاجرنييا خبيياب قييال: حييدثنا مسلمة بن

علييى أجرنييا ووجييب اللييه، وجييه نبتغييي وسلم عليه الله صلى
مصييعب منهييم شيئا، أجره من يأكل لم مضى من فمنا الله،

نمييرة، إل فيييه نكفنه شيئا نجد فلم أحد، يوم قتل عمير، بن
خرج رجليه غطينا فإذا رجله، خرجت رأسه بها غطينا إذا كنا

لم علييه الليه صيلى الله رسول فأمرنا رأسه، نغطيي أن وس
لييه أينعييت ميين ومنا إذخر، من رجليه على ونجعل بها، رأسه
يهدبها. فهو ثمرته

]1217[
عيين عييوف، روح: حييدثنا بشيير: حييدثنا بيين يحيى  - حدثنا3702

موسييى أبييي بيين بييردة أبييو قييال: حييدثني قييرة بيين معاوييية
قييال مييا تييدري عمر: هل بن الله عبد لي قال: قال الشعري

أبييا لبيييك: يييا قييال أبييي قييال: فييإن قال: قلييت: ل، لبيك؟ أبي
عليييه اللييه صييلى اللييه رسول مع إسلمنا يسرك هل موسى،
لنييا، بييرد معه، كله وعملنا معه، وجهادنا معه، وهجرتنا وسلم،

بييرأس؟ رأسييا كفافييا منييه نجونييا بعييده عملناه عمل كل وأن
اللييه صييلى اللييه رسييول بعييد جاهييدنا قييد والله، أبي: ل فقال
علييى وأسييلم كييثيرا، خيرا وعملنا وصمنا، وصلينا، وسلم، عليه
والييذي أنييا، أبي: لكني ذلك. فقال لنرجو وإنا كثير، بشر أيدينا
شيييء كييل وأن لنييا، بييرد ذلييك أن لييوددت بيييده، عميير نفس

والله أباك برأس. فقلت: إن رأسا كفافا منه نجونا بعد عملناه
أبي. من خير

عنيييه: حيييدثنا بلغنيييي صيييباح: أو بييين محميييد  - حيييدثني3703
عميير ابن قال: سمعت عثمان أبي عن عاصم، عن إسماعيل،

يغضييب. قييال: أبيييه قبييل لييه: هيياجر قيل عنهما: إذا الله رضي
وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسول على وعمر أنا وقدمت



وقييال: عميير فأرسييلني المنييزل، إلييى فرجعنييا قييائل، فوجييدناه
ثييم فبييايعته، عليييه فييدخلت فييأتيته استيقظ، هل فانظر اذهب

نهييرول إليييه فانطلقنا استيقظ، أنه فأخبرته عمر إلى انطلقت
بايعته. ثم فبايعه، عليه دخل حتى هرولة،
مسلمة: حييدثنا بن شريح عثمان: حدثنا بن أحمد  - حدثنا3704

قييال: سييمعت إسييحاق أبييي عن أبيه، عن يوسف، بن إبراهيم
معه، فحملته رحل، عازب من بكر أبو قال: ابتاع يحدث البراء

علييه الليه صيلى الليه رسيول مسيير عين عازب قال: فسأله
ليلتنييا فأحثثنييا ليل، فخرجنييا بالرصييد، علينييا قييال: أخييذ وسييلم،
فأتيناهييا صخرة، لنا رفعت ثم الظهيرة، قائم قام حتى ويومنا

اللييه صييلى اللييه لرسييول قال: ففرشييت ظل، من شيء ولها
اللييه صييلى النييبي عليهييا اضييطجع ثم معي، فروة وسلم عليه
أقبييل قد براع أنا فإذا حوله، ما أنفض فانطلقت وسلم، عليه
فسييألته: لميين أردنييا، الييذي مثييل الصخرة من يريد غنيمة في
ميين غنمييك فييي له: هل فقلت لفلن، فقال: أنا غلم؟ يا أمن

فأخيذ قيال: نعيم، حيالب؟ أنيت ليه: هيل قلت قال: نعم، لبن؟
من كثبة قال: فحلب الضرع، له: انفض فقلت غنمه، من شاة
لرسييول روأتهييا قييد خرقيية، عليهييا ميياء من إداوة ومعي لبن،
ه صلى الله بيرد حيتى اللبين عليى فصيببت وسيلم، علييه الل

فقلييت: وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي بييه أتيييت ثييم أسفله،
عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فشرب الله، رسول يا اشرب
الييبراء: إثرنا. قال في والطلب ارتحلنا ثم رضيت، حتى وسلم

مضييطجعة ابنتييه عائشيية فإذا أهله، على بكر أبي مع فدخلت
يييا أنت وقال: كيف خدها يقبل أباها فرأيت حمى، أصابتها قد

بنية.
]2307[

بيين محمييد الرحميين: حييدثنا عبييد بيين سييليمان  - حييدثنا3705
حييدثه وسيياج بيين عقبيية عبلة: أن أبي بن إبراهيم حمير: حدثنا

قال: وسلم عليه الله صلى الله رسول خادم أنس عن
أشمط أصحابه في وليس وسلم عليه الله صلى النبي قدم 

والكتم. بالحناء فغلفها بكر، أبي غير
عيين عبيد، أبو الوزاعي: حدثني الوليد: حدثنا دحيم: حدثنا وقال
قييال: عنييه اللييه رضي مالك بن أنس وساج: حدثني بن عقبة
أصحابه أسن فكان المدينة، وسلم عليه الله صلى النبي قدم



لونها. قنأ حتى والكتم بالحناء فغلفها بكر، أبو
ابيين عيين يييونس، عيين وهييب، ابيين أصبغ: حدثنا  - حدثنا3706
رضييي بكيير أبييا عائشيية: أن عن الزبير، بن عروة عن شهاب،

هياجر فلمييا بكيير، أم لها يقال كلب من امرأة تزوج عنه الله
قييال الييذي الشيياعر، هييذا عمهييا ابن فتزوجها طلقها، بكر أبو

قريش: كفار رثى القصيدة، هذه
بالسنام تزين الشيزى *** من بدر قليب بالقليب وماذا
الكرام والشرب القينات *** من بدر قليب بالقليب وماذا
سلم من قومي بعد لي *** وهل بكر أم بالسلمة تحيي
وهام أصداء، حياة *** وكيف سنحيا بأن الرسول يحدثنا
ثييابت، عيين همييام، إسييماعيل: حييدثنا بن موسى  - حدثنا3707

النييبي مييع قال: كنييت عنه الله رضي بكر أبي عن أنس، عن
أنييا فييإذا رأسييي فرفعييت الغييار، فييي وسييلم عليييه الله صلى

بصييره طأطييأ بعضهم أن لو الله، نبي فقلت: يا القوم، بأقدام
ثالثهما). الله اثنان بكر، أبا يا قال: (اسكت رآنا،

]3453[
مسلم: حدثنا بن الوليد الله: حدثنا عبد بن علي  - حدثنا3708

الوزاعييي: حييدثنا يوسييف: حييدثنا بيين محمييد الوزاعييي. وقييال
أبييو قييال: حييدثني الليييثي يزيييد ابن عطاء قال: حدثني الزهري

الليه صيلى النييبي إلى أعرابي قال: جاء عنه الله رضي سعيد
الهجييرة إن فقييال: (ويحييك الهجييرة، عيين فسييأله وسييلم عليييه
صدقتها). قال: (فتعطي إبل). قال: نعم، من فهل شديد، شأنها

يييوم قال: (فتحلبها منها). قال: نعم، تمنح قال: (فهل قال: نعم،
اللييه فييإن البحيياء، وراء ميين قال: (فاعمييل ورودها). قال: نعم،

شيئا). عملك من يترك لن
]1384[

75      : وسلم -  عليه الله صلى النبي مقدم باب
. المدينة  وأصحابه

أبييو قييال: أنبأنييا شييعبة الوليييد: حييدثنا أبييو  - حدثنا3709/3710
علينييا قييدم من قال: أول عنه الله رضي البراء سمع إسحاق،
ياسيير بيين عمار علينا قدم ثم مكتوم، وابن عمير بن مصعب

عنهم. الله رضي وبلل
عيين شعبة، غندر: حدثنا بشار: حدثنا بن محمد ) - حدثنا3710(

عنهمييا اللييه رضييي عييازب بن البراء قال: سمعت إسحاق أبي



مكتيوم، أم وابين عمييير بين مصييعب علينا قدم من قال: أول
ثييم ياسيير، بيين وعمييار وسعد بلل فقدم الناس، يقرئان وكانا
صييلى النييبي أصييحاب من عشرين في الخطاب بن عمر قدم
فمييا وسييلم، عليييه الله صلى النبي قدم ثم وسلم، عليه الله

صييلى اللييه برسييول فرحهييم بشيييء فرحوا المدينة أهل رأيت
اللييه رسييول يقليين: قييدم الميياء جعييل حييتى وسلم، عليه الله

ربك اسم قرأت: {سبح حتى قدم فما وسلم، عليه الله صلى
المفصل. من سور العلى}. في

]4657، 4709[
هشييام عيين مالييك، يوسف: أخبرنييا بن الله عبد  - حدثنا3711

قييالت: أنهييا عنهييا الليه رضي عائشة عن أبيه، عن عروة، بن
أبو وعك المدينة، وسلم عليه الله صلى الله رسول قدم لما
تجييدك، كيييف أبت فقلت: يا عليهما، قالت: فدخلت وبلل، بكر
الحمييى أخييذته إذا بكيير أبو قالت: فكان تجدك، كيف بلل ويا

يقول:
نعله. شراك من أدنى *** والموت أهله في مصبح امرئ كل

ويقول: عقيرته يرفع عنه أقلع إذا بلل وكان
وجليل إذخر وحولي *** بواد ليلة أبيتن هل شعري ليت أل

وطفيل شامة لي يبدون *** وهل مجنة مياه يوما أردن وهل
وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول عائشيية: فجئييت قييالت

أشييد، أو مكيية كحبنييا المدينة إلينا حبب فقال: (اللهم فأخبرته،
فاجعلهييا حماهييا وانقل ومدها، صاعها في لنا وبارك وصححها،
بالجحفة).

]1790[
معميير، هشام: أخبرنا محمد: حدثنا بن الله عبد  - حدثني3712

عييدي بيين اللييه عبيد الزبير: أن بن عروة الزهري: حدثني عن
شييعيب: بيين بشيير عثمان. وقييال على أخبره: دخلت الخيار بن

عبيييد الزبييير: أن بيين عييروة الزهييري: حييدثني عن أبي، حدثني
عثمييان، علييى قييال: دخلييت أخييبره الخيييار بيين عييدي بيين الله

اللييه صييلى محمييدا بعييث اللييه فييإن بعييد، قال: أما ثم فتشهد
وآميين ولرسييوله، لله استجاب ممن وكنت بالحق، وسلم عليه
هيياجرت ثييم وسييلم، عليييه اللييه صييلى محمييد بييه بعييث بمييا

وسييلم، عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول صييهر نلييت هجرتييين،
الله. توفاه حتى غششته ول عصيته ما فوالله وبايعته،



الزهري: مثله. الكلبي: حدثني إسحاق تابعه
]3493[

وهييب: حييدثنا ابيين سييليمان: حييدثني بيين يحيييى  - حييدثنا3713
الله عبيد قال: أخبرني شهاب ابن عن يونس، وأخبرني مالك،

الرحميين عبييد أخييبره: أن عباس بن الله عبد الله: أن عبد بن
حجهييا حجيية آخيير فييي بمنييى، وهييو أهلييه إلييى رجع عوف بن

المييؤمنين، أمييير الرحمن: فقلييت: يييا عبد فقال فوجدني، عمر،
أن أرى وإنييي وغوغيياءهم، النيياس رعيياع يجمييع الموسييم إن

والسييلمة، والسنة الهجرة دار فإنها المدينة، تقدم حتى تمهل
عمير: رأيهيم. قيال وذوي النياس وأشراف الفقه لهل وتخلص
بالمدينة. أقومه مقام أول في لقومن

]2330[
سييعد: بيين إبراهيييم إسماعيل: حييدثنا بن موسى  - حدثنا3714
العلء، أم ثابت: أن بن زيد بن خارجة عن شهاب، ابن أخبرنا
وسييلم، عليييه اللييه صييلى النييبي بييايعت نسييائهم ميين امييرأة

حييين السييكنى، فييي لهييم طييار مظعون بن عثمان أخبرته: أن
العلء: أم قييالت المهيياجرين، سييكنى علييى النصييار قييترعت
فييي وجعلنيياه تييوفي حييتى فمرضييته، عنييدنا عثمييان فاشييتكى

فقلت: رحمة وسلم، عليه الله صلى النبي علينا فدخل أثوابه،
ه، أكرمك لقد عليك شهادتي السائب، أبا عليك الله فقيال الل

أكرمييه). الليه أن يييدريك وسيلم: (وميا عليييه الليه صلى النبي
فميين؟ اللييه، رسييول يييا وأمي أنت بأبي أدري، قالت: قلت: ل

لييه لرجييو إنييي واللييه اليقييين، واللييه جيياءه فقد هو قال: (أما
بييي). قييالت: يفعييل ما الله رسول وأنا والله أدري وما الخير،
فأريت فنمت، ذلك، بعده. قالت: فأحزنني أحدا أزكي ل فوالله
الله صلى الله رسول فجئت تجري، عينا مظعون ابن لعثمان

عمله). فقال: (ذلك فأخبرته، وسلم عليه
]1186[

هشييام، عيين أسييامة، سعيد: حدثنا بن الله عبيد  - حدثنا3715
بعيياث يييوم قييالت: كييان عنها الله رضي عائشة عن أبيه، عن
وسييلم، عليييه اللييه صييلى لرسييوله وجييل عييز الله قدمه يوما

افييترق وقييد المدينة، وسلم عليه الله صلى الله رسول فقدم
السلم. في دخولهم في سراتهم، وقتلت ملؤهم،

]3566[



عن شعبة، غندر: حدثنا المثنى: حدثنا بن محمد  - حدثني3716
والنييبي عليهييا، دخييل بكر أبا عائشة: أن عن أبيه، عن هشام،

وعنييدها أضييحى، أو فطيير يييوم عنييدها، وسلم عليه الله صلى
بكيير: أبييو فقييال بعاث، يوم النصار تقاذفت بما تغنيان قينتان
وسييلم: عليييه الله صلى النبي فقال مرتين، الشيطان؟ مزمار

اليوم). عيدنا وإن عيدا، قوم لكل إن بكر، أبا يا (دعهما
]443[

بيين إسييحاق الييوارث. وحييدثنا عبييد مسدد: حييدثنا  - حدثنا3717
أبييو يحييدث: حييدثنا أبي قال: سمعت الصمد عبد منصور: أخبرنا

مالييك بيين أنييس قييال: حييدثني الضييبعي حميييد بيين يزيد التياح
عليييه اللييه صييلى الليه رسييول قييدم قال: لمييا عنه الله رضي
بنييو لهييم يقال حي في المدينة، علو في نزل المدينة، وسلم
أرسل ثم ليلة، عشرة أربع فيهم قال: فأقام عوف، بن عمرو

