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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
لنا  اغفر  اللهّم  سلطانك،  ولعظيم  جلالل وجهك  ينبغي  احلمد كما  لك  رّب  اي  الصاحلات،  تتّم  بعّزته وجالله  اّلذي  هلل  احلمد 
وارمحنا وارض عنا، وتقّبل منا وأدخلنا اجلنة وجننا من النّار، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كّلها، وأجران 

ب األخرة. اللهّم اي من أظهر اجلميل وسرت القبيح، اي من ال يؤاخذ ابجلريرة وال يهتك السرت، اي عظيم  من خزي الّدنيا وعذا
 العفو وحسن التجاوز، تقبل منا هذا العمل املتواضع يف خدمة سنة نبيك املصطفى صلى هللا عليه وسلم. 

ه(  458-384)  -هللا تعاىلرمحه  - أجل مصنفات اإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي    السنن الكربىيعترب كتاب  
أزك صاحبها  على  الشريفة  النبوية  السنة  أسفار  عظيم من  سفر  البيهقي   ىوهو  اإلمام  رتبه  وقد  والتسليم،  الصلوات  وأطيب 

 على الكتب واألبواب الفقهية كما هو احلال يف كتب السنن. 
)صحيح البخاري، صحيح مسلم، املرفوعة على األصول الستة    السنن الكربىزوائد  أضع بني أيديكم الكرمية  هذا    ويف عملي

حدى الصور إابستخراج الزوائد اليت على    وقد قمت.  سنن النسائي الصغرى، سنن أيب داود، سنن الرتمذي، سنن ابن ماجه( 
 االتية: 
 . الستة خيرج يف الكتب  وملمنت احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معناه  .1
 خر. آولكن عن طريق صحايب الستة الكتب  إحدىان يكون احلديث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف  .2
 بلفظه او مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة. الستة أن يكون احلديث خمرجا يف الكتب  .3
 احلديث مل يرد مرسال أو معضال.  بلفظه او مبعناه ولكنالستة خمرجا يف الكتب أن يكون احلديث  .4

، وأرفقت هبذه األحاديث أحكام الشيخ الفاضل إسالم منصور عبد احلميد الواردة يف حديثا  3500وقد بلغت هذه الزوائد  
   طبعة دار احلديث. -حتقيق كتاب السنن

 عدد األحاديث  درجة احلديث 
 617 صحيح

 265 حسن
 238 صحيح لغريه 

 138 حسن لغريه 
 5 قوي. 

 6 جيد
 1656 ضعيف

 8 شاذ
 17 منكر اإلسناد 

 144 . ضعيف جدا
 264 منكر
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 28 ابطل
 29 موضوع 

 وهذه بعض املالحظات على هذا العمل: 
 واآلخرة. اعتمدت على نسخة الشاملة ابرك هللا يف القائمني عليها ورفع قدرهم يف الدنيا     .1
مكتبة       .2 طبعة  حمقق  أحكام  للنشرأدرجت  احلديث  األوىل،    دار  الطبعة  الرايض،  م،   2003  –ه  1423والتوزيع، 

 ، واألحكام املدرجة هي على درجة احلديث وليست على درجة اإلسناد. جزاهم هللا خريا 
اإلمام أمح     .3 الزائدة قد رواها  األحاديث  أن كثريا من  مسنده، ولذا  وجدت أثناء عملي  تعاىل يف  هللا  د بن حنبل رمحه 

 سيكون من املفيد جدا تطوير هذا العمل لتحديد الزوائد على املسند أيضا. 
"زوائد السنن الكربى للبيهقي  . أستفدت بشكل واسع جدا من عمل الشيخ الفاضل صاحل الشامي حفظه هللا يف كتابه  4

 على الكتب الستة". 
. قصرت كثريا يف هذا العمل لكون هذا العمل حيتاج إىل من أويت حظا من الفقه ليستطيع التفريق بني ما هي االلفاظ  5

دا وبني األلفاظ غري املؤثرة. لكن نسأل من هللا أن جيعل هذا العمل لبنة يف مشروع جتميع  املؤثرة واليت جتعل احلديث زائ 
 وتقريب وترتيب السنة النبوية املشرفة. 

. مل يتم ترقيم الزوائد وابقيت الرتقيم األصلي لكتاب الشعب، وسيتم ترقيم الزوائد بعد مزيد من املراجعة والتحرير إن  6
 شاء هللا.  

  
وصل اللهم وسلم وابرك على خري خلقك حممد بن عبد هللا   ،منا وأغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل 

 صلى هللا عليه وآله وسلم. 

 
 نورالدين حممد حمسن الشدادي  أبو

 ه   1442صنعاء 
m.alshadadi@gmail.com 
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 كِتَابُ الطَّهَارَة  -  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 التَّطْهرِيِ بِمَاءِ الْبَحْرِ بَابُ  
َشرِ   -  2 ْبِن  اْلَواِحِد  َعْبِد  ْبُن  ْيُد  ُعب َ ثنا  اْلَعْدُل،  مَحَْشاٍذ  ْبُن  َعِليُّ  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  قَاَل: َأْخرَباََن  بَُكرْيٍ،  ْبُن  حَيََْي  ثنا  يٍك، 

َثِِن اللَّْيُث، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، ث ثَُه، َأنَّ اْلُمِغريََة ْبَن َأيِب بُ ْرَدَة، َأْخربََ َحدَّ ، َحدَّ هُ نا اجْلاَُلُح أَبُو َكِثرٍي، َأنَّ اْبَن َسَلَمَة اْلَمْخُزوِميَّ
َع َأاَب ُهَريْ َرَة يَ ُقوُل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم يَ ْوًما، َفَجاَءهُ  َصيَّاٌد فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َأْخرِباَْن، نَ ْنطَِلُق   أَنَّهُ َسَِ

َداَوَة َوُهَو يَ ْرُجو َأْن َيَُْخَذ الصَّْيَد قَرِيبًا فَ رُ  َا مَلْ جيَِِد الصَّْيَد َحَّتَّ  يف اْلَبْحِر نُرِيُد الصَّْيَد فَ َيْحِمُل َمَعهُ َأَحُداَن اإْلِ َا َوَجَدهُ َكَذِلَك َورمبَّ مبَّ
لُ  َوضَّأُ، فَِإِن اْغَتَسَل أَْو تَ َوضَّ يَ ب ْ ُلَغهُ فَ َلَعلَّهُ حَيْتَِلُم َأْو يَ ت َ أَ هِبََذا اْلَماِء فَ َلَعلَّ َأَحُداَن يُ ْهِلُكهُ اْلَعَطُش،  َغ ِمَن اْلَبْحِر َمَكااًن مَلْ يَُظنَّ َأْن يَ ب ْ

َوضَّ  نَ ت َ نَ ْغَتِسَل ِبِه َأْو  َماِء اْلَبْحِر َأْن  تَ َرى يف  هللا َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم، قَاَل: " فَ َهْل  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  أَ ِبِه ِإَذا ِخْفنَا َذِلَك؟ فَ َزَعَم 
ُتهُ "   ت َ  اْغَتِسُلوا ِمْنُه، َوتَ َوضَُّئوا بِِه، فَِإنَّهُ الطَُّهوُر َماُؤهُ احْلِلُّ َمي ْ

، وَ  ٍد اْلُقَرِشيُّ َسِعيًدا َعَلى رَِوايَِتِه، ِإالَّ أَنَّهُ اْختُِلَف ِفيِه َعَلى حَيََْي ْبِن َسِعيٍد فَ رُ َوَقْد ََتَبَع حَيََْي ْبُن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريُّ ِوَي  يَزِيُد ْبُن حُمَمَّ
َوآِلِه   َعَلْيِه  هللا  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  ُمْدِلٍج،  َبِِن  ِمْن  رَُجٍل  َعْن  بُ ْرَدَة،  َأيِب  ْبِن  اْلُمِغريَِة  َعِن  ْبِن  َعْنُه،  هللِا  َعْبِد  َعْن  َعْنُه،  َورُِوَي  َوَسلََّم، 

، َعْن رَُجٍل ِمْن َبِِن ُمْدِلٍج، َوَعْنُه، َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن َأيِب بُ ْرَدَة َأنَّ رَُجاًل ِمْن َبِِن ُمْدِلٍج، َورُِوَي َعْنُه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمِغريَِة اْلكِ  ْنِديِّ
َلُفوا أَْيًضا يف اْسِم َسِعيِد ْبِن َسَلَمَة، َفِقيَل َكَما قَاَل َمالِ اْلُمِغريَِة ْبِن َعبْ  ٌك، َوِقيَل: َعْبُد هللِا ِد هللِا، َعْن أَبِيِه. َوِقيَل َغرْيُ َهَذا. َواْخت َ

اِفِعيُّ ِبَقوْ  ، َوِقيَل: َسَلَمةُ ْبُن َسِعيٍد، َوُهَو الَِّذي َأرَاَد الشَّ ِلِه: يف ِإْسنَاِدِه َمْن اَل َأْعرِفُُه، َأِو اْلُمِغريَُة، َأْو ُُهَا. ِإالَّ  ْبُن َسِعيٍد اْلَمْخُزوِميُّ
َنِن َوَقْد رُِويَ  َأنَّ الَِّذي طَاِلٍب   احْلَِديُث َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب  أَقَاَم ِإْسنَاَدهُ ثَِقٌة َأْوَدَعهُ َماِلُك ْبُن أََنٍس اْلُمَوطَّأَ َوَأْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد يف السُّ

ُهْم َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّمَ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوَجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َوَعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو َرِضَي هللاُ َعن ْ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ: َوَرَوى َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُعَمَر، َعْن َسِعيِد ْبِن ثَ ْواَبَن، َعْن َأيِب ِهْنَد الْ   -  3 ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ قَاَل الشَّ ِفَراِسيِّ

َرهُ هللاُ "  َصلَّى هللا َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن مَلْ يُطَهِّْرهُ اْلَبحْ   ُر َفاَل طَهَّ
،  أَنْ بََأهُ أَبُو َحازٍِم ُعَمُر ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْ َراِهيَم احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َأمْحََد احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َعْبِد  ِد ْبِن ُعَفرْيٍ اأْلَْنَصاِريُّ هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ

ُد ْبُن مُحَْيٍد، ثنا ِإبْ رَ   اِهيُم ْبُن اْلُمْختَاِر، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُعَمَر، َفذََكَرهُ مِبِْثِلِه ِإالَّ أَنَّهُ مَلْ يَ ُقِل اْلِفَراِسيَّ ثنا حُمَمَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ التَّطْهرِيِ بِمَاءِ السَّمَاءِ 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداوُ   - 7 زَّاُر، ان َأمْحَُد  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ِد ْبِن ِباَلٍل اْلب َ َد اْلَعَلِويُّ َرمِحَهُ هللاُ تَ َعاىَل ان أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
هللاِ  َعْبِد  ْبِن  ََثِبِت  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ِإْسَحاَق،  ْبِن  َعبَّاِد  َعْن  طَْهَماَن،  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  َثِِن  َحدَّ َحْفٍص،  الزُّ ْبُن  ْبِن  َأيِب   ْبِن  َسْعِد  َعْن  َبرْيِ، 

َماِء، َوِإّّنِ أَلُ   َدلُِّك ظَْهَرهُ َوَأْغِسلُهُ " َوقَّاٍص، قَاَل: " َلَقْد رَأَيْ ُتِِن َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َماٍء ِمَن السَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ التَّطْهرِيِ بِالْمَاءِ الْمُسَخَّنُ 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ان احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا حُمَمَّ  - 10 ُد ْبُن َمْرزُوٍق، ان اْلَعاَلءُ ْبُن اْلَفْضِل َأْخرَباََن حُمَمَّ
اأْلَْسَلعِ  َعِن  أَبِيِه،  َعْن  رُزَْيٍق،  ْبُن  َثُم  اْْلَي ْ ثنا  هللِا،  َعْبِد  َوَسلََّم  ْبِن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  اَنقََة  ُل  أُرَحِّ قَاَل: ُكْنُت  َشرِيٍك،  ْبِن   