قال: وكأني سيوفهم، متلقدي قال: فجاؤوا النجار، بني مل إلى
وأبو راحلته على وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى أنظر
أيوب، أبي بفناء ألقى حتى حوله، النجار بني ومل ردفه، بكر

مرابييض فييي ويصييلي الصييلة، أدركتييه حيث يصلي قال: فكان
النجار بني مل إلى فأرسل المسجد، ببناء أمر قال: ثم الغنم،

هييذا). فقييالوا: ل حائطم ثامنوني النجار، بني فقال: (يا فجاؤوا،
أقييول مييا فيييه الله. قييال: فكييان إلى إل ثمنه نطلب ل والله،
فيييه وكان خرب، فيه وكانت المشركين، قبور فيه كانت لكم،

بقبييور وسييلم عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول فييأمر نخييل،
قيال: فقطيع، وبالنخيل فسيويت، وبالخرب فنبشت، المشركين

حجييارة، عضيياديته قييال: وجعلييوا المسييجد، قبليية النخل فصفوا
اللييه ورسييول يرتجييزون، وهييم الصخر ذاك ينقلون قال: جعلوا

إل خييير ل إنييه يقولييون: (اللهييم معهم، وسلم عليه الله صلى
والمهاجره). النصار فانصر الخره، خير

]418[

 76.       : نسكه -  قضاء بعد بمكة المهاجر إقامة باب
عبييد عيين حيياتم، حمييزة: حييدثنا بيين إبراهيييم  - حييدثني3718

العزيييز عبييد بيين عمر قال: سمعت الزهري حميد بن الرحمن
مكيية؟ سييكنى في سمعت النمر: ما أخت ابن السائب يسألب

صييلى اللييه رسول قال: قال الحضرمي بن العلء قال: سمعت
الصدر). بعد للمهاجر وسلم: (ثلث عليه الله



 77.      : التاريخ -  أرخوا أين من التاريخ، باب
عيين العزيييز، عبييد مسييلمة: حييدثنا بيين الله عبد  - حدثنا3719

قال: سعد ابن سهل عن أبيه،
ميين ول وسييلم، عليييه اللييه صلى النبي مبعث من عدوا ما 

المدينة. مقدمه من إل عدوا ما وفاته،
عيين معميير، زريييع: حييدثنا بيين يزيد مسدد: حدثنا  - حدثنا3720

قييالت: عنهييا اللييه رضييي عائشيية عيين عييروة، عيين الزهييري،
وسييلم عليه الله صلى النبي هاجر ثم ركعتين، الصلة فرضت

الول. على السفر صلة وتركت أربعا، ففرضت
معمر. عن الرزاق، عبد تابعه

]343[

 78) :       : اللهم -  وسلم عليه الله صلى النبي قول باب
.( هجرتهم   لصحابي أمض

بمكة. مات لمن ومرثتيه
الزهيري، عين إبراهييم، قزعية: حيدثنا بين يحيى  - حدثنا3721

النييبي قييال: عييادني أبيييه عيين مالييك، بيين سعد ابن عامر عن
أشييفيت مييرض ميين الييوداع حجيية عام وسلم عليه الله صلى

ما الوجع من بي بلغ الله، رسول فقلت: يا الموت، على منه
بثلييثي أفأتصييدق واحدة، ابنة إل يرثني ول مال، ذو وأنا ترى،

قال: (ل). قال: (الثلييث بشطره؟ قال: (ل). قال: فأتصدق مالي؟
أن ميين خير أغنياء، ورثتك تذر إن إنك كثير، والثلث سعد، يا

الناس). يتكففون عالة تذرهم
ولسيت ورثتييك، تييذر إبراهيييم: (أن عيين يييونس، بن أحمد قال

حييتى بهييا، اللييه آجييرك إل اللييه وجييه بهييا تبتغييي نفقيية بنافق
بعييد أخلييف اللييه، رسييول امرأتك). قلت: يييا في تجعلها اللقمة

وجييه بييه تبتغييي عمل فتعمييل تخلييف، لن قال: (إنك أصحابي؟
بييك ينتفييع حتى تخلف ولعلك ورفعة، درجة به ازددت إل الله

ول هجرتهييم، لصييحابي أمييض اللهم آخرون، بك ويضر أقوام،
لييه خولة). يرثييي بن سعد البائس ولكن أعقابهم، على تردهم
بمكة. توفي أن وسلم عليه الله صلى الله رسول
ورثتك). تذر إبراهيم: (أن عن وموسى، يونس بن أحمد وقال

]56[



79       : وسلم -  عليه الله صلى النبي آخى كيف باب
. أصحابه  بين

عليييه اللييه صييلى النييبي عييوف: آخييى بيين الرحميين عبد وقال
المدينة. قدمنا لما الربيع بن سعد وبين بيني وسلم

]1943[
بييين وسيلم عليييه اللييه صييلى النييبي جحيفيية: آخييى أبييو وقييال

]1867الدرداء. [ وأبي سلمان
عن حميد، عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا3722

قال: عنه الله رضي أنس
اللييه صلى النبي فآخى المدينة، عوف بن الرحمن عبد قدم 

عليييه فعرض النصاري، الربيع بن سعد وبين بينه وسلم عليه
فييي لك الله الرحمن: بارك عبد فقال وماله، أهله يناصفه أن

وسمن، أقط من شيئا فربح السوق، على دلني ومالك، أهلك
مين وضير وعلييه أييام بعد وسلم عليه الله صلى النبي فرآه

عبييد يييا وسييلم: (مهيييم عليييه اللييه صييلى النييبي فقال صفرة،
قال: النصار، من امرأة تزوجت الله، رسول الرحمن). قال: يا

النييبي فقييال ذهييب، ميين نييواة فيهييا). فقييال: وزن سقت (فما
بشاة). ولو وسلم: (أولم عليه الله صلى

]1944[
المفضييل:حييدثنا بيين بشيير عيين عمر، بن حامد  - حدثني3723

أنس: حميد: حدثنا
عليييه اللييه صييلى النييبي مقييدم بلغييه سلم بن الله عبد أن 

عيين سائلك فقال: إني أشياء، عن يسأله فأتاه المدينة، وسلم
أول ومييا السيياعة، أشييراط أول نييبي: مييا إل يعلمهيين ل ثلث

إلييى أو أبيييه إلى ينزع الولد بال وما الجنة، أهل يأكله طعام
عييدو سييلم: ذاك ابن آنفا). قال جبريل به قال: (أخبرني أمه؟

فنييار السيياعة أشييراط أول قييال: (أمييا الملئكيية، ميين اليهييود
يييأكله طعييام أول وأمييا المغييرب، إلييى المشرق من تحشرهم

ميياء سييبق الولييد: فييإذا وأمييا الحييوت، كبييد فزيييادة الجنة أهل
ميياء المييرأة ميياء سييبق وإذا الولييد، نييزع المييرأة ميياء الرجييل
وأنييك اللييه إل إلييه ل أن الولييد). قييال: أشييهد نزعييت الرجييل
بهييت، قييوم اليهييود إن اللييه، رسييول قييال: يييا اللييه، رسييول

فقييال اليهييود، فجاءت بإسلمي، يعلموا أن قبل عني فاسألهم
سييلم بيين اللييه عبييد رجييل وسييلم: (أي عليه الله صلى النبي



أفضييلنا. فقييال وابيين وأفضييلنا خيرنييا، وابيين فيكم). قالوا: خيرنا
بيين اللييه عبييد أسييلم إن وسلم: (أرأيتم عليه الله صلى النبي

مثييل فقييالوا عليهييم فأعيياد ذلييك، من الله سلم). قالوا: أعاذه
اللييه إل إلييه ل أن فقييال: أشييهد اللييه عبييد إليهم فخرج ذلك،
ه، رسول محمدا وأن وتنقصيوه، شيرنا، وابين قيالوا: شيرنا الل

الله. رسول يا أخاف كنت قال: هذا
]3151[

عمييرو: عيين سييفيان، اللييه: حييدثنا عبد بن علي  - حدثنا3724
لييي شريك قال: باع مطعم بن الرحمن عبد المنهال أبا سمع

هييذا؟ أيصييلح اللييه، فقلييت: سييبحان نسيئة، السوق في دراهم
عابهييا فمييا السييوق، فييي بعتهييا لقييد والله الله، فقال: سبحان

صييلى النييبي فقييال: قييدم عييازب بن البراء فسألت أحد، علي
كان فقال: (ما البيع، هذا نتبايع ونحن المدينة وسلم عليه الله

زيييد يصييلح). والييق فل نسيئة كان وما بأس، به فليس بيد يد
بيين زيييد فسييألت تجييارة، أعظمنييا كان فإنه فاسأله، أرقم بن

مثله. فقال أرقم
عليييه اللييه صييلى النييبي علينييا مرة: فقييال: قييدم سفيان وقال

أو الموسييم، إلييى وقييال: نسيييئة نتبييايع، ونحيين المدينيية وسلم
الحج.

]1955[

80       : وسلم -  عليه الله صلى النبي اليهود إتيان باب
. المدينة   قدم حين

قيييوله: {هيييدنا} يهيييودا. وأميييا /: صييياروا62{هيييادوا} /البقيييرة: 
تائب. هائد /: تبنا،156/العراف: 

عيين محمييد، عن قرة، إبراهيم: حدثنا بن مسلم  - حدثنا3725
آميين قييال: (لييو وسييلم عليه الله صلى النبي عن هريرة، أبي
اليهود). بي لمن اليهود من عشرة بي

الغييداني: حييدثنا اللييه عبيييد بن محمد أو أحمد،  - حدثني3726
عن مسلم، بن قيس عن عميس، أبو أسامة: أخبرنا بن حماد

قال: عنه الله رضي موسى أبي عن شهاب، بن طارق
ميين أنيياس وإذا المدينيية، وسييلم عليه الله صلى النبي قدم 

اللييه صييلى النييبي فقييال ويصييومونه، عاشوراء يعظمون اليهود
بصومه. بصومه). فأمر أحق وسلم: (نحن عليه

]1901[



عن بشر، أبو هشيم: حدثنا أيوب: حدثنا بن زياد  - حدثنا3727
قيال: لميا عنهميا الليه رضيي عبياس ابن عن جبير، بن سعيد
اليهييود وجييد المدينيية، وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي قييدم

الييذي اليييوم فقالوا: هييذا ذلك، عن فسئلوا عاشوراء، يصومون
ونحيين فرعييون، علييى إسييرائيل وبنييي موسييى فيه الله أظفر

وسييلم: عليييه الله صلى الله رسول فقال له، تعظيما نصومه
بصومه. أمر منكم). ثم بموسى أولى (نحن

]1900[
الزهييري عن يونس، عن الله، عبد عبدان: حدثنا  - حدثنا3728

اللييه عبييد عيين عتبيية، بن الله عبد بن الله عبيد قال: أخبرني
وسييلم عليييه الله صلى النبي عنهما: أن الله رضي عباس بن

وكييان رؤوسييهم، يفرقون المشركون وكان شعره، يسدل كان
عليييه الليه صيلى النيبي وكييان رؤوسهم، يسدلون الكتاب أهل

بشيييء، فيييه يييؤمر لييم فيما المتاب أهل موافقة يحب وسلم
رأسه. وسلم عليه الله صلى النبي فرق ثم
]3365[

بشيير، أبييو هشيييم: أخبرنييا أيوب: حدثنا بن زياد  - حدثني3729
قييال: عنهمييا اللييه رضي عباس ابن عن جبير، ابن سعيد عن
ببعضيه. وكفيروا ببعضه فآمنوا أجزاء، جزؤوه الكتاب، أهل هم

عضين}. القرآن جعلوا تعالى: {الذين الله يعني: قول
]4428، 4429[

 81.       : عنه -  الله رضي الفارسي سلمان إسلم باب
معتميير: قييال شقيق: حدثنا بن عمر بن الحسن  - حدثني3730

بضعة تداوله الفارسي: أنه سلمان عن عثمان، أبو أبي. وحدثنا
رب. إلى رب من عشر،
عن عوف، عن سفيان، يوسف: حدثنا بن محمد  - حدثنا3731

قال: عثمان أبي
هرمز. رام من يقول: أنا عنه الله رضي سلمان سمعت 

حماد: أخبرنا بن يحيى مدرك: حدثنا بن الحسن  - حدثني3732
سييلمان عيين عثمييان، أبييي عن الحول، عاصم عن عوانة، أبو

ستمائة وسلم عليهما الله صلى ومحمد عيسى بين قال: فترة
سنة.
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	71 - باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر.
	72 - باب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه.
	73 - باب: السواك.
	74 - باب: دفع السواك إلى الأكبر.
	75 - باب: فضل من بات على الوضوء.

	5 - كتاب الغسل.
	1 - باب الوضوء قبل الغسل.
	2 - باب: غسل الرجل مع امرأته.
	3 - باب: الغسل بالصاع ونحوه.
	4 - باب: من أفاض على رأسه ثلاثا.
	5 - باب: الغسل مرة واحدة.
	6 - باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل.
	7 - باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة.
	8 - باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى.
	9 - باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.
	10 - باب: تفريق الغسل والوضوء.
	11 - باب: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل.
	12 - باب: إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد.
	13 - باب: غسل المذي والوضوء منه.
	14 - باب: من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب.
	15 - باب: تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه.
	16 - باب: من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى.
	17 - باب: إذا ذكر في المسجد أنه جنب، يخرج كما هو، ولا يتيمم.
	18 - باب: نفض اليدين من الغسل عن الجنابة.
	19 - باب: من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل.
	20 - باب: من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل.
	21 - باب: التستر في الغسل عند الناس.
	22 - باب: إذا احتلمت المرأة.
	23 - باب: عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس.
	24 - باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره.
	25 - باب: كينونة الجنب في البيت، إذا توضأ قبل أن يغتسل.
	26 - باب: نوم الجنب.
	27 - باب: الجنب يتوضأ ثم ينام.
	28 - باب: إذا التقى الختانان.
	29 - باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة.

	6 - كتاب الحيض.
	1 - باب: كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم).
	2 - باب: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.
	3 - باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض.
	4 - باب: من سمى النفاس حيضا.
	5 - باب: مباشرة الحائض.
	6 - باب ترك الحائض الصوم.
	7 - باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
	8 - باب: الاستحاضة.
	9 - باب: غسل دم المحيض.
	10 - باب: الاعتكاف للمستحاضة.
	11 - باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.
	12 - باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض.
	13 - باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل، وتأخذ فرصة ممسكة، فتتبع أثر الدم.
	14 - باب: غسل المحيض.
	15 - باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض.
	16 - باب: نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض.
	17 - باب: مخلقة وغير مخلقة.
	18 - باب: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة.
	19 - باب: إقبال المحيض وإدباره.
	20 - باب: لا تقضي الحائض الصلاة.
	21 - باب: النوم مع الحائض وهي في ثيابها.
	22 - باب: من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر.
	23 - باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى.
	24 - باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض.
	25 - باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض.
	26 - باب: عرق الاستحاضة.
	27 - باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة.
	28 - باب: إذا رأت المستحاضة الطهر.
	29 - باب: الصلاة على النفساء وسنتها.

	7 - كتاب التيمم.
	1 - باب: إذا لم يجد ماء ولا ترابا.
	2 - باب: التيمم في الحضر، إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة.
	3 - باب: المتيمم هل ينفخ فيهما.
	4 - باب: التيمم للوجه والكفين.
	5 - باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء.
	6 - باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش تيمم.
	7 - باب: التيمم ضربة.

	8 - كتاب الصلاة.
	1 - باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء.

	9 - أبواب الصلاة في الثياب.
	1 - باب: وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى:
	2 - باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة.
	3 - باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به.
	4 - باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.
	5 - باب: إذا كان الثوب ضيقا.
	6 - باب: الصلاة في الجبة الشامية.
	7 - باب: كراهية التعري في الصلاة وغيرها.
	8 - باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء.
	9 - باب: ما يستر من العورة.
	10 - باب: الصلاة بغير رداء.
	11 - باب: ما يذكر في الفخذ.
	12 - باب: في كم تصلي المرأة من الثياب.
	13 - باب: إذا صلى في ثوب له أعلام، ونظر إلى علمها.
	14 - باب: إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير، هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك.
	15 - باب: من صلى في فروج حرير ثم نزعه.
	16 - باب: الصلاة في الثوب الأحمر.
	17 - باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب.
	18 - باب: إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد.
	19 - باب: الصلاة على الحصير.
	20 - باب: الصلاة على الخمرة.
	21 - باب: الصلاة على الفراش.
	22 - باب: السجود على الثوب في شدة الحر.
	23 - باب: الصلاة في النعال.
	24 - باب: الصلاة في الخفاف.
	25 - باب: إذا لم يتم السجود.
	26 - باب: يبدي ضبعية ويجافي في السجود.

	10 - أبواب القبلة.
	1 - باب: فضل استقبال القبلة.
	2 - باب: قبلة أهل المدينة، وأهل الشأم، والمشرق.
	3 - باب: قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} /البقرة: 125/.
	4 - باب: التوجه نحو القبلة حيث كان.
	5 - باب: ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها، فصلى إلى غير القبلة.

	11 - أبواب المساجد.
	1 - باب: حك البزاق باليد من المسجد.
	2 - باب: حك المخاط بالحصى من المسجد.
	3 - باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة.
	4 - باب: ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
	5 - باب: كفارة البزاق في المسجد.
	6 - باب: دفن النخامة في المسجد.
	7 - باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه.
	8 - باب: عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، وذكر القبلة.
	9 - باب: هل يقال: مسجد بني فلان.
	10 - باب: القسمة، وتعليق القنو في المسجد.
	11 - باب: من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه.
	12 - باب: القضاء واللعان في المسجد، بين الرجال والنساء.
	13 - باب: إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء، أو حيث أمر، ولا يتجسس.
	14 - باب: المساجد في البيوت.
	15 - باب: التيمن في دخول المسجد وغيره.
	16 - باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد.
	17 - باب: الصلاة في مرابض الغنم.
	18 - باب: الصلاة في مواضع الإبل.
	19 - باب: من صلى وقدامه تنور أو نار، أو شيء مما يعبد، فأراد به الله.
	20 - باب: كراهية الصلاة في المقابر.
	21 - باب: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.
	22 - باب: الصلاة في البيعة.
	23 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا).
	24 - باب: نوم المرأة في المسجد.
	25 - باب: نوم الرجال في المسجد.
	26 - باب: الصلاة إذا قدم من سفر.
	27 - باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين.
	28 - باب: الحدث في المسجد.
	29 - باب: بنيان المسجد.
	30 - باب: التعاون في بناء المسجد.
	31 - باب: الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد.
	32 - باب: من بنى مسجدا.
	33 - باب: يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد.
	34 - باب: المرور في المسجد.
	35 - باب: الشعر في المسجد.
	36 - باب: أصحاب الحراب في المسجد.
	37 - باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد.
	38 - باب: التقاضي والملازمة في المسجد.
	39 - باب: كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان.
	40 - باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد.
	41 - باب: الخدم في المسجد.
	42 - باب: الأسير أو الغريم يربط في المسجد.
	43 - باب: الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد.
	44 - باب: الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم.
	45 - باب: إدخال البعير في المسجد للعلة.
	45 مكرر - باب: إدخال البعير في المسجد للعلة.
	46 - باب: الخوخة والممر في المسجد.
	47 - باب: الأبواب والغلق للكعبة والمساجد.
	48 - باب: دخول المشرك المسجد.
	49 - باب: رفع الصوت في المساجد.
	50 - باب: الحلق والجلوس في المسجد.
	51 - باب: الاستلقاء في المسجد، ومد الرجل.
	52 - باب: المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس.
	53 - باب: الصلاة في مسجد السوق.
	54 - باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.
	55 - باب: المساجد التي على طرق المدينة، والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم.

	12 - أبواب سترة المصلي.
	1 - باب: سترة الإمام سترة من خلفه.
	2 - باب: قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة.
	3 - باب: الصلاة إلى الحربة.
	4 - باب: الصلاة إلى العنزة.
	5 - باب: السترة بمكة وغيرها.
	6 - باب: الصلاة إلى الأسطوانة.
	7 - باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة.
	8 - باب: الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل.
	9 - باب: الصلاة إلى السرير.
	10 - باب: يرد المصلي من مر بين يديه.
	11 - باب: إثم المار بين يدي المصلي.
	12 - باب: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي.
	13 - باب: الصلاة خلف النائم.
	14 - باب: التطوع خلف المرأة.
	15 - باب: من قال لا يقطع الصلاة شيء.
	16 - باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة.
	17 - باب: إذا صلى إلى فراش فيه حائض.
	18 - باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد.
	19 - باب: المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى.

	13 - كتاب مواقيت الصلاة.
	1 - باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين} /الروم: 31/.
	2 - باب: البيعة على إقامة الصلاة.
	3 - باب: الصلاة كفارة.
	4 - باب: فضل الصلاة لوقتها.
	5 - باب: الصلوات الخمس كفارة.
	6 - باب: تضييع الصلاة عن وقتها.
	7 - باب: المصلي يناجي ربه عز وجل.
	8 - باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر.
	9 - باب: الإبراد بالظهر في السفر.
	10 - باب: وقت الظهر عند الزوال.
	11 - باب: تأخير الظهر إلى العصر.
	12 - باب: وقت العصر.
	13 - باب: إثم من فاتته العصر.
	14 - باب: إثم من ترك العصر.
	15 - باب: فضل صلاة العصر.
	16 - باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.
	17 - باب: وقت المغرب.
	18 - باب: من كره أن يقال للمغرب: العشاء.
	19 - باب: ذكر العشاء والعتمة، ومن رآه واسعا.
	20 - باب: وقت العشاء، إذا اجتمع الناس أو تأخروا.
	21 - باب: فضل العشاء.
	22 - باب: ما يكره من النوم قبل العشاء.
	23 - باب: النوم قبل العشاء لمن غلب.
	24 - باب: وقت العشاء إلى نصف الليل.
	25 - باب: فضل صلاة الفجر.
	26 - باب: وقت الفجر.
	27 - باب: من أدرك من الفجر ركعة.
	28 - باب: من أدرك من الصلاة ركعة.
	29 - باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.
	30 - باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.
	31 - باب: من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر.
	32 - باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها.
	33 - باب: التبكير بالصلاة في يوم غيم.
	34 - باب: الأذان بعد ذهاب الوقت.
	35 - باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت.
	36 - باب: من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة.
	37 - باب: قضاء الصلوات، الأولى فالأولى.
	38 - باب: ما يكره من السمر بعد العشاء.
	39 - باب: السمر في الفقه والخير بعد العشاء.

	14 - كتاب الأذان
	1 - باب: بدء الأذان.
	2 - باب: الأذان مثنى مثنى.
	3 - باب: الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة.
	4 - باب: فضل التأذين.
	5 - باب: رفع الصوت بالنداء.
	6 - باب: ما يحقن بالأذان من الدماء.
	7 - باب: مايقول إذا سمع المنادى.
	8 - باب: الدعاء عند النداء.
	9 - باب: الاستهام في الأذان.
	10 - باب: الكلام في الأذان.
	11 - باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره.
	12 - باب: الأذان بعد الفجر.
	13 - باب: الأذان قبل الفجر.
	14 - باب: كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة.
	15 - باب: من انتظر الإقامة.
	16 - باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء.
	17 - باب: من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد.
	18 - باب: الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة.
	19 - باب: هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا، وهل يلتفت في الأذان.
	20 - باب: قول الرجل: فاتتنا الصلاة.
	21 - باب: لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار.
	22 - باب: متى يقوم الناس، إذا رأوا الإمام عند الإقامة.
	23 - باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار.
	24 - باب: هل يخرج من المسجد لعلة.
	25 - باب: إذا قال الإمام: مكانكم، حتى رجع فانتظروه.
	26 - باب: قول الرجل ما صلينا.
	27 - باب: الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة.
	28 - باب: الكلام إذا أقيمت الصلاة.

	15 - كتاب الجماعة والإمامة.
	1 - باب: وجوب صلاة الجماعة.
	2 - باب: فضل صلاة الجماعة.
	3 - باب: فضل صلاة الفجر في جماعة.
	4 - باب: فضل التهجير إلى الظهر.
	5 - باب: احتساب الآثار.
	6 - باب: فضل العشاء في الجماعة.
	7 - باب: اثنان فما فوقهما جماعة.
	8 - باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وفضل المساجد.
	9 - باب: فضل من غدا إلى المسجد وراح.
	10 - باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
	11 - باب: حد المريض أن يشهد الجماعة.
	12 - باب: الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله.
	13 - باب: هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر.
	14 - باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.
	15 - باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل.
	16 - باب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج.
	17 - باب: من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.
	18 - باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.
	19 - باب: من قام إلى جنب الإمام لعلة.
	20 - باب: من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، فتأخر الآخر أو لم يتأخر، جازت صلاته.
	21 - باب: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم.
	22 - باب: إذا زار الإمام قوما فأمهم.
	23 - باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
	24 - باب: متى يسجد من خلف الإمام.
	25 - باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام.
	26 - باب: إمامة العبد والمولى.
	27 - باب: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه.
	28 - باب: إمامة المفتون والمبتدع.
	29 - باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين.
	30 - باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام، فحوله الإمام إلى يمينه، لم تفسد صلاتهما.
	31 - باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمهم.
	32 - باب: إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلى.
	33 - باب: تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود.
	34 - باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.
	35 - باب: من شكا إمامه إذا طول.
	36 - باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.
	37 - باب: إذا صلى ثم أم قوما.
	38 - باب: من أسمع الناس تكبير الإمام.
	39 - باب: الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم.
	40 - باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس.
	41 - باب: إذا بكى الإمام في الصلاة.
	42 - باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.
	43 - باب: إقبال الإمام على الناس، عند تسوية الصفوف.
	44 - باب: الصف الأول.
	45 - باب: إقامة الصف من تمام الصلاة.
	46 - باب: إثم من لم يتم الصفوف.
	47 - باب: إلزاق المنكب بالمنكب، والقدم بالقدم، في الصف.
	48 - باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام، وحوله الإمام خلفه إلى يمينه، تمت صلاته.
	49 - باب: المرأة وحدها تكون صفا.
	50 - باب: ميمنة المسجد والإمام.
	51 - باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة.
	52 - باب: صلاة الليل.

	16 - كتاب صفة الصلاة
	1 - باب: إيجاب التكبير، وافتتاح الصلاة.
	2 - باب: رفع اليدين في التكبيرة ا_لأولى مع الافتتاح سواء.
	3 - باب: رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع.
	4 - باب: الى أين يرفع يديه.
	5 - باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين.
	6 - باب: وضع اليمنى على اليسرى.
	7 - باب: الخشوع في الصلاة.
	8 - باب: مايقول بعد التكبير.
	9 - باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة.
	10 - باب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
	11 - باب: الالتفات في الصلاة.
	12 - باب: هل يلتفت لأمر ينزل به، أو يرى شيئا، أو بصاقا في القبله.
	13 - باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت.
	14 - باب: القراءة في الظهر.
	15 - باب: القراءة في العصر.
	16 - باب: القراءة في المغرب.
	17 - باب: الجهر في المغرب.
	18 - باب: الجهر في العشاء.
	19 - باب: القراءة في العشاء بالسجدة.
	20 - باب: القراءة في العشاء.
	21 - باب: يطول في الأولين، ويحذف في الآخريين.
	22 - باب القراءة في الفجر.
	23 - باب: الجهر بالقراءة صلاة الفجر.
	24 - باب: الجمع بين السورتين في الركعة.
	25 - باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.
	26 - باب: من خافت القراءة في الظهر والعصر.
	27 - باب: إذا أسمع الإمام الآيه.
	28 - باب: يطول في الركعة الأولى.
	29 - باب جهر الإمام بالتأمين.
	30 - باب: فضل التأمين.
	31 - باب جهر المأموم بالتأمين.
	32 - باب: إذا ركع دون الصف.
	33 - باب: إتمام التكبير في الركوع.
	34 - باب إتمام التكبير في السجود.
	35 - باب: التكبير إذا قام من السجود.
	36 - باب: وضع الأكف على الركب في الركوع.
	37 - باب: إذا لم يتم الركوع.
	38 - باب إستواء الظهر في الركوع.
	39 - باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة.
	40 - باب: الدعاء في الركوع.
	41 - باب: ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع.
	42 - باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمد.
	43 - باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع.
	44 - باب: يهوي بالتكبير حين يسجد.
	45 - باب: فضل السجود.
	46 - باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود.
	47 - باب: يستقبل بأطراف رجليه القبلة.
	48 - باب: إذا لم يتم السجود.
	49 - باب: السجود على سبع أعظم.
	50 - باب: السجود على الأنف.
	51 - باب: السجود على الأنف والسجود على طين.
	52 - باب: عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه، إذا خاف أن تنكشف عورته.
	53 - باب: لا يكف شعرا.
	54 - باب: لا يكف ثوبه في الصلاة.
	55 - باب: التسبيح والدعاء في السجود.
	56 - باب: المكث بين السجدتين.
	57 - باب: لا يفترش ذراعيه في السجود.
	58 - باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته، ثم نهض.
	59 - باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة.
	60 - باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين.
	61 - باب: سنة الجلوس في التشهد.
	62 - باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع.
	63 - باب: التشهد في الأولى.
	64 - باب: التشهد في الآخرة.
	65 - باب: الدعاء قبل السلام.
	66 - باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب.
	67 - باب: من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى.
	68 - باب: التسليم.
	69 - باب: يسلم حين يسلم الإمام.
	70 - باب: من لم ير رد السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة.
	71 - باب: الذكر بعد الصلاة.
	72 - باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم.
	73 - باب: مكث الإمام في مصلاه بعد السلام.
	74 - باب: من صلى بالناس، فذكر حاجة فتخطاهم.
	75 - باب: الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال.
	76 - باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.
	77 - باب: وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، وصفوفهم.
	78 - باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس.
	79 - باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم.
	80 - باب: صلاة النساء خلف الرجال.
	81 - باب: سرعة انصراف النساء من الصبح، وقلة مقامهن في المسجد.
	82 - باب: استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد.