َلٍة اَبرَِدٍة، َوَأرَاَد َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الرَّاِحَلَة، َفَكرِ  َل اَنقَ َتهُ َوأانَ فََأَصابَ ْتِِن َجنَابٌَة يف لَي ْ ُجُنٌب، َوَخِشيُت َأْن   ْهُت َأْن أُرَحِّ
َماًء،   ِفيَها  فََأْسَخْنُت  َأْحَجارًا،  َوَضْعُت  ُثَّ  قَاَل:  احْلَِديَث  َفذََكَر  فََأُموَت،  اْلبَارِِد  اِبْلَماِء  هللِا َأْغَتِسَل  َرُسوَل  حَلِْقُت  ُثَّ  فَاْغَتَسْلُت، 

ْلَها َوذََكَر احْلَِديَث ِإىَل َأْن   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " اَي َأْسَلُع َما ِل  أََرى رَاِحَلَتَك َتْضطَِرُب؟ ". فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، مَلْ أُرَحِّ
 قَاَل: قُ ْلُت فََأْسَخْنُت َماًء، فَاْغَتَسْلُت " 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ كَرَاهَةِ التَّطْهرِيِ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ 
َهاّنُّ، أان أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ  - 14 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف ْبِن َأمْحََد اأْلَْصب َ ِد َأْخرَباَْن أَبُو حُمَمَّ ، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

ْغَداَد، أان ِإَسَْ  ثَ نَا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ثنا َخاِلُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َعْن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن اْلُمَعدُِّل بِب َ ٍد الصَّفَّاُر، قَاَل: َحدَّ اِعيُل ْبُن حُمَمَّ
ْمِس، فَ َقاَل النَّ  َها قَاَلْت: َأْسَخْنُت َماًء يف الشَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل  ِبُّ َصلَّى هللاُ ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 تَ ْفَعِلي اَي مُحَرْيَاُء، فَِإنَّهُ يُوِرُث اْلرَبََص ". 
ِإَْسَاعِ  ْبُن  َخاِلُد  ارَُقْطِِنُّ  الدَّ احْلََسِن  أَبُو  قَاَل  قَاَل:  َبْكٍر،  أَبُو  اْلَفِقيهُ  َأْخرَباََن  َيِصحُّ  اَل  أَ َوَهَذا  َسِعيٍد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  َمرْتُوٌك  ْبُن  يَل  مْحَُد 

ٍد الصُّويفُّ، قَاَل: قَاَل أَبُو َأمْحََد َعْبُد هللِا ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ: َخاِلُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل أَبُو اْلوَ  لِيِد اْلَمْخُزوِميُّ َيَضُع احْلَِديَث َعَلى ثَِقاِت  حُمَمَّ
احْلَِديُث، َعْن ِهَشاِم   ِمْنهُ اْلُمْسِلِمنَي. قَاَل: َورُِوَي َهَذا  اْلَبْخرَتِيِّ َوُهَو َشرٌّ  َمَع َخاِلٍد َوْهُب ْبُن َوْهٍب أَبُو  ْيُخ    .ْبِن ُعْرَوَة  قَاَل الشَّ

، ٍد اأْلَْعَشُم،  َوَرَواهُ َعْمُرو ْبُن حمَُ   َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ تَ َعاىَل: َورُِوي ِبِِْسنَاٍد ُمْنَكٍر، َعِن اْبِن َوْهٍب، َعْن َماِلٍك، َعْن ِهَشاٍم، َواَل َيِصحُّ مَّ
قَ  ُعَمَر،  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  َأاَن  اْلَفِقيُه،  َبْكٍر  أَبُو  أاََن  ُعْرَوَة،  َعْن   ، الزُّْهِريِّ َعِن  فُ َلْيٍح،  ُمْنَكُر َعْن  اأْلَْعَشُم  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َعْمُرو  اَل: 

 حُّ َعِن الزُّْهِريِّ احْلَِديِث َومَلْ يَ ْرِوِه، َعْن فُ َلْيٍح َغرْيُُه، َواَل َيصِ 
 موضوع.  # قال المحقق:

 
 بَابُ التَّطْهرِيِ بِالْمَاءِ الَّذِي خَالَطَهُ طَاهِرٌ لَمْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ   

َبَة، ثنا حَيََْي بْ   -  19 ي ْ حَيََْي، ثنا َخارَِجُة، َعْن َأيِب أَُميََّة،    نُ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن قُ ت َ
هللاِ  َرُسوِل  َعَلى  َدَخْلُت   " َهاِنٍئ:  أُمُّ  قَاَلْت  قَاَل:  َهاِنٍئ  أُمِّ  َمْوىَل  فَاِخَتَة  َأيِب  َعْن  ُُمَاِهٌد،  َثِِن  َم    َحدَّ َأايَّ َوَسلََّم  َوآِلِه  َعَلْيِه  هللا  َصلَّى 

َنهُ فَاْغَتَسَل، اْلَفْتِح ُضًحى، فََأَمَر مِبَاٍء فَ  َوَصلَّى َصاَلَة ُسِكَب َلهُ يف َقْصَعٍة َكَأّّنِ َأَرى أَثَ َر اْلَعِجنِي ِفيَها َوَأَمَر بِثَ ْوٍب َفُسرِتَ بَ ْيِِن َوبَ ي ْ
 الضَُّحى ََثَاِن رََكَعاٍت " 
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 # قال المحقق: منكر اإلسناد. 
 

ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن خُ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن  - 20 َهاّنُّ، ان حُمَمَّ َزمْيََة، َعِليٍّ احْلَاِفُظ، أان أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْصب َ
ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِبْشِر ْبِن احْلََكِم، ان َعْبُد الرَّزَّاِق، أان َمْعَمٌر، َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعِن ا ْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َحْنَطٍب، َعْن َحدَّ

َة، فَأَت َ  ُتهُ َفَجاَءهُ أَبُو َذرٍّ ِِبَْفَنٍة ِفيَها َماٌء ".  أُمِّ َهاِنٍئ، قَاَلْت: " نَ َزَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه وآله َوَسلََّم يَ ْوَم اْلَفْتِح ِبَِْعَلى َمكَّ ي ْ
له َوَسلََّم َأاَب َذرٍّ ِفيَها أَثَ َر اْلَعِجنِي "، قَاَلْت: " َفَسرَتَهُ أَبُو َذرٍّ فَاْغَتَسَل، ُثَّ َسرَتَ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه وآ  قَاَلْت: " ِإّّنِ أَلََرى

  الضَُّحى " فَاْغَتَسَل، ُثَّ َصلَّى النَِّبُّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ََثَاِن رََكَعاٍت، َوَذِلَك يف 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْعِ التَّطْهرِيِ بِالنَّبِيذِ 

ُد بْ  - 27 ٍد َجنَاُح ْبُن نَِذيِر ْبِن َجنَاٍح اْلُمَحاِريِبُّ اِبْلُكوَفِة، أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم، ان َأمْحَُد ْبُن َحازِِم َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ
، َعْن َأيِب زَْيدٍ بْ  اَن، أان قَ ْيٌس ُهَو اْبُن الرَّبِيِع، أان أَبُو فَ َزارََة اْلَعْبِسيُّ ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: َأََتاَن  ِن َأيِب َغْرزََة، أان أَبُو َغسَّ

أُِمْرتُ  ِإّّنِ َقْد   "  " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل:  هللِا َصلَّى  يَ ُقْم َرُسوُل  ِمْنُكْم، َواَل  َمِعي رَُجٌل  ُقْم  لِي َ  ، اجلِْنِّ ِمَن  ِإْخَواِنُكْم  َرأَ َعَلى  أَق ْ َأْن   
َماءِ  ِمْن  ِإَداَوٌة  َوَمِعي  َمَعهُ  فَ ُقْمُت  قَاَل:   ."  " ِمْن ِكرْبٍ  َخْرَدٍل  ِمْن  َحبٍَّة  َقاُل  ِمث ْ قَ ْلِبِه  رَُجٌل يف  بَ َرْزانَ َمِعي  ِإَذا  َحَّتَّ  قَاَل  َخطَّ  َكَذا،   

َها مَلْ تَ َرّن َومَلْ َأَرَك ِإىَل يَ وْ  َها فَِإْنَك ِإْن َخَرْجَت ِمن ْ ِم اْلِقيَاَمِة " ". قَاَل: ُثَّ اْنطََلَق َحَّتَّ تَ َواَرى َحْوِل ِخطًَّة، ُثَّ قَاَل: " " اَل ََتُْرَجنَّ ِمن ْ
. قَاَل: فَ ثَ َبتُّ قَائًِما َحَّتَّ ِإَذا طََلَع اْلَفجْ  َبَل. قَاَل: " " َما ِل َأرَاَك قَائًِما؟ " ". قَاَل: قُ ْلُت: َما قَ َعْدُت َخْشَيَة َأْن َأْخُرَج  َعِنِّ ُر أَق ْ

َها مَلْ تَ َرّن َومَلْ َأَرَك ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة، َهْل َمَعَك ِمنْ  َها. قَاَل: " " أََما ِإنََّك َلْو َخَرْجَت ِمن ْ . قَاَل: " " َفَماَذا   َوُضوٍء؟ " ". قُ ْلُت: اَل ِمن ْ
الصَّاَلةَ  َوأَقَاَم  تَ َوضَّأَ  ُثَّ   ."  " طَيٌِّب  َوَماٌء  ُحْلَوٌة  ََتَْرٌة   "  " قَاَل:  نَِبيٌذ.  قُ ْلُت:   ."  " َداَوِة؟  اإْلِ ِإلَْيِه  يف  قَاَم  الصَّاَلَة  َقَضى  َأْن  ا  فَ َلمَّ  

"  " فَ َقاَل:  اْلَمتَاَع  َفَسَأاَلهُ  اجلِْنِّ  ِمَن  حَيُْضَر   رَُجاَلِن  َأْن  نَا  ب ْ َأْحب َ َوَلِكنَّا  بَ َلى،  قَاَل:   ."  " ُيْصِلُحُكَما  َما  َوِلَقْوِمُكَما  َلُكَما  آُمْر  َأَومَلْ 
َلَح َهذَ  َلَح بَ ْعُضنَا َمَعَك الصَّاَلَة. قَاَل: " " ِمَّْن أَنْ ُتَما؟ " ". قَاَل: ِمْن َأْهِل َنِصيِبنَي. فَ َقاَل: " " َقْد أَف ْ قَ ْوُمُهَما " ". َوَأَمَر  اِن، َوأَف ْ

ْنِجَي بَِعْظٍم َأْو َرْوٍث. َوأنبأ أَبُو َسْعٍد  ٍد اْلَمالِيِِنُّ، ثنا أَبُو َأمْحََد ْبُن  َْلَُما اِبْلِعظَاِم َوالرَِّجيِع طََعاًما َوَعَلًفا، َوََنَااَن َأْن َنْست َ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
حُمَمَّ  ْعُت  َسَِ قَاَل:  احْلَاِفُظ،  الَّ َعِديٍّ  زَْيٍد،  أَبُو  هللاُ:  َرمِحَهُ  اْلُبَخاِريُّ  ِإَْسَاِعيَل  ْبُن  ُد  حُمَمَّ قَاَل  يَ ُقوُل:  مَحَّاٍد،  ْبِن  َأمْحََد  ْبَن  َرَوى  َد  ِذي 

،  " رَُجٌل َُمُْهوٌل اَل يُ ْعَرُف ِبُصْحَبِة َعْبِد هللاِ  َحِديَث اْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " " ََتَْرٌة طَيَِّبٌة َوَماءٌ طَُهوٌر " 
هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  َلَة اجلِْنِّ َمَع َرُسوِل  لَي ْ َأُكْن  أَنَّهُ قَاَل: مَلْ  ُمرََّة، َوَرَوى َعْلَقَمُة، َعْن َعْبِد هللِا  ْبِن  َسلََّم، َوَرَوى ُشْعَبُة، َعْن َعْمرِو 

أَ  َسأَْلُت  " قَاَل:   " اَل   "  " قَاَل:  ؟  اجلِْنِّ َلَة  لَي ْ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َمَع  هللِا  َعْبُد  َأَكاَن  ْيَدَة،  ُعب َ َسْعٍد   .اَب  أَبُو  َوَأْخرَباََن 
: َهَذا احْلَِديُث َمَدارُهُ َعَلى َأيِب فَ َزارََة، َعْن َأيِب زَْيدٍ  َمْوىَل َعْمرِو ْبِن ُحَرْيٍث، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد،    اْلَمالِيِِنُّ، قَاَل: قَاَل أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ

 َكْيَساَن، َوأَبُو زَْيٍد َمْوىَل َعْمرِو ْبِن ُحَرْيٍث َُمُْهوٌل، َواَل َيِصحُّ َهَذا احْلَِديُث َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ   َوأَبُو فَ َزارََة َمْشُهوٌر َواَْسُهُ رَاِشُد ْبنُ 
 َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو ِخاَلُف اْلُقْرآِن. 
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ْيُخ َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ تَ َعاىَل: َوَقْد رُِوَي َهَذا احْلَِديثُ  ، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيِد ْبِن ُجْدَعاَن، َعْن َأيِب رَاِفٍع، َعِن قَاَل الشَّ
، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َوَعِن اْبِن َْلِيَعةَ  ٍم، َعْن ُفاَلِن ْبِن َغْياَلَن الث ََّقِفيِّ اِج، عَ اْبِن َمْسُعوٍد، َوَعْن َأيِب َسالَّ ْن َحَنٍش، ، َعْن قَ ْيِس ْبِن احْلَجَّ

ِبِِ  َبَة  ي ْ قُ ت َ ْبِن  احْلََسِن  َعِن  ِحبَّاَن،  ْبِن  ِعيَسى  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َوَرَواهُ  َمْسُعوٍد،  اْبِن  َعِن  َعبَّاٍس،  اْبِن  َورََواهُ َعِن  َمْسُعوٍد،  اْبِن  ِإىَل  َلهُ  ْسنَاٍد 
ْيِد هللِا اْلِعْجِليُّ ِبِِْسنَاٍد لَُه، َعِن اْبنِ  َمْسُعوٍد َواَل َيِصحُّ َشْيٌء ِمْن َذِلَك. َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ قَاَل: قَاَل    احْلَُسنْيُ ْبُن ُعب َ

َتْضِعيفِ  يف  احْلَاِفُظ  ارَُقْطِِنُّ  الدَّ احْلََسِن  ُمَصن َّ   أَبُو  ِمْن  احْلَِديُث  َهَذا  َولَْيَس  َضِعيٌف،  زَْيٍد  ْبُن  َعِليُّ  اأْلََسانِيِد:  ْبِن َهِذِه  مَحَّاِد  َفاِت 
 هللِا ْبُن َعْمرِو ْبِن َغْياَلَن، َواْبُن َْلِيَعةَ َسَلَمَة َوالرَُّجُل الث ََّقِفيُّ الَِّذي َرَواهُ َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َُمُْهوٌل ِقيَل اَْسُهُ َعْمٌرو، َوِقيَل اَْسُهُ َعْبدُ 

ْيِد هللِا اْلِعْجِليُّ َهَذا َيَضُع احْلَِديثَ َضِعيُف احْلَِديِث اَل حُيَْتجُّ ِِبَِديِثِه َواحْلَسَ  ُد ْبُن ِعيَسى َضِعيَفاِن، َواحْلَُسنْيُ ْبُن ُعب َ َبَة، َوحُمَمَّ ي ْ  ُن ْبُن قُ ت َ
ْيُخ: َوَقْد أَْنَكَر اْبُن َمْسُعوٍد ُشُهوَدهُ َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َلَة اجلِْنِّ يف رَِوايَِة َعْلَقَمَة َعْنُه، َوأَْنَكَرهُ  لَي ْ َعَلى الثَِّقاِت. قَاَل الشَّ

 ابْ ُنُه، َوأَْنَكَرهُ إِبْ َراِهيُم النََّخِعيُّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا، ان يُوُسُف ْبُن َِبٍْر، َوأَمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، أان َأمحَْ   -  31

َعنِ  ِإَْسَاِعيَل،  ْبُن  ُر  ُمَبشِّ ان  ْبُن َواِضٍح،  اْلُمَسيَُّب  قَاَل   ان  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  َأيِب َكِثرٍي،  ْبِن  حَيََْي  ، َعْن  اأْلَْوزَاِعيِّ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  "النَِّبُّ  اْلَماَء  جيَِِد  مَلْ  ِلَمْن  ُوُضوٌء  النَِّبيُذ   "  : 

ٌر، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَادِ   -  32 ُمَبشِّ ان  ْبُن َواِضٍح،  ان اْلُمَسيَُّب  ُد ْبُن َتَّاٍم،  َأمْحََد، ثنا حُمَمَّ أَبُو  َمْوقُوفًا. فَ َهَذا َحِديٌث  قَاَل: َوأنبأ  َلهُ  ِه ِمث ْ
اْلُمَسيِّ  َعَلى  ِفيِه  َلٌف  َعَليْ خُمْت َ هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعبَّاٍس، َويف ِذْكِر  اْبِن  ذِْكِر  يف   ، َمْوِضَعنْيِ يف  ِفيِه  َواِهٌم  ْبِن َواِضٍح َوُهَو  َوَسلََّم، ِب  ِه 

ِد، َواْلَولِيُد   الزَّايَّ ْبُن  َمْرفُوٍع، َكَذا َرَواهُ ِهْقُل  أَنَّهُ ِمْن قَ ْوِل ِعْكرَِمَة َغرْيُ  بَاُن  َواْلَمْحُفوُظ  ، وََكَذِلَك رََواهُ َشي ْ ُمْسِلٍم، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ ْبُن 
اْلُمَسيَُّب َرمِحَنَا هللاُ  َأيِب َكِثرٍي، َعْن ِعْكرَِمَة، وََكاَن  ْبِن  اْلُمبَاَرِك، َعْن حَيََْي  ْبُن  ، َوَعِليُّ  اْلَوْهِم، َورََواهُ َعْبُد  النَّْحِويُّ هُ َكِثرَي  تَ َعاىَل َوِإايَّ  

ٍر َمرْتُوٌك َورُِوَي ِبِِْسنَاٍد َضِعيٍف، َعْن  ْبُن حُمَرٍَّر، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِمْن قَ ْوِل اْبِن َعبَّاٍس. َوَعْبُد هللِا ْبُن حُمَرَّ هللاِ 
َوأَ  َمْرفُوًعا،  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  َعيَّاٍش،  َأيِب  ْبِن  ْبُن َأاَبَن  َبْكِر  أَبُو  َأْخرَباََن  ِفيَما  ارَُقْطِِنُّ،  الدَّ احْلََسِن  أَبُو  قَاَل  َمرْتُوٌك.  اَبُن 

ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ  َم َواَل ِإىَل اْبِن َعبَّاٍس. قَالَ احْلَاِرِث َعْنُه: اْلَمْحُفوُظ أَنَّهُ ِمْن قَ ْوِل ِعْكرَِمَة َغرْيُ َمْرفُوٍع ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ   الشَّ
، أَنَّهُ َكاَن اَل يَ رَ  ى ِبًَْسا اِبْلُوُضوِء ِمَن النَِّبيِذ. َوَرَواهُ تَ َعاىَل: َوَقْد َرَوى احْلَجَّاُج ْبُن َأْرطَاَة، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ

بْ  ِإْسَحاَق اْلُكويفُّ َواَْسُهُ َعْبُد هللِا  اِبْلُوُضو أَبُو  ِبََْس  : اَل  َمزِيَدَة ْبِن َجاِبٍر، َعْن َعِليٍّ اْْلَُراَساّنُّ، َعْن  َلى  لَي ْ أَبُو  ِء ُن َمْيَسَرَة َويُ َقاُل َلهُ 
جُّ ِبِه. َقْد ذََكْرُت أَقَاِويَل احْلُفَّاِظ ِفيِهْم تَ اِبلنَِّبيِذ. َوَعْبُد هللِا ْبُن َمْيَسَرَة َمرْتُوٌك، َواحْلَاِرُث اأْلَْعَوُر َضِعيٌف، َواحْلَجَّاُج ْبُن َأْرطَاَة اَل حيُْ 

اَلِفيَّاتِ   يف اْلِْ
 منكر.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أان الرَّبِيُع ْبُن ُسلَ   -  36 ،  َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ أان ُسْفيَاُن، َعْن ْيَماَن، أان الشَّ
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احْلَْيَضِة   َدِم  َعْن  َوَسلََّم،  هللاُ َعَلْيِه  َصلَّى  النَِّبَّ  َسأَْلُت  قَاَلْت:  َأَْسَاَء،  َعْن  َعْن فَاِطَمَة،  ُثَّ ِهَشاٍم،  ُحتِّيِه،   " فَ َقاَل:  الث َّْوَب  ُيِصيُب 
يِه َفَصلِّ ِفيِه "  ُرِصيِه اِبْلَماِء، ُثَّ ُرشِّ  اق ْ

 صحيح.  :# قال المحقق 
 

 بَابٌ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ 
ُد ْبُن عَ   -  44 ْغَداَد، أان حُمَمَّ رِيُّ بِب َ كَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاٍر السُّ ِد َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ اِفِعيُّ ْبِد هللِا الشَّ

اَن، قَاَل: قَاَل أَبُو َز  َكرايَّ يَ ْعىن حَيََْي ْبَن َمِعنٍي: َحِديُث َعْبِد هللِا ْبِن ُعَكْيٍم: َجاَءاَن ِكتَاُب َرُسوِل هللِا ْبِن اأْلَْزَهِر، ثنا اْلُمَفضَُّل ْبُن َغسَّ
َتِة ِبَِِهاٍب، َواَل َعَصٍب " يف َحِديِث ثَِقاِت النَّاسِ  َتِفُعوا ِمَن اْلَمي ْ ثَ نَا َأْصَحابُ نَا،َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َأالَّ تَ ن ْ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى   ، َحدَّ

َتِفُعوا ".    هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَتَب: " َأالَّ تَ ن ْ
ْيُخ: يَ ْعِِن بِِه أَبُو زََكرايَّ َرمِحَهُ هللاُ: تَ ْعِليَل احْلَِديِث ِبَذِلَك َوُهَو حَمُْموٌل ِعْنَداَن َعَلى ْبِغ ِبَدلِيِل َما ُهَو َأَصحُّ   قَاَل الشَّ  ِمْنهُ َما قَ ْبَل الدَّ

 يف اأْلَبْ َواِب الَّيِت تَِليهِ 
 # قال المحقق: صحيح إلى يحي بن معين. 