	17 - كتاب الجمعة
	1 - باب: فرض الجمعة.
	2 - باب: فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء.
	3 - باب: الطيب للجمعة.
	4 - باب: فضل الجمعة.
	5 - باب: الدهن للجمعة.
	6 - باب: يلبس أحسن ما يجد.
	7 - باب: السواك يوم الجمعة.
	8 - باب: من تسوك بسواك غيره.
	9 - باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة.
	10 - باب: الجمعة في القرى والمدن.
	11 - باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل، من النساء والصبيان وغيرهم.
	12 - باب: الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر.
	13 - باب: من أين تؤتى الجمعة، وعلى من تجب.
	14 - باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
	15 - باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة.
	16 - باب: المشي إلى الجمعة.
	17 - باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة.
	18 - باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه.
	19 - باب: الأذان يوم الجمعة.
	20 - باب: المؤذن الواحد يوم الجمعة.
	21 - باب: يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء.
	22 - باب: الجلوس على المنبر عند التأذين.
	23 - باب: التأذين عند الخطبة.
	24 - باب: الخطبة على المنبر.
	25 - باب: الخطبة قائما.
	26 - باب: يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب.
	27 - باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد.
	28 - باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة.
	29 - باب: الاستماع إلى الخطبة.
	30 - باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين.
	31 - باب: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين.
	32 - باب: رفع اليدين في الخطبة.
	33 - باب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة.
	34 - باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب.
	35 - باب: الساعة التي في يوم الجمعة.
	36 - باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاة الإمام ومن بقي جائزة.
	37 - باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها.
	38 - باب: قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} /الجمعة: 10/.
	39 - باب: القائلة بعد الجمعة.

	18 - أبواب صلاة الخوف
	1 - باب: صلاة الخوف.
	2 - باب: صلاة الخوف رجالا وركبانا، راجل قائم.
	3 - باب: يحرس بعضهم بعضا في الصلاة الخوف.
	4 - باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو.
	5 - باب: صلاة الطالب والمطلوب، راكبا وإيماء.
	6 - باب: التبكير والغلس بالصبح، والصلاة عند الإغارة والحرب.

	19 - كتاب العيدين
	1 - باب: في العيدين والتجمل فيهما.
	2 - باب: الحراب والدرق يوم العيد.
	3 - باب: سنة العيدين لأهل الإسلام.
	4 - باب: الأكل يوم الفطر قبل الخروج.
	5 - باب: الأكل يوم النحر.
	6 - باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر.
	7 - باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.
	8 - باب: الخطبة بعد العيد.
	9 - باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم.
	10 - باب التبكير إلى العيد.
	11 - باب: فضل العمل في أيام التشريق.
	12 - باب: التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة.
	13 - باب: الصلاة إلى الحربة يوم العيد.
	14 - باب: حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد.
	15 - باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى.
	16 - باب: خروج الصبيان إلى المصلى.
	17 - باب: استقبال الإمام الناس في خطبة العيد.
	18 - باب: العلم الذي بالمصلى.
	19 - باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد.
	20 - باب: إذا لم يكن لها جلباب في العيد.
	21 - باب: اعتزال الحيض المصلى.
	22 - باب: النحر والذبح يوم النحر بالمصلى.
	23 - باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب.
	24 - باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد.
	25 - باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء، ومن كان في البيوت والقرى.
	26 - باب: الصلاة قبل العيد وبعدها.

	20 - كتاب الوتر
	1 - باب: ما جاء في الوتر.
	2 - باب: ساعات الوتر.
	3 - باب: إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر.
	4 - باب: ليجعل آخر صلاته وترا.
	5 - باب: الوتر على الدابة.
	6 - باب: الوتر في السفر.
	7 - باب: القنوت قبل الركوع وبعده.

	21 - كتاب الاستسقاء
	1 - باب: الاستسقاء، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء.
	2 - باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (اجعلها عليهم سنين كسني يوسف).
	3 - باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا.
	4 - باب: تحويل الرداء في الاستسقاء.
	5 - باب: الاستسقاء في المسجد الجامع.
	6 - باب: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة.
	7 - باب: الاستسقاء على المنبر.
	8 - باب: من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء.
	9 - باب: الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر.
	10 - باب: ما قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة.
	11 - باب: إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم.
	12 - باب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط.
	13 - باب: الدعاء إذا كثر المطر: حولينا ولا علينا.
	14 - باب: الدعاء في الاستسقاء قائما.
	15 - باب: الجهر بالقراءة في الاستسقاء.
	16 - باب: كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس.
	17 - باب: صلاة الاستسقاء ركعتين.
	18 - باب: الاستسقاء في المصلى.
	19 - باب: استقبال القبلة في الاستسقاء.
	20 - باب: رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء.
	21 - باب: رفع الإمام يده في الاستسقاء.
	22 - باب: ما يقال إذا أمطرت.
	23 - باب: من تمطر في المطر، حتى يتحادر على لحيته.
	24 - باب: إذا هبت الريح.
	25 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نصرت بالصبا).
	26 - باب: ما قيل في الزلازل والآيات.
	27 - باب: قول الله تعالى: (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) /الواقعة: الآية 82/.
	28 - باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله.

	22 - كتاب الكسوف
	1 - باب: الصلاة في كسوف الشمس.
	2 - باب: الصدقة في الكسوف.
	3 - باب: النداء بـ (الصلاة الجامعة) في الكسوف.
	4 - باب: خطبة الإمام في الكسوف.
	5 - باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت.
	6 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يخوف الله عباده بالكسوف).
	7 - باب: التعوذ من عذاب القبر في الكسوف.
	8 - باب: طول السجود في الكسوف.
	9 - باب: صلاة الكسوف جماعة.
	10 - باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف.
	11 - باب: من أحب العتاقة في كسوف الشمس.
	12 - باب: صلاة الكسوف في المسجد.
	13 - باب: لا تنكشف الشمس لموت أحد ولا لحياته.
	14 - باب: الذكر في الكسوف.
	15 - باب: الدعاء في الخسوف.
	16 - باب: قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد.
	17 - باب: الصلاة في كسوف القمر.
	18 - باب: الركعة الأولى في الكسوف أطول.
	19 - باب: الجهر بالقراءة في الكسوف.

	23 - أبواب سجود القرآن
	1 - باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها.
	2 - باب: سجدة {تنزيل} السجدة.
	3 - باب: سجدة ص
	4 - باب: سجدة النجم.
	5 - باب: سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء.
	6 - باب: من قرأ السجدة ولم يسجد.
	7 - باب: سجدة: {إذا السماء انشقت}.
	8 - باب: من سجد لسجود القارىء.
	9 - باب: ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة.
	10 - باب: من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود.
	11 - باب: من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها.
	12 - باب: من لم يجد موضعا للسجود من الزحام.

	24 - أبواب تقصير الصلاة
	1 - باب: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر.
	2 - باب: الصلاة بمنى.
	3 - باب: كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته.
	4 - باب: في كم يقصر الصلاة.
	5 - باب: يقصر إذا خرج من موضعه.
	6 - باب: يصلي المغرب ثلاثا في السفر.
	7 - باب: صلاة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت به.
	8 - باب: الإيماء على الدابة.
	9 - باب: ينزل للمكتوبة.
	10 - باب: صلاة التطوع على الحمار.
	11 - باب: من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها.
	12 - باب: من تطوع في السفر، في غير دبر الصلوات وقبلها.
	13 - باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.
	14 - باب: هل يؤذن أو يقيم، إذا جمع بين المغرب والعشاء.
	15 - باب: يؤخر الظهر إلى العصر، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس.
	16 - باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب.
	17 - باب: صلاة القاعد.
	18 - باب: صلاة القاعد بالأيماء.
	19 - باب: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب.
	20 - باب: إذا صلى قاعدا، ثم صح، أو وجد خفة، تمم ما بقي.

	25 - أبواب التهجد
	1 - باب: التهجد بالليل، وقوله عز وجل: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} /الاسراء: 79/
	2 - باب: فضل قيام الليل.
	3 - باب: طول السجود في قيام الليل.
	4 - باب: ترك القيام للمريض.
	5 - باب: تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب.
	6 - باب: قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه.
	7 - باب: من نام عند السحر.
	8 - باب: من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح.
	9 - باب: طول القيام في صلاة الليل.
	10 - باب: كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل.
	11 - باب: قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه، وما نسخ من قيام الليل.
	12 - باب: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل.
	13 - باب: إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه.
	14 - باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل.
	15 - باب: من نام أول الليل وأحيا آخره.
	16 - باب: قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره.
	17 - باب: فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار.
	18 - باب ما يكره من التشديد في العبادة.
	19 - باب: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه.
	20 - باب: فضل من تعار من الليل فصلى.
	21 - باب: المداومة على ركعتي الفجر.
	22 - باب: الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر.
	23 - باب: من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع.

	26 - أبواب التطوع
	1 - باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى.
	2 - باب: الحديث - يعني - بعد ركعتي الفجر.
	3 - باب: تعاهد ركعتي الفجر، ومن سماهما تطوعا.
	4 - باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر.
	5 - باب: التطوع بعد المكتوبة.
	6 - باب: من لم يتطوع بعد المكتوبة.
	7 - باب: صلاة الضحى في السفر.
	8 - باب: من لم يصل الضحى، ورآه واسعا.
	9 - باب: صلاة الضحى في الحضر.
	10 - باب: الركعتان قبل الظهر.
	11 - باب: الصلاة قبل المغرب.
	12 - باب: صلاة النوافل جماعة.
	13 - باب: التطوع في البيت.
	14 - باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.
	15 - باب: مسجد قباء.
	16 - باب: من أتى مسجد قباء كل سبت.
	17 - باب: إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا.
	18 - باب: فضل ما بين القبر والمنبر.
	19 - باب: مسجد بيت المقدس.

	27 - أبواب العمل في الصلاة.
	1 - باب: استعانة اليد في الصلاة، إذا كان من أمر الصلاة.
	2 - باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة.
	3 - باب: ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال.
	4 - باب: من سمى قوما، أو سلم في الصلاة على غير مواجهة، وهو لا يعلم.
	5 - باب: التصفيق للنساء.
	6 - باب: من رجع القهقرى في صلاته، أو تقدم بأمر ينزل به.
	7 - باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة.
	8 - باب: مسح الحصا في الصلاة.
	9 - باب: بسط الثوب في الصلاة للسجود.
	10 - باب: ما يجوز من العمل في الصلاة.
	11 - باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاة.
	12 - باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة.
	13 - باب: من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته.
	14 - باب: إذا قيل للمصلي تقدم، أو انتظر، فانتظر، فلا بأس.
	15 - باب: لا يرد السلام في الصلاة.
	16 - باب: رفع الأيدي في الصلاة، لأمر ينزل به.
	17 - باب: الخصر في الصلاة.
	18 - باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة.

	28 - أبواب السهو.
	1 - باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة.
	2 - باب: إذا صلى خمسا.
	3 - باب: إذا سلم في ركعتين، أو في ثلاث، فسجد سجدتين، مثل سجود الصلاة أو أطول.
	4 - باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو.
	5 - باب: من يكبر في سجدتي السهو.
	6 - باب: إذا لم يدر كم صلى: ثلاثا أو أربعا، سجد سجدتين وهو جالس.
	7 - باب: السهو في الفرض والتطوع.
	8 - باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع.
	9 - باب: الإشارة في الصلاة.

	29 - كتاب الجنائز.
	1 - باب: في الجنائز، ومن كان آخر كلامة: لا إله إلا الله.
	2 - باب: الأمر باتباع الجنائز.
	3 - باب: الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه.
	4 - باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه.
	5 - باب: الإذن بالجنازة.
	6 - باب: فضل من مات له ولد فاحتسب.
	7 - باب: قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري.
	8 - باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.
	9 - باب: ما يستحب أن يغسل وترا.
	10 - باب: يبدأ بميامن الميت.
	11 - باب: مواضع الوضوء من الميت.
	12 - باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل.
	13 - باب: يجعل الكافور في آخره.
	14 - باب: نقض شعر المرأة.
	15 - باب: كيف الإشعار للميت.
	16 - باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون.
	17 - باب: يلقى شعر المرأة خلفها.
	18 - باب: الثياب البيض للكفن.
	19 - باب: الكفن في ثوبين.
	20 - باب: الحنوط للميت.
	21 - باب: كيف يكفن المحرم.
	22 - باب: الكفن في القميص الذي يكف، أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص.
	23 - باب: الكفن بغير قميص.
	24 - باب: الكفن ولا عمامة.
	25 - باب: الكفن من جميع المال.
	26 - باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد.
	27 - باب: إذا لم يجد كفنا، إلا ما يواري رأسه أو قدميه، غطى رأسه.
	28 - باب: من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه.
	29 - باب: اتباع النساء الجنائز.
	30 - باب: حد المرأة على غير زوجها.
	31 - باب: زيارة القبور.
	32 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه). إذا كان النوح من سنته.
	33 - باب: ما يكره من النياحة على الميت.
	34 - باب: ليس منا من شق الجيوب.
	35 - باب: رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة.
	36 - باب: ما ينهى من الحلق عند المصيبة.
	37 - باب: ليس منا من ضرب الخدود.
	38 - باب: ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة.
	39 - باب: من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن.
	40 - باب: من لم يظهر حزنه عند المصيبة.
	41 - باب: الصبر عند الصدمة الأولى.
	42 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنا بك لمحزونون).
	43 - باب: البكاء عند المريض.
	44 - باب: ما ينهى عن النوح والبكاء، والزجر عن ذلك.
	45 - باب: القيام للجنازة.
	46 - باب: متى يقعد إذا قام للجنازة.
	47 - باب: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام.
	48 - باب: من قام لجنازة يهودي.
	49 - باب: حمل الرجال للجنازة دون النساء.
	50 - باب: السرعة بالجنازة.
	51 - باب: قول الميت وهو على الجنازة: قدموني.
	52 - باب: من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام.
	53 - باب: الصفوف على الجنازة.
	54 - باب: صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز.
	55 - باب: سنة الصلاة على الجنائز.
	56 - باب: فضل اتباع الجنائز.
	57 - باب: من انتظر حتى تدفن.
	58 - باب: صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز.
	59 - باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد.
	60 - باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.
	61 - باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها.
	62 - باب: أين يقوم من المرأة والرجل.
	63 - باب: التكبير على الجنازة أربعا.
	64 - باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة.
	65 - باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن.
	66 - باب: الميت يسمع خفق النعال.
	67 - باب: من أحب الدفن ليلا في الأرض المقدسة أو نحوها.
	68 - باب: الدفن بالليل.
	69 - باب: بناء المسجد على القبر.
	70 - باب: من يدخل قبر المرأة.
	71 - باب: الصلاة على الشهيد.
	72 - باب: دفن الرجلين والثلاثة في قبر.
	73 - باب: من لم ير غسل الشهداء.
	74 - باب: من يقدم في اللحد.
	75 - باب: الإذخر والحشيش في القبر.
	76 - باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة.
	77 - باب: اللحد والشق في القبر.
	78 - باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام.وقال الحسن، وشريح، وإبراهيم، وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وقال: (الإسلام يعلو ولا يعلى).
	79 - باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله.
	80 - باب: الجريد على القبر.
	81 - باب: موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله.
	82 - باب: ما جاء في قاتل النفس.
	83 - باب: ما يكره من الصلاة على المنافقين، والاستغفار للمشركين.
	84 - باب: ثناء الناس على الميت.
	85 - باب: ما جاء في عذاب القبر.
	86 - باب: التعوذ من عذاب القبر.
	87 - باب: عذاب القبر من الغيبة والبول.
	88 - باب: الميت يعرض عليه بالغداة والعشي.
	89 - باب: كلام الميت على الجنازة.
	90 - باب: ما قيل في أولاد المسلمين.
	91 - باب: ما قيل في أولاد المشركين.
	92 - باب: موت يوم الإثنين.
	93 - باب: موت الفجأة البغتة.
	94 - باب: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
	95 - باب: ما ينهى من سب الأموات.
	96 - باب: ذكر شرار الموتى.