 

، ثنا َعْبُد َكَما َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اْْلَاِلِق اْلُمَؤذُِّن، أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ   -  50 ْغَداِديُّ هللِا  ُد ْبُن َأمْحََد اْلب َ
ِن َأيِب اجْلَْعِد، َعْن َأِخيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، ْبُن َرْوٍح اْلَمَداِئِِنُّ، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أان ِمْسَعُر ْبُن ِكَداٍم، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، َعْن َساملِِ بْ 

َتةِ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِجْلِد اْلَمي ْ النَِّبِّ َصلَّى  ِإْسنَاٌد َصِحيٌح.    َعِن  َأْو جَنَِسِه ". َوَهَذا  ِإنَّ ِداَبَغهُ َقْد َذَهَب ِِبَبَِثِه َأْو رِْجِسِه  قَاَل: " 
َهاّنَّ، َعْن َأِخي َساملٍِ َهَذا فَ َقاَل: اَْسُهُ َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب اجْلَعْ   دِ َوَسأَْلُت َأمْحََد ْبَن َعِليٍّ اأْلَْصب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ طَهَارَةِ بَاطِنِهِ بِالدَّبْغِ كَطَهَارَةِ ظَاهِرِهِ وَجَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي الْمَائِعَاتِ كُلِّهَا 
ثنا ُعْثَمانُ   -  56 الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  أان  ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  َأْخرَباََن  أَبُو ْبُن ُعمَ   َكَما  ثنا  ٌد،  ُمَسدَّ ثنا  َر، 

بِْنِت زَْمَعَة، فَ َقاَلْت: ايَ  ِلَسْوَدَة  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َماَتْت َشاٌة  تَ ْعِِن َعَوانََة، َعْن َِسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  َماَتْت ُفاَلنَةُ   َرُسوَل هللِا، 
َأَخْذتُْ  اَة؟ قَاَل: " فَ َلْواَل  َا  َمْسَكَها ". قَالَ   الشَّ " ِإَّنَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َماَتْت؟ فَ َقاَل َْلَا َرُسوُل هللِا َصلَّى  َمْسَك َشاٍة َقْد  َنَُْخُذ  ْت: 

َتةً  وًحا أَْو حَلَْم ِخْنزِيٍر{ َوِإنَُّكْم  أَْو َدًما َمْسفُ قَاَل هللاُ تَ َعاىَل: }ُقْل اَل َأِجُد ِفيَما أُوِحَي ِإَلَّ حُمَرًَّما َعَلى طَاِعٍم يَْطَعُمهُ ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمي ْ
َفَدبَ َغْتُه،   َمْسَكَها،  َفَسَلَخْت  َها  ِإلَي ْ فََأْرَسْلُت   ." ِبِه  َتِفُعوَن  ن ْ فَ ت َ َتْدبُ غُونَهُ  َا  ِإَّنَّ َتْطَعُمونَُه،  ِعْنَدَها اَل  ََتَرََّقْت  َحَّتَّ  ِقْربًَة  ِمْنهُ  ََذْت   فَاَتَّ

احْلََسنِ   -  57 ْرسِ َوَأْخرَباََن أَبُو  ٌد، َواْلَعبَّاُس الن َّ ِإَْسَاِعيُل اْلَقاِضي، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َوُمَسدَّ ثنا  ْبُن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد،  ، َأنَّ    يُّ
ثَ ُهْم ِبِِْسنَاِدِه َوَمْعنَاهُ   َأاَب َعَوانََة، َحدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَأَنَّهُمَا نَجِسَانِ وَهُمَا حَيَّانِ بَابُ الْمَنْعِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِجِلْدِ  
صَ   -  61 أان  بُِبَخاَرى،  اْلَفِقيهُ  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ُعَمُر  َحْفٍص  أَبُو  ان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َأْخرَباََن  َحِبيٍب  قَاَل:  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  اِلُح 

أَبُو َكامِ  ثنا  َصلَّىاحْلَاِفُظ،  النَِّبَّ  َأنَّ  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  ْبِن ُعْثَماَن،  اِك  الضَّحَّ َعِن  َخاِلٍد،  ْبُن  يُوُسُف  ثنا  َعَلْيِه    ٍل،  هللاُ 
ْميِتُّ َغريُْ   هُ َأْوَثُق ِمْنهُ َوَسلََّم قَاَل: " ََثَُن اْلَكْلِب َخِبيٌث، َوُهَو َأْخَبُث ِمْنهُ ". يُوُسُف ْبُن َخاِلٍد ُهَو السَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

، أان أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ   -  64 ٍد احْلَارِِثيُّ ، ثنا ِإبْ َراِهيُم َأْخرَباََن اْلَفِقيهُ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ْيَسابُوِريُّ ، ثنا أَبُو َبْكٍر الن َّ
ْيِد هللاِ ْبُن َهاِنٍئ، ثنا   ، َعْن ُعب َ ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْمُرو ْبُن الرَّبِيِع ْبِن طَاِرٍق، ثنا حَيََْي ْبُن أَيُّوَب، َعْن يُوُنَس، َوَعِقيٍل، َعِن الزُّْهرِيِّ

َفْعُتْم  َا ُحّرَِم َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ ِبَشاٍة َميَِّتٍة فَ َقاَل: " َهالَّ انْ ت َ َتٌة؟ فَ َقاَل: " ِإَّنَّ َا َمي ْ ِبَِِهاهِبَا ". فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل هللِا، ِإَنَّ
ُرَها "   َأْكُلَها ". زَاَد َعِقيٌل: " َأَولَْيَس يف اْلَماِء َواْلَقَرِظ َما يُطَهِّ

 حسن. # قال المحقق:
 

65  -    ، َعِليٌّ أنبأ  َبْكٍر،  أَبُو  هِبََذا َوَأْخرَباََن  طَاِرٍق  ْبِن  الرَّبِيِع  ْبُن  َعْمُرو  ثنا  ِإْسَحاَق،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  َصاِعٍد،  ْبُن  حَيََْي  ثَ نَا  َحدَّ قَاَل: 
أَلَْيسَ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  َحِديِثِه:  يف  َعِقيٌل  زَاَد  َوقَاَل:  َلُه.  ِمث ْ ْسنَاِد  اْلَمااإْلِ يف  أَِو   يُطَهُِّرَها،  َما  َواْلَقَرِظ  ِء 

 الدِّاَبُغ " 
 حسن. # قال المحقق:

 
َعِديٍّ    -  66 ْبُن  هللِا  َعْبُد  َأمْحََد  أَبُو  أان  الصُّويفُّ،  اْْلَِليِل  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  َسْعٍد  أَبُو  ْبِن َوَأْخرَباََن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  احْلَاِفُظ، 

اَن اْْلَُراَساّنُّ، ثنا ُعَمُر ْبُن َذرٍّ، -َوَأاَن َسأَْلُتهُ   -ِس اْلُمْفلِ  ، ثنا َمْعُروُف ْبُن َحسَّ ْلِخيُّ َعْن ُمَعاَذَة،  ثنا َأمْحَُد ْبُن اأْلَْزَهِر ْبِن َحاِمٍد اْلب َ
هللاُ َعَلْيِه   َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلْت:  َها،  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشَة  َأْو َعْن  تُ َرااًب،  ُدِبَغْت  ِهَي  ِإَذا  َتِة  اْلَمي ْ ِِبُُلوِد  اْسَتْمِتُعوا   " َوَسلََّم: 

 رََماًدا، أَْو ِمْلًحا، َأْو َما َكاَن بَ ْعَد َأْن يَزِيَد َصاَلُحُه، َأْو يُزِيَل الشَّكَّ َعْنهُ ".  
ْسنَاِد، َوَمْعُروفُ  َمْرقَ ْنِديُّ َيْكِِن أاََب ُمَعاٍذ ُمْنَكُر احْلَِديثِ قَاَل أَبُو َأمْحََد: َهَذا ُمْنَكٌر هِبََذا اإْلِ اَن السَّ   ْبُن َحسَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَْريِبِّ ِمْن َأْهِل احْلَْربِ   -  68 ْغَداَد، ان أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُعب َ ُد ْبُن َعْبِد هللِا  يَِّة بِب َ َبْكٍر حُمَمَّ
ُد ْبُن ُمطَرٍِّف، َعْن زَْيِد ْبِن أَ  َثِم، ثنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاٍش، ثنا حُمَمَّ ، أان ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْْلَي ْ اِفِعيُّ ْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َعاِئَشَة، الشَّ

 َم قَاَل: " طَُهوُر ُكلِّ ِإَهاٍب ِداَبُغهُ ". رَُواتُهُ ُكلُُّهْم ثَِقاتٌ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
 صحيح.  # قال المحقق:
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 بَابُ اشْتِرَاطِ الدِّبَاغِ فِي طَهَارَةِ جِلْدِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَإِنْ ذُكِّيَ 

ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن    -  70 فُوَرٍك، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا ِهَشاٌم، َعْن َكَما َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
النَِّبَّ َصلَّى   َأنَّ   ، اْْلَُذِلِّ اْلُمَحبِِّق  ْبِن  ْبِن قَ تَاَدَة، َعْن َسَلَمَة  احْلََسِن، َعْن َجْوِن  اأْلَِدمِي هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَ قَ تَاَدَة، َعِن  " ِداَبُغ  اَل: 

يُ ؤَْكُل حَلُْمُه. َويف طُُرِقِه َداَلَلٌة َعَلى أَنَّهُ يف ِجْلِد َما  َأنَّ اْلُمَراَد اِبلذََّكاِة طََهارَتُُه. َويف رَِوايَِة   ذََكاتُهُ " َويف ِقصَِّة احْلَِديِث َداَللٌَة َعَلى 
لَْيَس َقْد احْلَِديِث أَنَّهُ َدَعا مِبَاٍء ِمْن ِعْنِد اْمَرَأٍة فَ َقاَلْت: َما ِعْنِدي ِإالَّ يف ِقْربٍَة ِل َميَِّتٍة. فَ َقاَل: " أَ ُمَعاِذ ْبِن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه يف َهَذا 

 َدبَ ْغِتَها ". قَاَلْت: بَ َلى. قَاَل: " فَِإنَّ ذََكاََتَا ِداَبُغَها " 
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
أَبُو حَ   -  74 ِإْسَحاَأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  ٍد،  ْبُن حُمَمَّ ُد  َأمْحََد حُمَمَّ أَبُو  أان  احْلَاِفُظ،  اْلَعْبَدِويُّ  َأمْحََد  ْبُن  أَبُو  ازٍِم َعْمُرو  أان  احْلَاِفُظ،  َق 

ْغَداَد، ثنا أَبُو َبْكِر بْ  َغِويُّ بِب َ ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلب َ ، اْلَقاِسِم َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ َهاُل ْبُن َِبٍْر، ثنا بَزِيٌع أَبُو احْلََواِريِّ ُن َأيِب اجْلَْهِم، أان اْلِمن ْ
ِبِل، َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ عَ  ُقُل اْلَماَء يف ُجُلوِد اإْلِ نَا " َوهَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: " ُكنَّا نَ ن ْ َذا َلْيِه َوَسلََّم َواَل يُ ْنِكُر َعَلي ْ

ْسنَاُد َغرْيُ َقِويٍّ   اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْمَنْعِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِشَعْرِ الْمَيْتَةِ 

ُد   -  76 ، ثنا حُمَمَّ ِد ْبِن َخِليٍل اْلَمالِيِِنُّ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ، اِبلرَّْمَلِة، قَاَل:  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ْبُن احْلََسِن اْلبَاِهِليُّ
، َوأاََن َحاِضٌر، ثنا َعْبدُ  ْغَداِديُّ اْلب َ َأمْحَُد ْبُن َسِعيٍد  َث  اْبِن   َحدَّ اَنِفٍع، َعِن  َأيِب، َعْن  َثِِن  ْبِن َأيِب َروَّاٍد، قَاَل: َحدَّ اْلَعزِيِز  ْبُن َعْبِد  هللِا 

َم فَِإَْنَا   ْعَر َوالدَّ َتٌة ".  ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْدِفُنوا اأْلَْظَفاَر َوالشَّ  َمي ْ
َث َعْن أَبِيِه، َعْن اَنِفٍع ِبََِحاِديَث مَلْ ي ُ قَاَل أَبُو   ْيُخ  َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َحدَّ تَاِبْعهُ َأَحٌد َعَلْيِه. قَاَل الشَّ

 ْعِر َأَحاِديُث َأَسانِيُدَها ِضَعافٌ َرمِحَهُ هللاُ تَ َعاىَل: َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف. َقْد رُِوَي يف َدْفِن الظُُّفِر َوالشَّ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
ْبُن حمَُ   -  83 َأمْحَُد  أَبُو طَْلَحَة  ثنا  ْبُن ُعَمَر،  أان َعِليُّ   ، احْلَارِِثيُّ ٍد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  ثنا َسْعُد  اْلَكِرمِي،  ْبِن َعْبِد  ِد  مَّ

ٍد، بَِبريُْ  ، َعْن حَيََْي بْ حُمَمَّ َفِر، ان اأْلَْوزَاِعيُّ ِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلَمَة وَت، ثنا أَبُو أَيُّوَب ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا يُوُسُف ْبُن السَّ
ْعُت أُمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل:  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َسَِ ِه َوَسلََّم، تَ ُقوُل: َسَِ

َتِة ِإَذا ُدِبَغ، َواَل ِبََْس ِبُصوِفَها َوَشْعرَِها َوقُ ُروَِنَا ِإَذا ُغِسَل اِبْلَماِء ".    " اَل ِبََْس مِبَْسِك اْلَمي ْ
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َفِر َمرتُْ  : يُوُسُف ْبُن السَّ بَاّنُّ،    وٌك، َومَلْ َيَِْت ِبِه َغرْيُُه. أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُوقَاَل َعِليٌّ اْلفْضِل ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا أَبُو َعِليٍّ اْلِقت ْ
اأْلَْوزَاعِ  َكاَتُب  اْلَفْيِض  أَبُو  َفِر  السَّ ْبُن  يُوُسُف  قَاَل:   ، اْلُبَخاِريُّ ِإَْسَاِعيَل  ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلَِديثِ ثنا  ُمْنَكُر   يِّ 

 باطل.  # قال المحقق:
 

ُحّرَِم    -  84 َا  ِإَّنَّ يَ ُقوُل:  َمْسُعوٍد،  اْبَن  َع  َسَِ  ، اْلَبْصِريِّ قَ ْيٍس  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  رُِوَي  َوَقْد  ْيُخ:  الشَّ َوَدُمَها. قَاَل  حَلُْمَها  َتِة  اْلَمي ْ ِمَن 
ْبُن   ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  بْ َأْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ ثنا  فَاِرٍس،  ْبِن  ُسَلْيَماَن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  هللِا،  َعْبِد  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  أان   ، اْلَفاِرِسيُّ ِإَْسَاِعيَل ِإبْ َراِهيَم  ُن 

، َعْن َأيِب َحْرٍب، َعْن َعْبِد هللِا بْ  ، قَاَل: قَاَل لَهُ ِإْسَرائِيُل: َعْن مُحَْراَن ْبِن َأْعنَيَ ْعِر الَِّذي  اْلُبَخاِريُّ َلهُ َوَمْن قَاَل ِبطََهارَِة الشَّ ِن قَ ْيٍس ِمث ْ
َتِة ِإَذا ُدِبَغ اجْلِْلُد اْحَتجَّ مِبَا   َعَلى ِجْلِد اْلَمي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، َأْخرَباََن َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا    -  87 يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا ُعب َ
َلى فََأََتهُ   ، قَاَل: ُكْنُت َجاِلًسا َمَع َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ َلى، َعْن ََثِبٍت اْلبُ نَاّنِّ رَُجٌل ُذو َضِفريََتنْيِ فَ َقاَل: اَي َأاَب ِعيَسى،  اْبُن َأيِب لَي ْ

ْثِِن  َثِِن َأيِب، أَنَّهُ َكاَن َجاِلًسا ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َحدِّ ْعَت ِمْن أَبِيَك يف اْلِفَراِء؟ قَاَل: َحدَّ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأََتهُ رَُجٌل فَ َقاَل:    َما َسَِ
ا َوىلَّ قُ ْلُت َمْن َهَذا؟ اَي َرُسوَل هللِا، ُأَصلِّي يف اْلِفَراِء؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ  اَبُغ ". قَاَل ََثِبٌت: فَ َلمَّ  ِه َوَسلََّم: " فَأَْيَن الدِّ

ْيِد هللِا ْبِن ُموَسى ِبِِْسنَاِدِه، َعْن ََثِبٍت، َعْن أَنَ   ٍس َوُهَو غََلطٌ قَاَل: ُسَوْيُد ْبُن َغَفَلَة. َرَواهُ بَ ْعُض النَّاِس، َعْن ُعب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن أَ   -  88 ْيِخ، ثنا حُمَمَّ ِد ْبُن ِحبَّاَن يُ ْعَرُف ِبَِيِب الشَّ ، ثنا َعْبُد هللِا  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، أان أَبُو حُمَمَّ مْحََد ْبِن اْلَولِيِد الث ََّقِفيُّ

ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى،   ، ثنا ُعب َ ِد ْبِن َعْمرٍو اأْلَْزِديُّ ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: ُكْنُت َجاِلًسا  ْبُن حُمَمَّ َلى، َعْن ََثِبٍت اْلبُ نَاّنِّ ثنا اْبُن َأيِب لَي ْ
هللِا َصلَّى هللاُ اْلِفَراِء؟ فَ َقاَل َرُسوُل   ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل لَهُ رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللِا، َكْيَف تَ َرى يف الصَّاَلِة يف 

َلى  ْسنَاُد اأْلَوَُّل أَْوىَل َأْن َيُكوَن حَمُْفوظًا َواْبُن َأيِب لَي ْ  َهَذا َكِثرُي اْلَوْهمِ َعَلْيِه َوَسلََّم: " فَأَْيَن الدِّاَبُغ ". فَاإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 وَسَلَّمَ بَابٌ فِي شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ  

أَ   -  92 ثنا  ِهاَلٍل،  ْبُن  َحبَّاُن  ثنا  اأْلَْزَهِر،  أَبُو  أنبا  اْلَقطَّاُن،  َبْكٍر  أَبُو  ثنا  اْلَفِقيُه،  أَبُو طَاِهٍر  َسَلَمَة،  َأْخرَباََن  أاََب  َأنَّ  ثنا حَيََْي،  اَبُن، 
ثَُه، َأنَّ   َد ْبَن َعْبِد هللِا ْبِن زَْيٍد، َحدَّ ثَهُ َأنَّ حُمَمَّ َأاَبُه، َشِهَد اْلَمْنَحَر ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُهَو َورَُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر قَاَل:  َحدَّ

ُيِصْبُه، َواَل َصاِحَبهُ ". قَ  َبنْيَ َأْصَحاِبِه َضَحااَي، فَ َلْم  َم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  " َفَحلَ " فَ َقسَّ هللاُ اَل:  هللِا َصلَّى  َق َرُسوُل 
َم ِمْنهُ َعَلى رَِجاٍل، َوقَ لََّم َأْظَفارَهُ فََأْعَطى َصاِحبَ  ُه، فَِإْنهُ ِعْنَداَن َلَمْخُضوٌب اِبحْلِنَّاِء َواْلَكَتِم  َعَلْيِه َوَسلََّم رَْأَسهُ يف ثَ ْوبِِه، فََأْعطَاهُ فَ َقسَّ

َغريََّ َوهللاُ َأْعَلمُ " ََتبَ َعهُ ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل، عَ  َضاُب ِمْن ِعْنِدِهْم ِلَكْياَل يَ ت َ  ْن َأاَبَن. َواْلِْ
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ح. َوَأْخرَباََن أَبُو اْْلرَْيِ َجا  -  98 َد آاَبِديُّ َواللَّْفُظ ِمُع ْبُن َأمْحََد اْلُمحَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ مَّ
ْبُن َعْبِد   يَزِيُد  ثنا   ، ارِِميُّ الدَّ ْبُن َسِعيٍد  ثَ نَا ُعْثَماُن  ، قَاَل: َحدَّ اْلَمْجَد آاَبِديُّ أَبُو طَاِهٍر  أان  اْلَولِيِد،  َلُه،  ْبُن  بَِقيَّةُ  ثنا   ، اجْلُْرُجِسيُّ رَِبِه 

ْبِن َخاِلٍد، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن   اللَّْيِل َوَضَع طَُهورَهُ  َعْن َعْمرِو  ِمَن  َمْضَجَعهُ  َأَخَذ  ِإَذا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  " َكاَن النَِّبُّ َصلَّى  أََنٍس، قَاَل: 
َورَأَْيتُ   " قَاَل:   ." َواْمَتَشَط  َوتَ َوضَّأَ  اْستَاَك،  اللَّْيِل  ِمَن  تَ َعاىَل  هللاُ  َهبَّهُ  فَِإَذا  َوِمْشطَُه،  َرُسولَ َوِسَواَكهُ  َوَسلََّم      َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا 

ُط مِبُْشٍط ِمْن َعاٍج ".    يَ َتَمشَّ
ْيُخ: رَِوايَةُ بَِقيََّة َعْن ِشُيوِخِه اْلَمْجُهوِلنَي َضِعيَفٌة. َوَقْد قَاَل   أَبُو ُسَلْيَماَن اْْلَطَّايِبُّ: قَاَل اأْلَْصَمِعيُّ قَاَل ُعْثَماُن: َهَذا ُمْنَكٌر. قَاَل الشَّ

اْلَعامَّ ا تَ ْعرِفُهُ  الَِّذي  اْلَعاُج  َوَأمَّا  اْلَبْحرِيَِّة.  َلْحَفاِة  السُّ ظَْهِر  َعْظُم  ُهَو  َويُ َقاُل:  ْبُل  الذَّ اَل  ْلَعاُج  َتٌة  َمي ْ َوُهَو  َلِة  اْلِفي َ أَنْ يَاِب  َعْظُم  فَ ُهَو  ةُ 
 جَيُوُز اْسِتْعَمالُهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 الْأَكْلِ فِي صِحَافِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَابُ الْمَنْعِ مِنَ  
ٍد اْلَفِقيُه، أان أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن ُعمَ   - 105 ، فََأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ َر احْلَاِفُظ، ثنا حَيََْي ْبُن َصاِعٍد، أَمَّا َحِديُث َعِليٍّ

، ثنا يُوُنُس ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب بُ ْرَدَة، قَاَل: اْنطََلْقُت أَ ثنا ُمْسِلُم ْبُن َحاتٍِ اأْلَْنَصارِ  ، اِبْلَبْصَرِة، ان أَبُو َبْكٍر احْلََنِفيُّ اَن َوَأيِب ِإىَل يُّ
َهِب َواْلِفضَِّة، َأْن ُيْشَرَب َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنُه، فَ َقاَل لَنَا: " ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم ََنَى َعْن آنَِيِة الذَّ

َهِب "  يِّ َواْلِميثَ َرِة، َوَعْن ثِيَاِب احْلَرِيِر َوَخاتَِ الذَّ  ِفيَها، َوَأْن يُ ؤَْكَل ِفيَها، َوََنَى َعِن اْلَقسِّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ْبِن    -  106 أََنِس  َحِديُث  َقَطنُ َوَأمَّا  ثنا  احْلََسِن،  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  أان  ِإْماَلًء،  َلِميُّ  السُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  ثْ نَاهُ  َفَحدَّ ْبُن    َماِلٍك، 

اِج، َعْن أََنِس بْ  اِج ْبِن احْلَجَّ ِن ِسريِيَن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: ِإبْ َراِهيَم، ثنا َحْفُص ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَماَن، َعِن احْلَجَّ
َهِب َواْلِفضَِّة "   " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اأْلَْكِل َوالشُّْرِب يف آنَِيِة الذَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، أان احْلَُسنْيُ ْبُن  - 108 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإْسَحاَق  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ ، َوأان أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ احْلََسِن ْبِن َأيِب أَيُّوَب الطُّوِسيُّ
أَبُو حَيََْي  َة، قَااَل: ثنا  ، مِبَكَّ ِإْسَحاَق اْلَفاِكِهيُّ ِد ْبِن  ْبُن حُمَمَّ هللِا  ْغَداَد، َوأان َعْبُد  زَّاُز بِب َ ثنا    اْلب َ َمَسرََّة،  ،  ْبُن َأيِب  اجْلَاِريُّ ٍد  حَيََْي ْبُن حُمَمَّ