	30 - كتاب الزكاة
	1 - باب: وجوب الزكاة.
	2 - باب: البيعة على إيتاء الزكاة.
	3 - باب: إثم مانع الزكاة.
	4 - باب: ما أدى زكاته فليس بكنز.
	5 - باب: إنفاق المال في حقه.
	6 - باب: الرياء في الصدقة.
	7 - باب: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب.
	8 - باب: الصدقة قبل الرد.
	9 - باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة.
	10 - باب: أي الصدقة أفضل، وصدقة الشحيح الصحيح.
	11 - باب: صدقة العلانية.
	12 - باب: صدقة السر.
	13 - باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم.
	14 - باب: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر.
	15 - باب: الصدقة باليمين.
	16 - باب: من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.
	17 - باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
	18 - باب: المنان بما أعطى.
	19 - باب: من أحب تعجيل الصدقة من يومها.
	20 - باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها.
	21 - باب: الصدقة فيما استطاع.
	22 - باب: الصدقة تكفر الخطيئة.
	23 - باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم.
	24 - باب: أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد.
	25 - باب: أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت، من بيت زوجها، غير مفسدة.
	26 - باب: قول الله تعالى: {فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى} /الليل: 5 - 10/. (اللهم أعط منفق مال خلفا).
	27 - باب: مثل المتصدق والبخيل.
	28 - باب: صدقة الكسب والتجارة.
	29 - باب: على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف.
	30 - باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة.
	31 - باب: زكاة الورق.
	32 - باب: العرض في الزكاة.
	33 - باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع.
	34 - باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
	35 - باب: زكاة الإبل.
	36 - باب: من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده.
	37 - باب: زكاة الغنم.
	38 - باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق.
	39 - باب: أخذ العناق في الصدقة.
	40 - باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.
	41 - باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
	42 - باب: زكاة البقر.
	43 - باب: الزكاة على الأقارب.
	44 - باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة.
	45 - باب: ليس على المسلم في عبده صدقة.
	46 - باب: الصدقة على اليتامى.
	47 - باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر.
	48 - باب: قول الله تعالى: {وفي الرقاب... وفي سبيل الله} /التوبة: 60/.
	49 - باب: الاستعفاف عن المسألة.
	50 - باب: من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس.
	51 - باب: من سأل الناس تكثرا.
	52 - باب: قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} /البقرة: 273/. وكم الغنى.
	53 - باب: خرص التمر.
	54 - باب: العشر فيما يسقي من ماء السماء، وبالماء الجاري.
	55 - باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
	56 - باب: أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة.
	57 - باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة.
	58 - باب: هل يشتري صدقته.
	59 - باب: ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم.
	60 - باب: الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
	61 - باب: إذا تحولت الصدقة.
	62 - باب: أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا.
	63 - باب: صلاة الإمام، ودعائه لصاحب الصدقة.
	64 - باب: ما يستخرج من البحر.
	65 - باب: في الركاز الخمس.
	66 - باب: قول الله تعالى: {والعاملين عليها} /التوبة: 60/. ومحاسبة المصدقين مع الإمام.
	67 - باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل.
	68 - باب: وسم الإمام إبل الصدقة بيده.

	31 - أبواب صدقة الفطر
	1 - باب: فرض صدقة الفطر.
	2 - باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين.
	3 - باب: صدقة الفطر صاع من شعير.
	4 - باب: صدقة الفطر صاع من طعام.
	5 - باب: صدقة الفطر صاعا من تمر.
	6 - باب: صاع من زبيب.
	7 - باب: الصدقة قبل العيد.
	8 - باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك.
	9 - باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير.

	32 - كتاب الحج
	1 - باب: وجوب الحج وفضله.
	2 - باب: قول الله تعالى: {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم} /الحج: 27، 28/.
	3 - باب: الحج على الرحل.
	4 - باب: فضل الحج المبرور.
	5 - باب: فرض مواقيت الحج والعمرة.
	6 - باب: قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} البقرة: 197/.
	7 - باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة.
	8 - باب: ميقات أهل المدينة، ولا يهلون قبل ذي الحليفة.
	9 - باب: مهل أهل الشأم.
	10 - باب: مهل أهل نجد.
	11 - باب: مهل من كان دون المواقيت.
	12 - باب: مهل أهل اليمن.
	13 - باب: ذات عرق لأهل العراق.
	14 - باب: خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة.
	15 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العقيق واد مبارك).
	16 - باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب.
	17 - باب: الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن.
	18 - باب: من أهل ملبدا.
	19 - باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة.
	20 - باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.
	21 - باب: الركوب الارتداف في الحج.
	22 - باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر.
	23 - باب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح.
	24 - باب: رفع الصوت بالإهلال.
	25 - باب: التلبية.
	26 - باب: التحميد والتسبيح والتكبير، قبل الإهلال، عند الركوب على الدابة.
	27 - باب: من أهل حين استوت به راحلته.
	28 - باب: الإهلال مستقبل القبلة.
	29 - باب: التلبية إذا انحدر في الوادي.
	30 - باب: كيف تهل الحائض والنفساء.
	31 - باب: من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.
	32 - باب: قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} /البقرة: 197/. {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج}. /البقرة: 189/.
	33 - باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي.
	34 - باب: من لبى بالحج وسماه.
	35 - باب: التمتع.
	36 - باب: قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.
	37 - باب: الاغتسال عند دخول مكة.
	38 - باب: دخول مكة نهارا أو ليلا.
	39 - باب: من أين يدخل مكة.
	40 - باب: من أين يخرج من مكة.
	41 - باب: فضل مكة وبنيانها.
	42 - باب: فضل الحرم.
	43 - باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة.
	44 - باب: نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة.
	45 - باب: قول الله تعالى:
	46 - باب: قول الله تعالى:
	47 - باب: كسوة الكعبة.
	48 - باب: هدم الكعبة.
	49 - باب: ما ذكر في الحجر الأسود.
	50 - باب: إغلاق البيت، ويصلي في أي نواحي البيت شاء.
	51 - باب: الصلاة في الكعبة.
	52 - باب: من لم يدخل الكعبة.
	53 - باب: من كبر في نواحي الكعبة.
	54 - باب: كيف كان بدء الرمل.
	55 - باب: استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف، ويرمل ثلاثا.
	56 - باب: الرمل في الحج والعمرة.
	57 - باب: استلام الركن بالمحجن.
	58 - باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين.
	59 - باب: تقبيل الحجر.
	60 - باب: من أشار إلى الركن إذا أتى عليه.
	61 - باب: التكبير عند الركن.
	62 - باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة، قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا.
	63 - باب: طواف النساء مع الرجال.
	64 - باب: الكلام في الطواف.
	65 - باب: إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه.
	66 - باب: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك.
	67 - باب: إذا وقف في الطواف.
	68 - باب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.
	69 - باب: من لم يقرب الكعبة، ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، ويرجع بعد الطواف الأول.
	70 - باب: من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد.
	71 - باب: من صلى ركعتي الطواف خلف المقام.
	72 - باب: الطواف بعد الصبح والعصر.
	73 - باب: المريض يطوف راكبا.
	74 - باب: سقاية الحاج.
	75 - باب: ما جاء في زمزم.
	76 - باب: طواف القارن.
	77 - باب: الطواف على وضوء.
	78 - باب: وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله.
	79 - باب: ما جاء في السعي بين الصفا والمروة.
	80 - باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة.
	81 - باب: الإهلال من البطحاء وغيرها، للمكي والحاج إذا خرج إلى منى.
	82 - باب: أين يصلي الظهر يوم التروية.
	83 - باب: الصلاة بمنى.
	84 - باب: صوم يوم عرفة.
	85 - باب: التلبية والتكبير، إذا غدا من منى إلى عرفة.
	86 - باب: التهجير بالرواح يوم عرفة.
	87 - باب: الوقوف على الدابة بعرفة.
	88 - باب: الجمع بين الصلاتين بعرفة.
	89 - باب: قصر الخطبة بعرفة.
	90 - باب: الوقوف بعرفة.
	91 - باب: السير إذا دفع من عرفة.
	92 - باب: النزول بين عرفة وجمع.
	93 - باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط.
	94 - باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة.
	95 - باب: من جمع بينهما ولم يتطوع.
	96 - باب: من أذن وأقام لكل واحدة منهما
	97 - باب: من قدم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر.
	98 - باب: متى يصلي الفجر بجمع [صلاة الفجر بالمزدلفة].
	99 - باب: متى يدفع من جمع.
	100 - باب: التلبية والتكبير غداة النحر، حين يرمي الجمرة، والارتداف في السير.
	101 - باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} /البقرة: 196/.
	102 - باب: ركوب البدن.
	103 - باب: من ساق البدن معه.
	104 - باب: من اشترى الهدي من الطريق.
	105 - باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم.
	106 - باب: فتل القلائد للبدن والبقر.
	107 - باب: إشعار البدن.
	108 - باب: من قلد القلائد بيده.
	109 - باب: تقليد الغنم.
	110 - باب: القلائد من العهن.
	111 - باب: تقليد النعل.
	112 - باب: الجلال للبدن.
	113 - باب: من اشترى هديه من الطريق وقلده.
	114 - باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن.
	115 - باب: النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى.
	116 - باب: من نحر بيده.
	117 - باب: نحر الإبل مقيدة.
	118 - باب: نحر البدن قائمة.
	119 - باب: لا يعطي الجزار من الهدي شيئا.
	120 - باب: يتصدق بجلود الهدي.
	121 - باب: يتصدق بجلال البدن.
	122 - باب:
	123 - باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق.
	124 - باب: الذبح قبل الحلق.
	125 - باب: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق.
	126 - باب: الحلق والتقصير عند الإحلال.
	127 - باب: تقصير المتمتع بعد العمرة.
	128 - باب: الزيارة يوم النحر.
	129 - باب: إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، ناسيا أو جاهلا.
	130 - باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة.
	131 - باب: الخطبة أيام منى.
	132 - باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى.
	133 - باب: رمي الجمار.
	134 - باب: رمي الجمار من بطن الوادي.
	135 - باب: رمي الجمار بسبع حصيات.
	136 - باب: من رمى جمرة العقبة، فجعل البيت عن يساره.
	137 - باب: يكبر مع كل حصاة.
	138 - باب: من رمى جمرة العقبة ولم يقف.
	139 - باب: إذا رمى الجمرتين، يقوم ويسهل، مستقبل القبلة.
	140 - باب: رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى.
	141 - باب: الدعاء عند الجمرتين.
	142 - باب: الطيب عند رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة.
	143 - باب: طواف الوداع.
	144 - باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت.
	145 - باب: من صلى العصر يوم النفر بالأبطح.
	146 - باب: المحصب.
	147 - باب: النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة، إذا رجع من مكة.
	148 - باب: من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة.
	149 - باب: التجارة أيام الموسم، والبيع في أسواق الجاهلية.
	150 - باب: الإدلاج من المحصب.

	33 - أبواب العمرة.
	1 - باب: وجوب العمرة وفضلها.
	2 - باب: من اعتمر قبل الحج.
	3 - باب: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.
	4 - باب: عمرة في رمضان.
	5 - باب: العمرة ليلة الحصبة وغيرها.
	6 - باب: عمرة التنعيم.
	7 - باب: الاعتمار بعد الحج بغير هدي.
	8 - باب: أجر العمرة على قدر النصب.
	9 - باب: المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع.
	10 - باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج.
	11 - باب: متى يحل المعتمر.
	12 - باب: ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو.
	13 - باب: استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة.
	14 - باب: القدوم بالغداة.
	15 - باب: الدخول بالعشي.
	16 - باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة.
	17 - باب: من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة.
	18 - باب: قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
	19 - باب: السفر قطعة من العذاب.
	20 - باب: المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله.

	34 - أبواب الإحصار وجزاء الصيد.
	1 - باب: المحصر وجزاء الصيد.
	2 - باب: إذا أحصر المعتمر.
	3 - باب: الإحصار في الحج.
	4 - باب: النحر قبل الحلق في الحصر.
	5 - باب: من قال ليس على المحصر بدل.
	6 - باب: قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. /البقرة: 196/.
	7 - باب: قول الله تعالى: {أو صدقة}. وهي إطعام ستة مساكين.
	8 - باب: الإطعام في الفدية نصف صاع.
	9 - باب: النسك شاة.
	10 - باب: قول الله تعالى: {فلا رفث}. /البقرة: 197/.
	11 - باب: قول الله عز وجل: {ولا فسوق ولا جدال في الحج}. /البقرة: 197/.
	12 - باب: قول الله تعالى:
	13 - باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله.
	14 - باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا، ففطن الحلال.
	15 - باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد.
	16 - باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال.
	17 - باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل.
	18 - باب: ما يقتل المحرم من الدواب.
	19 - باب: لا يعضد شجر الحرم.
	20 - باب: لا ينفر صيد الحرم.
	21 - باب: لا يحل القتال بمكة.
	22 - باب: الحجامة للمحرم.
	23 - باب: تزويج المحرم.
	24 - باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.
	25 - باب: الاغتسال للمحرم.
	26 - باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين.
	27 - باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل.
	28 - باب: لبس السلاح للمحرم.
	29 - باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام.
	30 - باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص.
	31 - باب: المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج.
	32 - باب: سنة المحرم إذا مات.
	33 - باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة.
	34 - باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة.
	35 - باب: حج المرأة عن الرجل.
	36 - باب: حج الصبيان.
	37 - باب: حج النساء.
	38 - باب: من نذر المشي إلى الكعبة.

	35 - أبواب فضائل المدينة.
	1 - باب: حرم المدينة.
	2 - باب: فضل المدينة، وأنها تنفي الناس.
	3 - باب: المدينة طابة.
	4 - باب: لابتي المدينة.
	5 - باب: من رغب عن المدينة.
	6 - باب: الإيمان يأرز إلى المدينة.
	7 - باب: إثم من كاد أهل المدينة.
	8 - باب: آطام المدينة.
	9 - باب: لا يدخل الدجال المدينة.
	10 - باب: المدينة تنفي الخبث.
	11 - باب: كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة.

	36 - كتاب الصوم
	1 - باب: وجوب صوم رمضان.
	2 - باب: فضل الصوم.
	3 - باب: الصوم كفارة.
	4 - باب: الريان للصائمين.
	5 - باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا.
	6 - باب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية.
	7 - باب: أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان.
	8 - باب: من لم يدع قول الزور، والعمل به في الصوم.
	9 - باب: هل يقول إني صائم إذا شتم.
	10 - باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة.
	11 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا).
	12 - باب: شهرا عيد لا ينقصان.
	13 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكتب ولا نحسب).
	14 - باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين.
	15 - باب: قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} /البقرة: 187/.
	16 - باب: قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} /البقرة: 187/.
	17 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال).
	18 - باب: تأخير السحور.
	19 - باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر.
	20 - باب: بركة السحور من غير إيجاب.
	21 - باب: إذا نوى بالنهار صوما.
	22 - باب: الصائم يصبح جنبا.
	23 - باب: المباشرة للصائم.
	24 - باب: القبلة للصائم.
	25 - باب: اغتسال الصائم.
	26 - باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا.
	27 - باب: السواك الرطب واليابس للصائم.
	28 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء). ولم يميز بين الصائم وغيره.
	29 - باب: إذا جامع في رمضان.
	30 - باب: إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر.
	31 - باب: المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج.
	32 - باب: الحجامة والقيئ للصائم.
	33 - باب: الصوم في السفر والإفطار.
	34 - باب: إذا صام أيام من رمضان ثم سافر.
	35 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: (ليس من البر الصوم في السفر).
	36 - باب: لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار.
	37 - باب: من أفطر في السفر ليراه الناس.
	38 - باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية} /البقرة: 184/.
	39 - باب: متى يقضى قضاء رمضان.
	40 - باب: الحائض تترك الصوم والصلاة.
	41 - باب: من مات وعليه صوم.
	42 - باب: متى يحل فطر الصائم.
	43 - باب: يفطر بما تيسر عليه، بالماء وغيره.
	44 - باب: تعجيل الإفطار.
	45 - باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.
	46 - باب: صوم الصبيان.
	47 - باب: الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام.
	48 - باب: التنكيل لمن أكثر الوصال.
	49 - باب: الوصال إلى السحر.
	50 - باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له.
	51 - باب: صوم شعبان.
	52 - باب: ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره.
	53 - باب: حق الضيف في الصوم.
	54 - باب: حق الجسم في الصوم.
	55 - باب: صوم الدهر.
	56 - باب: حق الأهل في الصوم.
	57 - باب: صوم يوم وإفطار يوم.
	58 - باب: صوم داود عليه السلام.
	59 - باب: صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.
	60 - باب: من زار قوما فلم يفطر عندهم.
	61 - باب: الصوم آخر الشهر.
	62 - باب: صوم يوم الجمعة.
	63 - باب: هل يخص شيئا من الأيام.
	64 - باب: صوم يوم عرفة.
	65 - باب: صوم يوم الفطر.
	66 - باب: الصوم يوم النحر.
	67 - باب: صيام أيام التشريق.
	68 - باب: صيام يوم عاشوراء.

	37 - كتاب صلاة التراويح.
	1 - باب: فضل من قام رمضان.
	2 - باب: فضل ليلة القدر.
	3 - باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر.
	4 - باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
	5 - باب: رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس.
	6 - باب: العمل في العشر الأواخر من رمضان.

	38 - كتاب الاعتكاف.
	1 - باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها.
	2 - باب: الحائض ترجل المعتكف.
	3 - باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة.
	4 - باب: غسل المعتكف.
	5 - باب: الاعتكاف ليلا.
	6 - باب: اعتكاف النساء.
	7 - باب: الأخبية في المسجد.
	8 - باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد.
	9 - باب: الاعتكاف، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين.
	10 - باب: اعتكاف المستحاضة.
	11 - باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه.
	12 - باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه.
	13 - باب: من خرج من اعتكافه عند الصبح.
	14 - باب: الاعتكاف في شوال.
	15 - باب: من لم ير عليه صوما إذا اعتكف.
	16 - باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم.
	17 - باب: الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان.
	18 - باب: من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج.
	19 - باب: المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل.

	39 - كتاب البيوع.
	1 - باب: ما جاء في قول الله تعالى:
	2 - باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات.
	3 - باب: تفسير المشبهات.
	4 - باب: ما يتنزه من الشبهات.
	5 - باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات.
	6 - باب: قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}. /الجمعة: 11/.
	7 - باب: من لم يبال من حيث كسب المال.
	8 - باب: التجارة في البر.
	9 - باب: الخروج في التجارة.
	10 - باب: التجارة في البحر.
	11 - باب: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}.
	12 - باب: قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} /البقرة: 267/.
	13 - باب: من أحب البسط في الرزق.
	14 - باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة.
	15 - باب: كسب الرجل وعمله بيده.
	16 - باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف.
	17 - باب: من أنظر موسرا.
	18 - باب: من أنظر معسرا
	19 - باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا.
	20 - باب: بيع الخلط من التمر.
	21 - باب: ما قيل في اللحام والجزار.
	22 - باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع.
	23 - باب: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون} /آل عمران: 130/.
	24 - باب: آكل الربا وشاهده وكاتبه.
	25 - باب: موكل الربا.
	26 - باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} /البقرة: 276/.
	27 - باب: ما يكره من الحلف في البيع.
	28 - باب: ما قيل في الصواغ.
	29 - باب: ذكر القين والحداد.
	30 - باب: ذكر الخياط.
	31 - باب: ذكر النساج.
	32 - باب: النجار.
	33 - باب: شراء الحوائج بنفسه.
	34 - باب: شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل.
	35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام.
	36 - باب: شراء الإبل الهيم، أو الأجرب.
	37 - باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
	38 - باب: في العطار وبيع المسك.
	39 - باب: ذكر الحجام.
	40 - باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.
	41 - باب: صاحب السلعة أحق بالسوم.
	42 - باب: كم يجوز الخيار.
	43 - باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع.
	44 - باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
	45 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع.
	46 - باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع.
	47 - باب: إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه.
	48 - باب: ما يكره من الخداع في البيع.
	49 - باب: ما ذكر في الأسواق.
	50 - باب: كراهية السخب في السوق.
	51 - باب: الكيل على البائع والمعطي.
	52 - باب: ما يستحب من الكيل.
	53 - باب: بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم.
	54 - باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.
	55 - باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك.
	56 - باب: من رأى: إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك.
	57 - باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض.
	58 - باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك.
	59 - باب: بيع المزايدة.
	60 - باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.
	61 - باب: بيع الغرر وحبل الحبلة.
	62 - باب: بيع الملامسة.
	63 - باب: بيع المنابذة.
	64 - باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة.
	65 - باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر.
	66 - باب: بيع العبد الزاني.
	67 - باب: البيع والشراء مع النساء.
	68 - باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه.
	69 - باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر.
	70 - باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة.
	71 - باب: النهي عن تلقي الركبان.
	72 - باب: منتهى التلقي.
	73 - باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل.
	74 - باب: بيع التمر بالتمر.
	75 - باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.
	76 - باب: بيع الشعير بالشعير.
	77 - باب: بيع الذهب بالذهب.
	78 - باب: بيع الفضة بالفضة.
	79 - باب: بيع الدينار بالدينار نساء.
	80 - باب: بيع الورق بالذهب نسيئة.
	81 - باب: بيع الذهب بالورق يدا بيد.
	82 - باب: بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا.
	83 - باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة.
	84 - باب: تفسير العرايا.
	85 - باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
	86 - باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها.
	87 - باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع.
	88 - باب: شراء الطعام إلى أجل.
	89 - باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.
	90 - باب: من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة.
	91 - باب: بيع الزرع بالطعام كيلا.
	92 - باب: بيع النخل بأصله.
	93 - باب: بيع المخاضرة.
	94 - باب: بيع الجمار وأكله.
	95 - باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة.
	96 - باب: بيع الشريك من شريكه.
	97 - باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم.
	98 - باب: إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي.
	99 - باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب.
	100 - باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه.
	101 - باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ.
	102 - باب: قتل الخنزير.
	103 - باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه.
	104 - باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك.
	105 - باب: تحريم التجارة في الخمر.
	106 - باب: إثم من باع حرا.
	107 - باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
	108 - باب: بيع الرقيق.
	109 - باب: بيع المدبر.
	110 - باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها.
	111 - باب: بيع الميتة والأصنام.
	112 - باب: ثمن الكلب.

	40 - كتاب السلم.
	1 - باب: السلم في كيل معلوم.
	2 - باب: السلم في وزن معلوم.
	3 - باب: السلم إلى من ليس عنده أصل.
	4 - باب: السلم في النخل.
	5 - باب: الكفيل في السلم.
	6 - باب: الرهن في السلم.
	7 - باب: السلم إلى أجل معلوم.
	8 - باب: السلم إلى أن تنتج الناقة.

	41 - كتاب الشفعة.
	1 - باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
	2 - باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.
	3 - باب: أي الجوار أقرب.

	42 - كتاب الإجارة.
	1 - باب: استئجار الرجل الصالح.
	2 - باب: رعي الغنم على قراريط.
	3 - باب: استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام.
	4 - باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل.
	5 - باب: الأجير في الغزو.
	6 - باب: من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل.
	7 - باب: إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز.
	8 - باب: الإجارة إلى نصف النهار.
	9 - باب: الإجارة إلى صلاة العصر.
	10 - باب: إثم من منع أجر الأجير.
	11 - باب: الإجارة من العصر إلى الليل.
	12 - باب: من استأجر أجيرا فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل.
	13 - باب: من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال.
	14 - باب: أجر السمسرة.
	15 - باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب.
	16 - باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.
	17 - باب: ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء.
	18 - باب: خراج الحجام.
	19 - باب: من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه.
	20 - باب: كسب البغي والإماء.
	21 - باب: عسب الفحل.
	22 - باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.

	43 - كتاب الحوالات
	1 - باب: في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة.
	2 - باب: إذا أحال على ملي فليس له رد.
	3 - باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز

	44 - كتاب الكفالة
	1 - باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
	2 - باب: قول الله تعالى: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}.
	3 - باب: من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع.
	4 - باب: جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده.
	5 - باب: الدين.

	45 - كتاب الوكالة
	1 - باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها.
	2 - باب: إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب، أو في دار الإسلام جاز.
	3 - باب: الوكالة في الصرف والميزان.
	4 - باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئا يفسد، ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد.
	5 - باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة.
	6 - باب: الوكالة في قضاء الديون.
	7 - باب: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز.
	8 - باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئا، ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس.
	9 - باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح.
	10 - باب: إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز.
	11 - باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود.
	12 - باب: الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف.
	13 - باب: الوكالة في الحدود.
	14 - باب: الوكالة في البدن وتعاهدها.
	15 - باب: إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت.
	16 - باب: وكالة الأمين في الخزانة ونحوها.

	46 - كتاب المزارعة
	1 - باب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.
	2 - باب: ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به.
	3 - باب: اقتناء الكلب للحرث.
	4 - باب: استعمال البقر للحراثة.
	5 - باب: إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وتشركني في الثمر.
	6 - باب: قطع الشجر والنخل.
	7- باب: المزارعة بالشطر ونحوه.
	8 - باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة.
	9 - باب: المزارعة مع اليهود.
	10 - باب: ما يكره من الشروط في المزارعة.
	11 - باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم.
	12 - باب: أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأرض الخراج، ومزارعتهم ومعاملتهم.
	13 - باب: من أحيا أرضا مواتا.
	14 - باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما.
	15 - باب: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة.
	16 - باب: كراء الأرض بالذهب والفضة.
	17 - باب: ما جاء في الغرس.

	47 - كتاب المساقاة (الشرب)
	1 - باب: في الشرب.
	2 - باب: في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم.
	3 - باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنع فضل الماء).
	4 - باب: من حفر بئرا في ملكه لم يضمن.
	5 - باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها.
	6 - باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء.
	7 - باب: سكر الأنهار.
	8 - باب: شرب الأعلى قبل الأسفل.
	9 - باب: شرب الأعلى إلى الكعبين.
	10 - باب: فضل سقي الماء.
	11 - باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه.
	12 - باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
	13 - باب: شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار.
	14 - باب: بيع الحطب والكلأ.
	15 - باب: القطائع.
	16 - باب: كتابة القطائع.
	17 - باب: حلب الإبل على الماء.
	18 - باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.

	48 - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس.
	1 - باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته.
	2 - باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها.
	3 - باب: أداء الديون.
	4 - باب: استقراض الإبل.
	5 - باب: حسن التقاضي.
	6 - باب: هل يعطى أكبر من سنه.
	7 - باب: حسن القضاء.
	8 - باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز.
	9 - باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره.
	10 - باب: من استعاذ من الدين.
	11 - باب: الصلاة على من ترك دينا.
	12 - باب: مطل الغني ظلم.
	13 - باب: لصاحب الحق مقال.
	14 - باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
	15 - باب: من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه، ولم ير ذلك مطلا.
	16 - باب: من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه.
	17 - باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع.
	18 - باب: الشفاعة في وضع الدين.
	19 - باب: ما ينهى عن إضاعة المال.
	20 - باب: العبد راع في مال سيده، ولا يعمل إلا بإذنه.

	49 - كتاب الخصومات
	1 - باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي.
	2 - باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام.
	3 - باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض.
	4 - باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة.
	5 - باب: دعوى الوصي للميت.
	6 - باب: التوثق ممن تخشى معرته.
	7 - باب: الربط والحبس في الحرم.
	8 - باب: الملازمة.
	9 - باب: التقاضي.

	50 - كتاب اللقطة
	1 - باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه.
	2 - باب: ضآلة الإبل.
	3 - باب: ضآلة الغنم.
	4 - باب: إذا لم يجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها.
	5 - باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه.
	6 - باب: إذا وجد تمرة في الطريق.
	7 - باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة.
	8 - باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن.
	9 - باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده.
	10 - باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع، حتى لا يأخذها من لا يستحق.
	11 - باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان.