ثَ نَا زََكرايَّ ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُمِطيٍع، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َأنَّ ال  نَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َيْشَرُب  َحدَّ
   ، أَْو ِإاَنٍء ِفيِه َشْيٌء ِمْن َذِلَك، فَِإَّْنَا جُيَْرِجُر يف َبْطِنِه اَنَر َجَهنََّم ".يف ِإاَنِء َذَهٍب َأْو ِفضَّةٍ 
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ْسنَادِ  ، َواْلَفاِكِهيِّ َمًعا، فَ َزاَد يف اإْلِ اْبِن ُعَمَر، َوَأظُنُّهُ     بَ ْعَد أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعنِ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ يف فَ َوائِِدِه، َعِن الطُّوِسيِّ
ارَُقْطِِنِّ  َم، وََكَذِلَك َأْخَرَجهُ    َوُْهًا، فَ َقْد َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن ْبُن ِإْسَحاَق، ِمْن َأْصِل ِكتَابِِه ِِبَطِّ َأيِب احْلََسِن الدَّ َرمِحَهُ هللاُ تَ َعاىَل َكَما تَ َقدَّ

ارَُقْطِِنُّ يف كِ  الدَّ احْلََسِن  أَ أَبُو  َأيِب حَيََْي ْبِن  اِب، َعْن  ِد ْبِن َعْبِد اْلَوهَّ اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، َعْن حُمَمَّ أَبُو  َمْيَسَرَة يف تَابِِه، وََكَذِلَك َأْخَرَجهُ  يِب 
ِه، َواْلَمْشُهوُر َعِن اْبِن ُعَمَر يف اْلُمَضبَِّب َمْوقُوفًا َعَلْيهِ   ِكتَاِبِه ُدوَن ِذْكِر َجدِّ

 ( فمنكرة. َأْو ِإَناٍء ِفيِه َشْيٌء ِمْن َذِلكَ صحيح دون قوله )  حقق:# قال الم
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ 
ْبُن ُشعَ   -  110 ثنا ُسَلْيَماُن   ، اْلِمْصِريُّ ٍد  حُمَمَّ ْبُن  أنبأ َعِليُّ  اْلَعْدُل،  ِبْشَراَن  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن َوَأْخرَباََن  ثنا َعِليُّ  اْلِكيَساّنُّ،  ْيٍب 

، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، أَنَّ  هُ ُأيتَ بَِقَدٍح ُمَفضٍَّض لَِيْشَرَب ِمْنهُ فََأََب َأْن َيْشَرَب َفَسأَْلُتهُ َمْعَبٍد، ثنا ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ
َع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعِن الشُّْرِب يف آنَِيِة ال  َهِب َواْلِفضَِّة، مَلْ َيْشَرْب يف اْلَقدَ فَ َقاَل: " ِإنَّ اْبَن ُعَمَر ُمْنُذ َسَِ ِح  ذَّ

 اْلُمَفضَِّض ".  
 َورُِوَي يف َذِلَك َعْن َعاِئَشَة، َوأََنِس ْبِن َماِلكٍ 

 # قال المحقق: ضعيف. 
 

 غَيْرِ ذَلِكَ بَابُ التَّطَهُّرِ فِي سَائِرِ الْأَوْانِي مِنَ الْحِجَارَةِ وَالزُّجَاجِ وَالصُّفْرِ وَالنُّحَاسِ وَالشَّبَهِ وَالْخَشَبِ وَ 
َهاّنُّ، ثنا حمَُ َأْخرَباََن    -  118 ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة،  أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفُظ، أان أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْصب َ مَّ

ُّ، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَعا ِبَوُضوٍء َفِجيَئ ِبَقَدٍح    ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبَدَة الضَّبِّ
فَاأْلَ  اأْلَوَُّل  َوضَّئُوَن  يَ ت َ اْلَقْوُم  َفَجَعَل  ِفيِه،  َأَصاِبَعهُ  فَ َوَضَع  زَُجاٍج،  َقَدِح  قَاَل:  َأْحَسبُهُ  َماٌء  ْبِعنيَ ِفيِه  السَّ َبنْيَ  َما  َفَحَزْرَُتُْم  ِإىَل  وَُّل،   

ُبُع ِمْن َبنْيِ َأَصاِبِعِه ".   الثََّماِننَي، َفَجَعْلُت أَْنظُُر ِإىَل اْلَماِء َكأَنَّهُ يَ ن ْ
ْيُخ: ُهَو َكَما قَالَ . قَاَل قَاَل اْبُن ُخَزمْيََة: َرَوى َهَذا اْْلرََبَ َغرْيُ َواِحٍد، َعْن مَحَّاِد ْبِن زَْيٍد، فَ َقالُوا: رَْحَراٍح َمَكاَن زَُجاجٍ   الشَّ

 # قال المحقق: صحيح. 
 

 بَابُ التَّطَهُّرِ فِي أَوْانِي الْمُشْرِكِنيَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ نَجَاسَة  
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ   -  131 ، َوَأمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ْغَداِديُّ ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلب َ ُد ْبُن حُمَمَّ

َعبْ  ثنا  ُسَوْيٍد،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  إِبْ َراِهيُم  هللاُ  أان  َرِضَي  َعاِئَشَة  َعْن  ُمَلْيَكَة،  َأيِب  اْبِن  َعِن  يَزِيَد،  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  أنبأ  الرَّزَّاِق،  ُد 
اَنِء لِلنَّْصَراّنِّ  َها، قَاَلْت: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ تَِّقي َأْن َيْشَرَب يف اإْلِ   ".  َعن ْ

ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ فَ َقْد قَاَل أَبُو   ، َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، قَاَل الشَّ : َوِإبْ َراِهيُم اْْلُوِزيُّ اَل حُيَْتجُّ  َعْبِد هللِا: تَ َفرََّد ِبِه إِبْ َراِهيُم ْبُن يَزِيَد اْْلُوِزيُّ
ْنزِيِه مِبَا َمَضى   ِبِه، ُثَّ ُهَو حَمُموٌل َعَلى الت َّ

 # قال المحقق: ضعيف جدا. 
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 جُمَّاعُ أَبْوَابِ السِّوَاكِ 

 بَابٌ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ 
ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا  - 144 أَبُو َداُوَد، ثنا ُشْعَبُة، َعْن   َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

التَِّميمِ  ِإْسَحاَق، َعِن  َيَُْمرُ َأيِب  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبُّ َصلَّى  َما زَاَل   " َواِك، فَ َقاَل:  السِّ اْبَن َعبَّاٍس، َعِن  ، قَاَل: َسأَْلُت  بِِه َحَّتَّ يِّ اَن 
 َخِشينَا َأْن يَ ْنِزَل َعَلْيِه ِفيِه " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 سَ بِوَاجِب  بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ سُّنَّة  لَيْ 
دِ  - 146 ُد ْبُن حُمَمَّ ، أان أَبُو النَّْضِر حُمَمَّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ  ْبِن يُوُسَف اْلَفِقيُه، ثنا احْلَاِرُث ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ

َثِِن َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن مُحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف، َعْن َأيِب ُأَساَمَة، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، قَاَل: َحدَّ 
َواِك َمَع ُكلِّ َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت أَلََمْرَتُُ   ُوُضوٍء ". َهَكَذا َأْخرَباََنهُ ْم اِبلسِّ

   يف اْلَفَواِئدِ 
 

ٍد، ث  -  147 نا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة، ثنا َماِلُك ْبُن َوَقْد أنبأ أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أان َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَفِقيُه، ثنا احْلَاِرُث ْبُن حُمَمَّ
افِ أََنٍس، َفذََكَرهُ َمْرفُوعً  ، َعْن َماِلٍك. َرَواهُ الشَّ ِعيُّ يف رَِوايَِة َحْرَمَلةَ ا َوَهَذا احْلَِديُث َمْعُروٌف ِبَرْوِح ْبِن ُعبَاَدَة، َوِبْشِر ْبِن ُعَمَر الزَّْهَراّنِّ

ْسنَاِد َمْوقُوٌف ُدوَن ِذْكِر اْلُوُضوءِ   َمْرفُوًعا، َوُهَو يف اْلُمَوطَِّأ هِبََذا اإْلِ
 صحيح.  حقق:# قال الم

 
ثنا عَ   -  148 اْلَقاِضي،  ْبُن ِإْسَحاَق  ثنا ِإَْسَاِعيُل  ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل،  احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ  اْلَفْضِل، قَاَل:  َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا  ارُِم ْبُن 

ِد ْبِن حيَْ  ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، ثنا حَيََْي ْبُن حُمَمَّ َثِِن حُمَمَّ اِب احْلََجِبُّ، قَااَل: ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، ثنا َوَحدَّ ََي، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ
، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قال َرُسوَل هللاِ  رَّاُج، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ َم: " َلْواَل َأْن  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعْبُد الرَّمْحَِن السَّ

َواَك َمَع اْلُوُضوِء، َوأَلَخَّْرُت َصاَلَة اْلِعَشاِء ِإىَل ِنْصِف اللَّيْ   ِل " َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت َلَفَرْضُت َعَلْيِهُم السِّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْيِد هللِا، َعْن َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، ثنا أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل    -  149 ُد ْبُن حَيََْي، ثنا مَحَّاُد ْبُن َمْسَعَدَة، َعْن ُعب َ زَّاُز، ثنا حُمَمَّ اْلب َ

يِت َأظُنُّهُ قَاَل: " َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّ   َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:
َوذََكَر    ." ِنْصِفِه  َأْو  اللَّْيِل  ثُ ُلِث  ِإىَل  اْلِعَشاِء  َصاَلَة  َوأَلَخَّْرُت  اْلُوُضوِء،  َمَع  َواِك  اِبلسِّ احْلَِديثِ َأَمْرَُتُْم   اَبِقي 

 صحيح.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر، أان أَبُو َحاِمٍد، ثنا    -  150 ُد ْبُن حَيََْي، َأنَّ َأمْحََد ْبَن َخاِلٍد، ثنا حُمَمَّ حُمَمَّ

هللاُ َعلَ  هللِا َصلَّى  ْعُت َرُسوَل  َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: َسَِ أُمِّ َصِبيََّة، َعْن  َمْوىَل  ، َعْن َعطَاٍء،  ي َ اْلَمْقرُبِيِّ َأْن ْيِه َوَسلََّم  َأْكَرهُ  َأّّنِ  " َلْواَل  ُقوُل: 
َثِِن َأيِب، َعِن اْبِن    َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت ". ََنَْوهُ  ُد ْبُن حَيََْي، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، قَاَل: َحدَّ ثَ نَا حُمَمَّ  ِإْسَحاَق بَِنْحِوهِ قَاَل: َوَحدَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

َوْيِه، ثنا يَزِيُد ْبُن اْْلَي ْ َوحَ  - 151 ِد ْبِن َسْخت َ َثِِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: َحدَّ َثِم، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب اللَّْيِث،  دَّ
َقِل، َعِن اْبِن َتَّامٍ  ، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َأيِب َعِليٍّ الصَّي ْ ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ثنا اأْلَْشَجِعيُّ

َواَك َكَما فُِرَض َعَليْ   ِهُم اْلُوُضوءُ ". َكَذا َرَواهُ الث َّْوِريُّ َما ِل َأرَاُكْم َتَْتُوّن قُ ْلًحا، َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت َلَفَرْضُت َعَلْيِهُم السِّ
 مضطرب.  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ   - 152 ، أاََن ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْصب َ ُد ْبُن إِبْ َراِهيَم اْلَفاِرِسيُّ ُد ْبُن َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ُد ْبُن فَاِرٍس، ثنا حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ

َثِِن  ، قَاَل: َحدَّ ، َعْن َجْعَفِر ْبِن َتَّ ِإَْسَاِعيَل ُهَو اْلُبَخاِريُّ ُد ْبُن حَمُْبوٍب، ثنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأيِب َعِليٍّ اٍم،   حُمَمَّ
: َوقَاَل َجرِيٌر:  َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َتْدُخُلوَن َعَليَّ قُ ْلًحا، اْستَ  اُكوا ". قَاَل اْلُبَخاِريُّ