	51 - كتاب المظالم.
	1 - باب: في المظالم والغصب.
	2 - باب: قصاص المظالم.
	3 - باب: قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}.
	4 - باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه.
	5 - باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما.
	6 - باب: نصر المظلوم.
	7 - باب: الانتصار من الظالم.
	8 - باب: عفو المظلوم.
	9 - باب: الظلم ظلمات يوم القيامة.
	10 - باب: الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم.
	11 - باب: من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته.
	12 - باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه.
	13 - باب: إذا أذن له وأحله، ولم يبين كم هو.
	14 - باب: إثم من ظلم شيئا من الأرض.
	15 - باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز.
	16 - باب: قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام} /البقرة: 204/.
	17 - باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه.
	18 - باب: إذا خاصم فجر.
	19 - باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.
	20 - باب: ما جاء في السقائف.
	21 - باب: لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره.
	22 - باب: صب الخمر في الطريق.
	23 - باب: أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات.
	24 - باب: الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها.
	25 - باب: إماطة الأذى.
	26 - باب: الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها.
	27 - باب: من عقل بعيرة على البلاط أو باب المسجد.
	28 - باب: الوقوف والبول عند سباطة قوم.
	29 - باب: من أخذ الغصن، وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به.
	30 - باب: إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان، فترك منها الطريق سبعة أذرع.
	31 - باب: النهبى بغير إذن صاحبه.
	32 - باب: كسر الصليب وقتل الخنزير.
	33 - باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق. فإن كسر صنما، أو صليبا، أو طنبورا، أو ما لا ينتفع بخشبه.
	34 - باب: من قاتل دون ماله.
	35 - باب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره.
	36 - باب: إذا هدم حائطا فليبن مثله.

	52 - كتاب الشركة.
	1 - باب: الشركة في الطعام والنهد والعروض.
	2 - باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة.
	3 - باب: قسمة الغنم.
	4 - باب: القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه.
	5 - باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل.
	6 - باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه.
	7 - باب: شركة اليتيم وأهل الميراث.
	8 - باب: الشركة في الأرضين وغيرها.
	9 - باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة.
	10 - باب: الاشتراك في الذهب والفضة، وما يكون فيه الصرف.
	11 - باب: مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة.
	12 - باب: قسمة الغنم والعدل فيها.
	13 - باب الشركة في الطعام وغيره.
	14 - باب: الشركة في الرقيق.
	15 - باب: الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى.
	16 - باب: من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم.

	53 - كتاب الرهن.
	1 - باب: في الرهن في الحضر.
	2 - باب: من رهن درعه.
	3 - باب: رهن السلاح.
	4 - باب: الرهن مركوب ومحلوب.
	5 - باب: الرهن عند اليهود وغيرهم.
	6 - باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

	54 - كتاب العتق.
	1 - باب: ما جاء في العتق وفضله.
	2 - باب: أي الرقاب أفضل.
	3 - باب: ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات.
	4 - باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء.
	5 - باب: إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة.
	6 - باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله.
	7 - باب: إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق، والإشهاد في العتق.
	8 - باب: أم الولد.
	9 - باب: بيع المدبر.
	10 - باب: بيع الولاء وهبته.
	11 - باب: إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا.
	12 - باب: عتق المشرك.
	13 - باب: من ملك من العرب رقيقا، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية.
	14 - باب: فضل من أدب جاريته وعلمها.
	15 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العبيد إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلون).
	16 - باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده.
	17 - باب: كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدي وأمتي.
	18 - باب: إذ أتاه خادمه بطعامه.
	19 - باب: العبد راع في مال سيده.
	20 - باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه.
	21 - باب: إثم من قذف مملوكه. وباب: المكاتب، ونجومه في كل سنة نجم.
	22 - باب: ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله.
	23 - باب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس.
	24 - باب: بيع المكاتب إذا رضي.
	25 - باب: إذا قال المكاتب: اشتريني وأعتقني، فاشتراه لذلك.

	55 - كتاب الهبة وفضلها.
	1 - باب: فضلها والتحريض عليها.
	2 - باب: القليل من الهبة.
	3 - باب: من استوهب من أصحابه شيئا.
	4 - باب: من استسقى.
	5 - باب: قبول هدية الصيد.
	6 - باب: قبول الهدية.
	7 - باب: ن أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض.
	8 - باب: ما لا يرد من الهدية.
	9 - باب: من رأى الهبة الغائبة جائزة.
	10 - باب: المكافأة في الهبة.
	11 - باب: الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه.
	12 - باب: الإشهاد في الهبة.
	13 - باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها.
	14 - باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز.
	15 - باب: بمن يبدأ بالهدية.
	16 - باب: من لم يقبل الهدية لعلة.
	17 - باب: إذا وهب هبة أو وعد، ثم مات قبل أن تصل إليه.
	18 - باب: كيف يقبض العبد والمتاع.
	19 - باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت.
	20 - باب: إذا وهب دينا على رجل.
	21 - باب: هبة الواحد للجماعة.
	22 - باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة.
	23 - باب: إذا وهب جماعة لقوم.
	24 - باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه، فهو أحق.
	25 - باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز.
	26 - باب: هدية ما يكره لبسه.
	27 - باب: قبول الهدية من المشركين.
	28 - باب: الهدية للمشركين.
	29 - باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.
	30 - باب: ما قيل في العمرى والرقبى.
	31 - باب: من استعار من الناس الفرس.
	32 - باب: الاستعارة للعروس عند البناء.
	33 - باب: فضل المنيحة.
	34 - باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز.
	35 - باب: إذا حمل رجل على فرس، فهو كالعمرى والصدقة.

	56 - كتاب الشهادات.
	1 - باب: ما جاء في البينة على المدعي.
	2 - باب: إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو قال: ما علمت إلا خيرا.
	3 - باب: شهادة المختبي.
	4 - باب: إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد.
	5 - باب: الشهداء العدول.
	6 - باب: تعديل كم يجوز؟
	7 - باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم.
	8 - باب: شهادة القاذف والسارق والزاني.
	9 - باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد.
	10 - باب: ما قيل في شهادة الزور.
	11 - باب: شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات.
	12 - باب: شهادة النساء.
	13 - باب: شهادة الإماء والعبيد.
	14 - باب: شهادة المرضعة.
	15 - باب: تعديل النساء بعضهن بعضا.
	16 - باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه.
	17 - باب: ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم.
	18 - باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم.
	19 - باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين.
	20 - باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.
	21 - باب: إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة.
	22 - باب: اليمين بعد العصر.
	23 - باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره.
	24 - باب: إذا تسارع قوم إلى اليمين.
	25 - باب: قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.
	26 - باب: كيف يستحلف.
	27 - باب: من أقام البينة بعد اليمين.
	28 - باب: من أمر بإنجاز الوعد.
	29 - باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها.
	30 - باب: القرعة في المشكلات.

	57 - كتاب الصلح.
	1 - باب: ما جاء في الإصلاح بين الناس.
	2 - باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس.
	3 - باب: قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح.
	4 - باب: قول الله تعالى: {أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير} /النساء: 128/.
	5 - باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.
	6 - باب: كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه.
	7 - باب: الصلح مع المشركين.
	8 - باب: الصلح في الدية.
	9 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما:
	10 - باب: هل يشير الإمام بالصلح.
	11 - باب: فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم.
	12 - باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين.
	13 - باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك.
	14 - باب: الصلح بالدين والعين.

	58 - كتاب الشروط.
	1 - باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة.
	2 - باب: إذا باع نخلا قد أبرت.
	3 - باب: الشروط في البيع.
	4 - باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز.
	5 - باب: الشروط في المعاملة.
	6 - باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح.
	7 - باب: الشروط في المزارعة.
	8 - باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح
	9 - باب: الشروط التي لا تحل في الحدود.
	10 - باب: ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق.
	11 - باب: الشروط في الطلاق.
	12 - باب: الشروط مع الناس بالقول.
	13 - باب: الشروط في الولاء.
	14 - باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك.
	15 - باب: الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط.
	16 - باب: الشروط في القرض.
	17 - باب: المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله.
	18 - باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال مائة: إلا واحدة أو ثنتين.
	19 - باب: الشروط في الوقف.

	59 - كتاب الوصايا.
	1 - باب: الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وصية الرجل مكتوبة عنده).
	2 - باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس.
	3 - باب: الوصية بالثلث.
	4 - باب: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى.
	5 - باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت.
	6 - باب: لا وصية لوارث.
	7 - باب: الصدقة عند الموت.
	8 - باب: قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} /النساء: 11/.
	9 - باب: تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} /النساء: 11/.
	10 - باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب.
	11 - باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب.
	12 - باب: هل ينتفع الواقف بوقفه.
	13 - باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز.
	14 - باب: إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد.
	15 - باب: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك.
	16 - باب: إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز.
	17 - باب: من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل إليه.
	18 - باب: قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}
	19 - باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت.
	20 - باب: الإشهاد في الوقف والصدقة.
	21 - باب: قول الله تعالى:
	22 - باب: قول الله تعالى:
	23 - باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته.
	24 - باب: قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا}. /النساء: 10/.
	25 - باب: قول الله تعالى:
	26 - باب: استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم.
	27 - باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة.
	28 - باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز.
	29 - باب: الوقف كيف يكتب.
	30 - باب: الوقف للغني والفقير والضيف.
	31 - باب: وقف الأرض للمسجد.
	32 - باب: وقف الدواب والكراع والعروض والصامت.
	33 - باب: نفقة القيم للوقف.
	34 - باب: إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين.
	35 - باب: إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز.
	36 - باب: قول الله تعالى:
	37 - باب: قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة.

	60 - كتاب الجهاد والسير
	1 - باب: فضل الجهاد والسير.
	2 - باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله.
	3 - باب: الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء.
	4 - باب: درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي.
	5 - باب: الغدوة والروحة في سبيل الله، وقاب قوس أحدكم من الجنة.
	6 - باب: الحور العين. وصفتهن يحار فيها الطرف، شديدة سواد العين، شديدة بياض العين.
	7 - باب: تمني الشهادة.
	8 - باب: فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم.
	9 - باب: من ينكب في سبيل الله.
	10 - باب: من يجرح في سبيل الله عز وجل.
	11 - باب: قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين} /التوبة: 52/. والحرب سجال.
	12 - باب: قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا} /الأحزاب: 23/.
	13 - باب: عمل صالح قبل القتال.
	14 - باب: من أتاه سهم غرب فقتله.
	15 - باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.
	16 - باب: من اغبرت قدماه في سبيل الله.
	17 - باب: مسح الغبار عن الناس في السبيل.
	18 - باب: الغسل بعد الحرب والدمار.
	19 - باب: فضل قول الله تعالى:
	20 - باب: ظل الملائكة على الشهيد.
	21 - باب: تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا.
	22 - باب: الجنة تحت بارقة السيوف.
	23 - باب: من طلب الولد للجهاد.
	24 - باب: الشجاعة في الحرب والجبن.
	25 - باب: ما يتعوذ من الجبن.
	26 - باب: من حدث بمشاهده في الحرب.
	27 - باب: وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية.
	28 - باب: الكافر يقتل المسلم، ثم يسلم، فيسدد بعد ويقتل.
	29 - باب: من اختار الغزو على الصوم.
	30 - باب: الشهادة سبع سوى القتل.
	31 - باب: قول الله تعالى:
	32 - باب: الصبر عند القتال.
	33 - باب: التحريض على القتال.
	34 - باب: حفر الخندق.
	35 - باب: من حبسه العذر عن الغزو.
	36 - باب: فضل الصوم في سبيل الله.
	37 - باب: فضل النفقة فسي سبيل الله.
	38 - باب: فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير.
	39 - باب: التحنط عند القتال.
	40 - باب: فضل الطليعة.
	41 - باب: هل يبعث الطليعة وحده.
	42 - باب: سفر الاثنين.
	43 - باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
	44 - باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر.
	45 - باب: من احتبس فرسا.
	46 - باب: اسم الفرس والحمار.
	47 - باب: ما يذكر من شؤم الفرس.
	48 - باب: الخيل لثلاثة.
	49 - باب: من ضرب دابة غيره في الغزو.
	50 - باب: الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل.
	51 - باب: سهام الفرس.
	52 - باب: من قاد دابة غيره في الحرب.
	53 - باب: الركاب والغرز للدابة.
	54 - باب: ركوب الفرس العري.
	55 - باب: الفرس القطوف.
	56 - باب: السبق بين الخيل.
	57 - باب: إضمار الخيل للسبق.
	58 - باب: غاية السبق للخيل المضمرة.
	59 - باب: ناقة النبي صلى الله عليه وسلم.
	60 - باب: بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء.
	61 - باب: جهاد النساء.
	62 - باب: غزو المرأة في البحر.
	63 - باب: حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه.
	64 - باب: غزو النساء وقتالهن مع الرجال.
	65 - باب: حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو.
	66 - باب: مداوة النساء الجرحى في الغزو.
	67 - باب: رد النساء الجرحى والقتلى.
	68 - باب: نزع السهم من البدن.
	69 - باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله.
	70 - باب: فضل الخدمة في الغزو.
	71 - باب: فضل من حمل متاع صاحبه في السفر.
	72 - باب: فضل رباط يوم في سبيل الله.
	73 - باب: من غزا بصبي للخدمة.
	74 - باب: ركوب البحر.
	75 - باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب.
	76 - باب: لا يقول فلان شهيد.
	77 - باب: التحريض على الرمي.
	78 - باب: اللهو بالحراب ونحوها.
	79 - باب: المجن ومن يتترس بترس صاحبه.
	80 - باب: الدرق.
	81 - باب: الحمائل وتعليق السيف بالعنق.
	82 - باب: حلية السيوف.
	83 - باب: من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة.
	84 - باب: لبس البيضة.
	85 - باب: من لم ير كسر السلاح عند الموت.
	86 - باب: تفرق الناس عن الإمام عند القائلة، والاستظلال بالشجر.
	87 - باب: ما قيل في الرماح.
	88 - باب: ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب.
	89 - باب: الجبة في السفر والحرب.
	90 - باب: الحرير في الحرب.
	91 - باب: ما يذكر في السكين.
	92 - باب: ما قيل في قتال الروم.
	93 - باب: قتال اليهود.
	94 - باب: قتال الترك.
	95 - باب: قتال الذين ينتعلون الشعر.
	96 - باب: من صف أصحابه عند الهزيمة، ونزل عن دابته واستنصر.
	97 - باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة.
	98 - باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب.
	99 - باب: الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم.
	100 - باب: دعوة اليهود والنصارى، وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال.
	101 - باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله.
	102 - باب: من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس.
	103 - باب: الخروج بعد الظهر.
	104 - باب: الخروج آخر الشهر.
	105 - باب: الخروج في رمضان.
	106 - باب: التوديع.
	107 - باب: السمع والطاعة الإمام.
	108 - باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به.
	109 - باب: البيعة في الحرب أن لا يفروا، وقال بعضهم: على الموت.
	110 - باب: عزم الإمام على الناس فيما يطيقون.
	111 - باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس.
	112 - باب: استئذان الرجل الإمام.
	113 - باب: من غزا وهو حديث عهد بعرسه.
	114 - باب: من اختار الغزو بعد البناء.
	115 - باب: مبادرة الإمام عند الفزع.
	116 - باب: السرعة والركض في الفزع.
	117 - باب: الجعائل والحملان في السبيل.
	118 - باب: ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم.
	119 - باب: الأجير.
	120 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نصرت بالرعب مسيرة شهر).
	121 - باب: حمل الزاد في الغزو.
	122 - باب: حمل الزاد على الرقاب.
	123 - باب: إرداف المرأة خلف أخيها.
	124 - باب: الارتداف في الغزو والحج.
	125 - باب: الردف على الحمار.
	126 - باب: من أخذ بالركاب ونحوه.
	127 - باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.
	128 - باب: التكبير عند الحرب.
	129 - باب: ما يكره من رفع الصوت في التكبير.
	130 - باب: التسبيح إذا هبط واديا.
	131 - باب: التكبير إذا علا شرفا.
	132 - باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة.
	133 - باب: السير وحده.
	134 - باب: السرعة في السير.
	135 - باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع.
	136 - باب: الجهاد بإذن الأبوين.
	137 - باب: ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل.
	138 - باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، وكان له عذر، هل يؤذن له.
	139 - باب: الجاسوس.
	140 - باب: كسوة للأسارى.
	141 - باب: فضل من أسلم على يديه رجل.
	142 - باب: الأسارى في السلاسل.
	143 - باب: فضل من أسلم من أهل الكتابين.
	144 - باب: أهل الدار يبيتون، فيصاب الولدان والذراري.
	145 - باب: قتل الصبيان في الحرب.
	146 - باب: قتل النساء في الحرب.
	147 - باب: لا يعذب بعذاب الله.
	148 - باب: {فإما منا بعد وإما فداء} /محمد: 4/.
	149 - باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة.
	150 - باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق.
	151 - باب: حرق الدور والنخيل.
	152 - باب: قتل النائم المشرك.
	153 - باب: لا تمنوا لقاء العدو.
	154 - باب: الحرب خدعة.
	155 - باب: الكذب في الحرب.
	156 - باب: الفتك بأهل الحرب.
	157 - باب: ما يجوز من الاحتيال والحذر، مع من تخشى معرته.
	158 - باب: الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق.
	159 - باب: من لا يثبت على الخيل.
	160 - باب: دواء الجرح بإحراق الحصير، وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه، وحمل الماء في الترس.
	161 - باب: ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إمامه.
	162 - باب: إذا فزعوا بالليل.
	163 - باب: من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه، حتى يسمع الناس.
	164 - باب: من قال: خذها وأنا ابن فلان.
	165 - باب: إذا نزل العدو على حكم رجل.
	166 - باب: قتل الأسير، وقتل الصبر
	167 - باب: هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل.
	168 - باب: فكاك الأسير.
	169 - باب: فداء المشركين.
	170 - باب: الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان.
	171 - باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون.
	172 - باب: جوائز الوفد.
	173 - باب: التجمل للوفود.
	175 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: (أسلموا تسلموا).
	177 - باب: كتابة الإمام للناس.
	178 - باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر.
	179 - باب: من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو.
	180 - باب: العون بالمدد.
	181 - باب: من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا.
	182 - باب: من قسم الغنيمة في غزوه وسفره.
	183 - باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم.
	184 - باب: من تكلم بالفارسية والرطانة.
	185 - باب: الغلول.
	186 - باب: القليل من الغلول.
	187 - باب: ما يكرؤه من ذبح الإبل والغنم في المغانم.
	188 - باب: البشارة في الفتوح.
	189 - باب: ما يعطى البشير.
	190 - باب: لا هجرة بعد الفتح.
	191 - باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة، والمؤمنات إذا عصين الله، وتجريدهن.
	192 - باب: استقبال الغزاة.
	193 - باب: ما يقول إذا رجع من الغزو.
	194 - باب: الصلاة إذا قدم من سفر.
	195 - باب: الطعام عند القدوم.