، َعْن َجْعَفِر ْبِن َتَّاٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  ، َكَنْحِو َما  َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأيِب َعِليٍّ َسلََّم بَِنْحِوِه. َوقَاَل الث َّْوِريُّ
، َعْن َجرِيٍر ِبِِْسنَاِدِه، َعْن أَبِيِه، َعِن ا رُوِّينَاُه. َوَرَواهُ أَبُو ، َعْن ِإْسَحاَق، َعْن ِإَْسَاِعيَل الطَّاِلَقاّنِّ َغِويُّ لنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه اْلَقاِسِم اْلب َ

بِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َعِن النَِّبِّ َصلَّى َوَسلََّم، َوَعْن ُسَرْيِج ْبِن يُوُنَس، َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ِبِِْسنَاِدِه، َعْن أَ 
َلٌف يف ِإْسنَاِدهِ   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِقيَل َغرْيُ َذِلَك، َوُهَو َحِديٌث خُمْت َ

 مضطرب.  # قال المحقق:
 

، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َأيِب أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاّنُّ،  - 157 ثنا احْلَْضَرِميُّ
ِد ْبِن ِإْسَحاقَ  َبَة، ثنا حَيََْي ْبُن مَيَاٍن، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن حُمَمَّ َواُك ِمْن أُُذِن َشي ْ ، َعْن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: َكاَن السِّ

 النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْوِضَع اْلَقَلِم ِمْن أُُذِن اْلَكاِتِب ".  
ْيُخ: َوحَيََْي ْبُن مَيَاٍن لَْيَس اِبْلَقِويِّ ِعْنَدُهْم.  قَاَل أَبُو اْلَقاِسِم: َرَواهُ َعِن اْبِن ِإْسَحاَق ُسْفيَاُن. َومَلْ يَ رْ  ِوِه َعْن ُسْفيَاَن ِإالَّ حَيََْي. قَاَل الشَّ

ِد ْبِن ِإْسَحاَق اأْلَوَِّل ِإىَل َهَذا   َوُيْشِبهُ َأْن َيُكوَن غَِلَط ِمْن َحِديِث حُمَمَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
هللاِ   -  159 َعْبِد  أَبُو  بَ َأْخرَباََن  َحن ْ ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا   ، اْلَقِطيِعيُّ َجْعَفٍر  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ قَاَل:   ٍل، 

، ثنا َثِِن َأيِب، َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ اْلَعْنرَبِيُّ ُد ْبنُ  َحدَّ حَيََْي، قَااَل: ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، ثنا   ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ثنا حُمَمَّ
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، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، قَالَ  ُد ْبُن ُمْسِلٍم الزُّْهِريُّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: ذََكَر حُمَمَّ ْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َأيِب، َعْن حُمَمَّ
 ُضُل الصَّاَلةُ الَّيِت ُيْستَاُك َْلَا َعَلى الصَّاَلِة الَّيِت اَل يُْستَاُك َْلَا َسْبِعنَي ِضْعًفا ".  َوَسلََّم: " تَ فْ 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َيَساٍر، َوأَنَّهُ مَلْ يَ   َوَقْد َرَواهُ ُمَعاِويَةُ ْسَمْعهُ ِمَن الزُّْهِريِّ َوَهَذا احْلَِديُث َأَحُد َما خُيَاُف َأْن َيُكوَن ِمْن َتْدلِيَساِت حُمَمَّ
. َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشةَ  ، َولَْيَس اِبْلَقِويِّ ، َوِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن َعْمَرَة، َعْن ْبُن حَيََْي الصََّديفُّ، َعِن الزُّْهِريِّ

 َعاِئَشَة َفِكاَلُُهَا َضِعيفٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
160  -  ، اْلَواِقِديُّ ثنا  اْْلَِليِل،  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا   ، الرَّاِزيُّ َجْعَفٍر  أَبُو  أنبأ  ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  حَيََْي    َأْخرَباََن  َأيِب  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا 

َصلَّى النَِّبِّ  َعِن  َعاِئَشَة،  َعْن  ُعْرَوَة،  َعْن  اأْلَْسَوِد،  َأيِب  َعْن   ، ِمْن    اأْلَْسَلِميُّ ِإِلَّ  َأَحبُّ  َواِك  السِّ بَ ْعَد  الرَّْكَعتَاِن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ 
َواِك " اْلَواِقِديُّ اَل حُيَْتجُّ بِِه، َورُِوَي َعْن َعاِئَشَة ِمْن َغرْيِ َهَذا الطَّرِيقِ   َسْبِعنَي رَْكَعٍة قَ ْبَل السِّ

 موضوع.  # قال المحقق:
 

دُ َأْخرَباََن أَبُو ا  - 161 ِد ْبِن َوْهبَاَن، ثنا حُمَمَّ ، أان أَبُو اْلَفْضِل اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِويُّ ،  حْلََسِن حُمَمَّ َلِميُّ  ْبُن يَزِيَد السُّ
، َعْن َعْمَرَة، َعنْ   َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ثنا مَحَّاُد ْبُن ِقريَاٍط، ثنا فَ َرُج ْبُن َفَضاَلَة، َعْن ُعْرَوَة ْبِن رَُوميٍْ

. َورُِوَي يف َذِلَك، عَ  ْن ُجَبرْيِ ْبِن نُ َفرْيٍ َمْرفُوًعا ُمْرَساًل، " َصاَلةُ ِسَواٍك َخرْيٌ ِمْن َسْبِعنَي َصاَلٍة ِبَغرْيِ ِسَواٍك ". فَ َهَذا ِإْسنَاٌد َغرْيُ َقِويٍّ
 َأْعَلمُ َوهللاُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ تَأْكِيدِ السِّوَاكِ عِنْدَ الْأَزْمِ 
الرَّازِ   -  168 ْيٍد  ُجن َ ْبِن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  َعِليُّ  ثنا  َأمْحََد،  ْبُن  َدْعَلُج  أان  ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ح  َأْخرَباََن  زَُهرْيٌ  ثنا   ، َفْيِليُّ الن ُّ ثنا   ، يُّ

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا اْبُن َمْلَحاَن، ثنا َعْمٌرو ُهَو اْبُن َخاِلٍد، أان زَُهرْيٌ، ثنا  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبا َأمْحَُد ْبنُ   ُعب َ
هللاُ َعَلْيِه   أََتى رَُجاَلِن َرُسوَل هللِا َصلَّى  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل:  أَبِيِه، َعِن  يَاَن، َعْن  َأيِب ظَب ْ َتَكلََّم َوَسلََّم َحاَجتُ ُهَما َواِحَدٌة، ف َ قَابُوُس ْبُن 

قَاَل: بَ َلى، َوَلِكِنِّ مَلْ َأْطَعْم ِمْن َثاَلٍث.    َأَحُدُُهَا فَ َوَجَد َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ِفيِه ِإْخاَلفًا، فَ َقاَل َلُه: " َأَما َتْستَاُك؟ ".
 فََأَمَر رَُجاًل ِمْن َأْصَحاِبِه فَآَواهُ َوَقَضى َحاَجَتُه.  

 ُظ َحِديِث اْبِن َعْبَداَن. َوَهَكَذا َرَواهُ ََجَاَعٌة، َعْن زَُهرْيٍ َلفْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 بَابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَرِ 
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يَّارِيُّ   -  172 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس اْلَقاِسُم ْبُن اْلَقاِسِم السَّ ِه، أان َعْبَداُن، أان َعْبُد هللِا  َأْخرَباََن حُمَمَّ ، أان أَبُو اْلُمَوجَّ
لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيْسنَتُّ فََأْعطَاهُ  يَ ْعِِن اْبَن اْلُمبَاَرِك، أان ُأَساَمةُ ْبُن زَْيٍد، َأْخرَبّن اَنِفٌع، أان اْبُن ُعَمَر، قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل هللِا صَ 

َ ". َأْكرَبَ اْلقَ   ْوِم ُثَّ قَاَل: " ِإنَّ ِجرْبِيَل َأَمَرّن َأْن أَُكربِّ
 اْسَتْشَهَد اْلُبَخاِريُّ هِبِِذِه الّرَِوايَةِ 

 # قال المحقق: ضعيف. 
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِيَاكِ عَرْضًا 
ٍد الصُّويفُّ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ َوَقْد رُِوَي يف ااِلْسِتيَاِك، َعْرًضا َحِديٌث اَل َأْحَتُج    - 173 مِبِْثِلِه، أَنْ بََأهُ أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

ِد ْبِن ُسَلْيَماَن، ثنا حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن، ثنا اْلَيَماُن ْبُن َعِديٍّ أَبُو َعدِ  ُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا ثُ ب َ احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ ُّ،  يٍّ احْلِْمِصيُّ ْيُت ْبُن َكِثرٍي الضَّبِّ
َوَسلَّ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل: َكاَن  هَبٍْز،  َعْن  اْلُمَسيِِّب،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  َسِعيٍد  ْبِن  حَيََْي  الّرَِوايَِة، َعْن  َهِذِه  يف   َم َكَذا 

 منكر.  # قال المحقق:
بَاّنُّ اِبْلُكوَفِة، ثنا َجْعَفُر  َوَأْخرَباََن احْلَاِكُم أَبُو    - 174 ِد ْبِن ُعْقَبَة الشَّي ْ ِد ْبِن  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ْبُن حُمَمَّ

اْلقُ  ْبُن رَبِيَعَة  ثنا َعِليُّ   ، اْلِكْنِديُّ َأيِب َبْكٍر  ْبِن  ْبُن َعِليِّ  ثنا ُعَمُر   ، الرَّاِزيُّ ْبِن احْلََسِن  ْبِن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد  َرِشيُّ اْلَمَدّنُّ، َعْن حَيََْي 
ْشَرُب َمصًّا، َويَ ُقوُل: " ُهَو َأْهنَأُ َوَأْمَرأُ  اْلُمَسيِِّب، َعْن رَبِيَعَة ْبِن َأْكَثَم، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْستَاُك َعْرًضا َويَ 

َا" َلْفُظ حَ  ُس َثاَلًَث، َويَ ُقوُل: " ُهَو َأْهنَأُ َوَأْمرَأُ ". َوِإَّنَّ فَّ ن َ يُ ْعَرُف هَبٌْز هِبََذا احْلَِديِث. ذََكَرهُ  ِديِث اْبِن َأْكَثَم، َوزَاَد يف َحِديِث هَبٍْز: َويَ ت َ
  ِِبَْيربََ اْبُن َمنِيٍع، َواْبُن َمْنَدْه. فََأمَّا رَبِيَعةُ ْبُن َأْكَثَم فَِإْنهُ اْسُتْشِهدَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلُقرَ   -  175 َخاِلٍد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  ُهَشْيٍم،  َعْن  الصَّبَّاِح،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  اْلَمَراِسيِل،  يف  َداُوَد،  أَبُو  َأيِب َوَرَوى  ْبِن  َعطَاِء  َعْن   ، ِشيِّ
 َسلََّم: " ِإَذا َشرِبْ ُتْم فَاْشَربُوا َمصًّا، َوِإَذا اْسَتْكُتْم فَاْستَاُكوا َعْرًضا "  راََبٍح، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 

، ثنا أَبُو َدا ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ٍد، أان أَبُو احْلََسِن التُّْسرَتِيُّ ُد ْبُن حُمَمَّ  ُوَد َفذََكَرهُ َوَأْخرَباََنهُ حُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َثِِن  - 176 ، قَاَل: َحدَّ اِجيُّ ، ثنا السَّ ُد ْبُن ُموَسى، ثنا ِعيَسى ْبُن ُشَعْيٍب،   َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديِّ حُمَمَّ