	61 - كتاب الخمس
	1 - باب: فرض الخمس.
	2 - باب: أداء الخمس من الدين.
	3 - باب: نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته.
	4 - باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت إليهن.
	5 - باب: ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك به أصحابه وغيرهم بعد وفاته.
	6 - باب: الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل، حن سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى: أن يخدمها من السبي، فوكلها إلى الله.
	7 - باب: قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول} /الأنفال: 41/.
	8 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أحلت لكم الغنائم).
	9 - باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة.
	10 - باب: من قاتل للمغنم، هل ينقص من أجره؟
	11 - باب: قسمة الإمام ما يقدم عليه، ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه.
	12 - باب: كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير، وما أعطى من ذلك في نوائبه.
	13 - باب: بركة الغازي في ماله حيا وميتا، مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر.
	14 - باب: إذا بعث الإمام رسولا في حاجة، أو أمره بالمقام، هل يسهم له.
	15 - باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين.
	16 - باب: ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس.
	17 - باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض: ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر.
	18 - باب: من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه.
	19 - باب: ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه.
	20 - باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب.

	62 - أبواب الجزية والموادعة
	1 - باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب.
	2 - باب: إذا وادع الإمام ملك القرية، هل يكون ذلك لبقيتهم؟
	3 - باب: الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
	4 - باب: ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية.
	5 - باب: إثم من قتل معاهدا بغير جرم.
	6 - باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب.
	7 - باب: إذا غدر المشركون بالمسلمين، هل يعفى عنهم.
	8 - باب: دعاء الإمام على من نكث عهدا.
	9 - باب: أمان النساء وجوارهن.
	10 - باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم.
	11 - باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا.
	12 - باب: الموادعة والمصالحة مع المشركين بمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد.
	13 - باب: فضل الوفاء بالعهد.
	14 - باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر.
	15 - باب: ما يحذر من الغدر.
	16 - باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد.
	17 - باب: إثم من عاهد ثم غدر.
	18 - باب: المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم.
	19 - باب: الموادعة من غير وقت.
	20 - باب: طرح جيف المشركين في البئر، ولا يؤخذ لهم ثمن.
	21 - باب: إثم الغادر للبر والفاجر.

	63 - كتاب بدء الخلق
	1 - باب: ما جاء في قول الله تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه} /الروم: 27/.
	2 - باب: ما جاء في سبع أرضين.
	3 - باب: في النجوم.
	4 - باب: صفة الشمس والقمر بحسبان.
	5 - باب: ما جاء في قوله: {وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته} /الفرقان: 48/.
	6 - باب: ذكر الملائكة.
	7 - باب: إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه.
	8 - باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة.
	9 - باب: صفة أبواب الجنة.
	10 - باب: صفة النار، وأنها مخلوقة.
	11 - باب: صفة إبليس وجنوده.
	12 - باب: ذكر الجن وثوابهم وعقابهم.
	13 - باب: قول الله جل وعز: {وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن - إلى قوله - أولئك في ضلال مبين} /الأحقاف: 29 - 32/.
	14 - باب: قول الله تعالى: {وبث فيها من كل دابة} /البقرة: 164/.
	15 - باب: خبير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.
	16 - باب: خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم.
	17 - باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء.

	64 - كتاب الأنبياء
	1 - باب: خلق آدم صلوات الله عليه وذريته.
	2 - باب: قول الله تعالى:
	3 - باب: الأرواح جنود مجندة.
	4 - باب: قول الله عز وجل: {ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه} /هود: 25/.
	5 - باب: قول الله تعالى: {إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم} /نوح: 1/. إلى آخر السورة.
	6 - باب:
	7- باب: ذكر إدريس عليه السلام
	8 - باب: قول الله تعالى: {وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله} /الأعراف: 65/.
	9 - باب: قول الله عز وجل:
	10 - باب: قصة يأجوج ومأجوج،
	11 - باب: قول الله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلا} /النساء: 125/.
	12 - باب: {يزفون} /الصافات: 94/: النسلان في المشي.
	13 - باب: قوله عز وجل: {ونبئهم عن ضيف إبراهيم} /الحجر: 51/.
	14 - باب: قول الله تعالى: {واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد} /مريم: 54/.
	15 - باب: قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام.
	16 - باب: {أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت - إلى قوله - ونحن له مسلمون}. /البقرة: 133/.
	17 - باب:
	18 - باب: {فلما جاء آل لوط المرسلون. قال إنكم قوم منكرون} /الحجر: 62/.
	19 - باب: قول الله تعالى: {وإلى ثمود أخاهم صالحا} /هود: 61/.
	20 - باب: {أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت} /البقرة: 133/.
	21 - باب: قول الله تعالى: {لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين} /يوسف: 7/.
	22 - باب: قول الله تعالى:
	23 - باب: {واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا} كلمه {ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا} /مريم: 51 - 53/.
	24 - باب: {وقال رجل مؤمن من آل فرعون - إلى قوله - مسرف كذاب} /غافر: 28/.
	25 - باب: قول الله عز وجل: {وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا - إلى قوله - بالواد المقدس طوى} /طه: 9 - 12/.
	26 - باب: قول الله تعالى: {وهل أتاك حديث موسى} /طه: 9/.
	27 - باب: قول الله تعالى:
	28 - باب: طوفان من السيل.
	29 - باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام.
	30 - باب: {يعكفون على أصنام لهم} /الأعراف: 138/.
	31 - باب: {وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} الآية /البقرة:67/.
	32 - باب: وفاة موسى وذكره بعد.
	33 - باب: قول الله تعالى: {وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون - إلى قوله - وكانت من القانتين} /التحريم: 11، 12/.
	34 - باب: {إن قارون كان من قوم موسى}. الآية /القصص: 76/.
	35 - باب: قول الله تعالى: {وإلى مدين أخاهم شعيبا} /هود: 84/.
	36 - باب: قول الله تعالى: {وإن يونس لمن المرسلين}.
	37 - باب:
	38 - باب: قول الله تعالى: {آتينا داود زبورا} /النساء: 163/.
	39 - باب: أحب الصلاة إلى اله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه. ويصوم يوما ويفطر يوما.
	40 - باب: {واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب}.
	41 - باب: قول اله تعالى: {ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب} /ص: 30/. الراجع المنيب.
	42 - باب: قول الله تعالى: {ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله}.
	43 - باب: {واضرب لهم مثلا أصحاب القرية} الآية /يس: 13/.
	44 - باب: قول الله تعالى: {ذكر رحمة ربك عبده زكرياء. إذ نادى
	45 - باب: قول الله تعالى: {واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا} /مريم: 16/.
	46 - باب:
	47 - باب: قوله تعالى: {إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم}.
	48 - باب: قوله: {يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم...}
	49 - باب: {واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها} /مريم: 16/.
	50 - باب: نزول عيسى بن مريم عليهما السلام.
	51 - باب: ما ذكر عن بني إسرائيل.
	52 - باب: {أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم} /الكهف: 9/.

	65 - كتاب المناقب
	1 - باب: قول الله تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} /الحجرات: 13/.
	2 - باب: مناقب قريش.
	3 - باب: نزل القرآن بلسان قريش.
	4 - باب: نسبة اليمن إلى إسماعيل.
	5 - باب: ذكر أسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة، وأشجع.
	6 - باب: ابن أخت القوم ومولى القوم منهم.
	7 - باب: قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه.
	8 - باب: ذكر قحطان.
	9 - باب: ما ينهى من دعوى الجاهلية.
	10 - باب: قصة خزاعة.
	11 - باب: قصة زمزم وجهل العرب.
	12 - باب: من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية.
	13 - باب: قصة الحبش، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بني أرفدة).
	14 - باب: من أحب أن لا يسب نسبه.
	15 - باب: ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
	16 - باب: خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم.
	17 - باب: وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
	18 - باب: كنية النبي صلى الله عليه وسلم.
	19 - باب: خاتم النبوة.
	20 - باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم.
	21 - باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه.
	22 - باب: علامات النبوة في الإسلام.
	23 - باب: قول الله تعالى: {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون} /البقرة: 146/.
	24 - باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية، فأراهم انشقاق القمر.

	66 - كتاب فضائل الصحابة
	1 - باب: فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهم.
	2 - باب: مناقب المهاجرين وفضلهم.
	3 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (سدوا الأبواب، إلا باب أبي بكر).
	4 - باب: فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
	5 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخذا خليلا).
	6 - باب: مناقب عمر بن الخطاب، أبي حفص، القرشي، العدوي، رضي الله عنه.
	7 - باب: مناقب عثمان بن عفان، أبي عمرو، القرشي رضي الله عنه.
	8 - باب: قصة البيعة، والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه.
	9 - باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبي الحسن رضي الله عنه.
	10 - باب: مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه.
	11 - باب: ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.
	12 - باب: مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
	13 - باب: مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه.
	14 - باب: ذكر مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.
	15 - باب: مناقب سعد بن أبي وقاص، الزهري، وبنو زهرة أخوال
	16 - باب: ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه.
	17 - باب: مناقب زيد بن حارثة، مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
	18 - باب: ذكر أسامة بن زيد، رضي الله عنه.
	19 - باب: مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
	20 - باب: مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما.
	21 - باب: مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه.
	22 - باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما.
	23 - باب: مناقب بلال بن رباح، مولى أبي بكر، رضي الله عنهما.
	24 - باب: ذكر ابن عباس رضي الله عنهما.
	26 - باب: مناقب سالم، مولى أبي حذيفة رضي الله عنه.
	27 - باب: مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
	28 - باب: ذكر معاوية رضي الله عنه.
	29 - باب: مناقب فاطمة عليها السلام.
	30 - باب: فضل عائشة رضي الله عنها.
	31 - باب: مناقب الأنصار.
	32 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار).
	33 - باب: إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار.
	34 - باب: حب الأنصار من الإيمان.
	35 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: (أنتم أحب الناس إلي).
	36 - باب: أتباع الأنصار.
	37 - باب: فضل دور الأنصار.
	38 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: (اصبروا حتى تلقوني على الحوض).
	39 - باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (أصلح الأنصار والمهاجرة).
	40 - باب: قول الله: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة}. /الحشر: 9/.
	41 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم).
	42 - باب: مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه.
	43 - باب: منقبة أسيد بن حضير، وعباد بن بشر رضي الله عنهما.
	44 - باب: مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه.
	45 - باب: منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه.
	46 - باب: مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه.
	47 - باب: مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه.
	48 - باب: مناقب أبي طلحة رضي الله عنه.
	49 - باب: مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
	50 - باب: تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وفضلها رضي الله عنها.
	51 - باب: ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.
	52 - باب: ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه.
	53 - باب: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها.
	54 - باب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل.
	55 - باب: بنيان الكعبة.
	56 - باب: أيام الجاهلية.
	57 - باب: مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.
	58 - باب: ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة.
	59 - باب: إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
	60 - باب: إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
	61 - باب: ذكر الجن.
	62 - باب: إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.
	63 - باب: إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه.
	64 - باب: إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
	65 - باب: انشقاق القمر.
	66 - باب: هجرة الحبشة.
	67 - باب: موت النجاشي.
	68 - باب: تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم.
	69 - باب: قصة أبي طالب.
	70 - باب: حديث الإسراء.
	71 - باب: المعراج.
	72 - باب: وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وبيعة العقبة.
	73 - باب: تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وقدومها المدينة، وبنائه بها.
	74 - باب: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة.
	75 - باب: مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة.
	76 - باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه.
	77 - باب: التاريخ، من أين أرخوا التاريخ.
	78 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم أمض لأصحابي هجرتهم).
	79 - باب: كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه.
	80 - باب: إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة.
	81 - باب: إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه.