، َعْن أََنٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َواِك اأْلََصاِبُع ".،  َعْن َعْبِد احْلََكِم اْلَقْسَمِليِّ  َم قَاَل: " جَتِْزي ِمَن السِّ
عَ   : اْلُبَخاِريُّ قَاَل  يَ ُقوُل:  مَحَّاٍد،  اْبَن  ْعُت  َسَِ قَاَل:   ، َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  َأاَن  َسْعٍد،  أَبُو  َعْن َأْخرَباََن   ، اْلَبْصِريُّ اْلَقْسَمِليُّ  احْلََكِم  ْبُد 

ْيُخ: َوَقْد َرَواهُ ِعيَسى ْبُن ُشَعْيٍب ِبِِْسنَاٍد آَخَر، َعْن أََنسٍ أََنٍس، َوَعْن َأيِب  يِق ُمْنَكُر احْلَِديِث. َوقَاَل الشَّ دِّ  َبْكٍر الصِّ
 منكر.  # قال المحقق:
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اِك ْبُن َأيِب   -  177 َثِِن أَبُو الضَّحَّ ْيٍد، َحدَّ ُد ْبُن ُموَسى،   َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن ُعب َ َعاِصٍم النَّبِيُل، ثنا حُمَمَّ
، َعِن النَّْضِر ْبِن أََنٍس،   َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " جَتِْزي ِمَن ثنا ِعيَسى ْبُن ُشَعْيٍب، ثنا اْبُن اْلُمَثىنَّ

َواِك اأْلََصاِبُع ".،    السِّ
يًعا  ْسنَاَدْيِن َجَِ  ََتبَ َعُهَما ُعْقَبةُ ْبُن ُمْكَرٍم، َعْن ِعيَسى ْبِن ُشَعْيٍب. تَ َفرََّد بِِه ِعيَسى اِبإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد الدُّ  -  178 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َصاِدٍر َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ورِيُّ
، َعنِ  اْلُمَثىنَّ ْبُن  هللِا  ثنا َعْبُد  ْبُن ُشَعْيٍب،  ثنا ِعيَسى  هللاُ َعَلْيِه    اْلَمَداِيِِنُّ،  هللِا َصلَّى  َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ْبِن  أََنِس  ْبِن  النَّْضِر 

َواِك ". َكَذا َوَجْدتُهُ يف ِكتَاِب ِعيَسى ْبِن ُشَعْيٍب، َواْلَمْحُفوُظ ِمنْ    َحِديِث اْبِن اْلُمَثىنَّ َوَسلََّم: " جَتِْزي اأْلََصاِبُع َُمَْزى السِّ
 ف. ضعي # قال المحقق:

 
نا َخاِلُد ْبُن ِخَداٍش، ثنا َعْبُد َما َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أان أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ثنا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َصاِلٍح، ث - 179

َثِِن بَ ْعُض َأْهِل بَ ْييِت، َعْن أََنسِ  ، َحدَّ ْبِن َماِلٍك، َأنَّ رَُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن َبِِن َعْمرِو ْبِن َعْوٍف، قَاَل: اَي   هللِا ْبُن اْلُمَثىنَّ اأْلَْنَصاِريُّ
َواِك فَ َهْل ُدوَن َذِلَك ِمْن َشْيٍء؟ قَاَل: " ُأْصبُ َعاَك ِسَواٌك ِعْنَد ُوُضو  نَا يف السِّ ت َ هُ  ِئَك َتُِرُُُّهَا َعَلى َأْسنَاِنَك، ِإنَّ َرُسوَل هللِا، ِإنََّك رَغَّب ْ

 اَل َعَمَل ِلَمْن اَل نِيََّة َلُه، َواَل َأْجَر ِلَمْن اَل ِحْسَبَة َلهُ " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اْلَمْخلَ   -  180 ٍد  حُمَمَّ ْبُن  احْلََسُن  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  ثنا  الصَّابُوّنُّ،  َنْصٍر  َأيِب  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  اأْلُْستَاذُ  بْ َأْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ ثنا   ، ْبِن  ِديُّ مَحُْدوَن  ُن 

، عَ  اُل، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَثىنَّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر احْلَمَّ ْن َُثَاَمَة، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  َخاِلٍد، ثنا أَبُو أَُميََّة الطََّرُسوِسيُّ
ْصَبُع جَتِْزي ِمنَ  َواِك "  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اإْلِ  السِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ 
ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّ   - 193 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ غَاّنُّ، ثنا َعفَّاُن، ثنا َوَهْيٌب،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ال َعْبُد  َأيِب ثنا  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبَن  راََبَح  ْعُت  َسَِ قَاَل:  ثَِفاٍل، حُيَدُِّث،  أاََب  َع  َسَِ أَنَّهُ  َحْرَمَلَه،  ْبُن  يَ ُقوُل:  رَّمْحَِن  ُحَوْيِطٍب،  ْبِن  ُسْفيَاَن   
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  َعْت َأاَبَها، يَ ُقوُل: َسَِ َا َسَِ يت، أَنَّ ثَ ْتِِن َجدَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اَل َصاَلَة ِلَمْن اَل ُوُضوَء َلُه، َواَل ُوُضوَء َحدَّ

 اأْلَْنَصاَر " ِلَمْن مَلْ َيْذُكِر اْسَم هللِا َعَلْيِه، َواَل يُ ْؤِمُن اِبهلِل َمْن اَل يُ ْؤِمُن يِب، َواَل يُ ْؤِمُن يِب َمْن اَل حيُِبُّ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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ْيَسابُوَر، أان أَبُو َِبٍْر حمَُ   -  194 ِد ْبِن حَيََْي ْبِن زََكرايَّ اْلِمْهَرَجاّنُّ بِن َ ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َكْوثٍَر اْلرَبهَْبَاِريُّ  َوأنبأ أَبُو َسِعيٍد حَيََْي ْبُن حُمَمَّ مَّ

َأيِب فُ  اْبُن  ، ثنا  احْلَُمْيِديُّ ُموَسى، ثنا  ْبُن  ْغَداَد، ثنا ِبْشُر  ْبِن  بِب َ ، َعْن راََبِح  ْبُن َحْرَمَلَة، َعْن َأيِب ثَِقاٍل اْلُمرِّيِّ َدْيٍك، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن 
يت، َعْن أَبِيَها، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ  ثَ ْتِِن َجدَّ َل: " اَل َصاَلةَ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب ُسْفيَاَن ْبِن ُحَوْيِطٍب، قَاَل: َحدَّ

اأْلَنْ  َمْن اَل حيُِبُّ  يِب  يُ ْؤِمُن  هللِا َعَلْيِه، َواَل  اْسَم  َيْذُكِر  ِلَمْن مَلْ  َلُه، َواَل ُوُضوَء  ".ِلَمْن اَل ُوُضوَء  اَْسُهُ    َصاَر  يَ ُقوُل:  اْلُمرِّيُّ  ثَِفاٍل  أَبُو 
. َوجَ  ةُ راََبٍح ِهَي َأَْسَاءُ بِْنُت َسِعيِد ْبِن زَْيِد ْبِن ُعَمرِو ْبِن نُ َفْيلٍ َُثَاَمةُ ْبُن َوائٍِل. َوِقيَل: َُثَاَمةُ ْبُن ُحَصنْيٍ  دَّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

، ثنا ُموَسى ْبُن َهارُونَ  - 195 ِد ْبِن ُنَصرْيٍ اْْلُْلِديُّ َبةُ ْبُن َسِعيٍد،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ي ْ زَّاُز، ثنا قُ ت َ اْلب َ
، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن َسَلَمَة، َعْن أَبِي ُد ْبُن ُموَسى اْلَمْخُزوِميُّ ِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ان حُمَمَّ

 اَل َصاَلَة ِلَمْن اَل ُوُضوَء َلُه، َواَل ُوُضوَء ِلَمْن اَل َيْذُكِر اْسَم هللِا َعَلْيِه ". 
أانَ  اْلَمالِيِِنُّ،  ٍد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  أَبُو َسْعٍد  ْبُن َوَأْخرَباََن  َأمْحَُد  ، قَاَل: ُسِئَل  ْعِديُّ السَّ ْبُن َحْفٍص  َأمْحَُد  ثنا  احْلَاِفُظ،  ْبُن َعِديٍّ  َأمْحََد  أَبُو   

َشيْ  َوى  أَق ْ ََثبِتًا،  َحِديثًا  ِفيِه  َأْعَلُم  اَل  فَ َقاَل:  اْلُوُضوِء  يف  التَّْسِمَيِة  َعِن  َحاِضٌر  َوُهَو  يَ ْعِِن  َبٍل  َحِديُث َكِثريِ َحن ْ ِفيِه  َعْن ٍء  زَْيٍد،  ْبِن   
ِد ْبِن ِإَْسَاِعيلَ  ، َعْن حُمَمَّ ِْمِذيِّ اْلُبَخاِريِّ أَنَّهُ قَاَل: لَْيَس يف َهَذا اْلبَاِب   رُبَ ْيٍح، َورُبَ ْيٌح رَُجٌل لَْيَس مِبَْعُروٍف َوبَ َلَغِِن َعْن َأيِب ِعيَسى الرتِّ

ِد الرَّمْحَِن. قَاَل أَبُو ِعيَسى: َورُِوَي َهَذا احْلَِديُث، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن َصَدَقةَ َحِديٌث َأْحَسُن ِعْنِدي ِمْن َحِديِث راََبِح ْبِن َعبْ 
 َسٌل.  َم َوُهَو َحِديٌث ُمرْ َمْوىَل اْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن َأيِب ثَِفاٍل، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن ُحَوْيِطٍب، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

، أانَ  ٍد ِإبْ َراِهيُم اْلَفاِرِسيُّ ا. َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ْيُخ: َوأَبُو ثَِفاٍل لَْيَس اِبْلَمْعُروِف ِجدًّ ُد ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل الشَّ  ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، أاََن حُمَمَّ
ِد ْبِن ِإَْسَاِعيَل اْلُبَخارِ  ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة يَ ْعِِن يف التَّْسِمَيِة: اَل يُ ْعَرُف ِلَسَلَمَة ََسَاٌع َعْن َأيِب ْبِن فَاِرٍس، َعْن حُمَمَّ . قَاَل َسَلَمةُ اللَّْيِثيُّ  يِّ

ْعُقوَب َعْن أَبِيهِ   ُهَريْ َرَة، َواَل لِي َ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
دٍ  -  196 ٍد أَبُو يَزِيَد   َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ اْلَفِقيُه، أان حَيََْي ْبُن َصاِعٍد، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا حَمُْموُد ْبُن حُمَمَّ

اِر، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَا ، ثنا أَيُّوُب ْبُن النَّجَّ وُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َل: قَاَل َرسُ الظََّفِريُّ
َوضَّْأ ".   " َما تَ َوضَّأَ َمْن مَلْ َيْذُكِر اْسَم هللِا َعَلْيِه، َوَما َصلَّى َمْن مَلْ يَ ت َ

اِر، يَ ُقوُل: مَلْ َأَْسَْع َوَهَذا احْلَِديُث اَل يُ ْعَرُف ِمْن َحِديِث حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلَمَة ِإالَّ ِمْن َهَذا اْلوَ  ْجِه، وََكاَن أَيُّوُب ْبُن النَّجَّ
َقى آَدُم، َوُموَسى، ذََكَرهُ حَيََْي ْبُن مَ  ِعنٍي، ِفيَما َرَواهُ َعْنهُ اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، ِمْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، ِإالَّ َحِديثًا َواِحًدا، َوُهَو َحِديُث: الت َّ

َقِطًعا. َوهللاُ َأْعَلمُ َفَكاَن َحِديثُهُ    َهَذا ُمن ْ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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ال  -  198 هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثنا  َشاَذاَن،  ْبِن  اْلَفْضِل  ْبِن  ُموَسى  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َأْخرَباََن  ِمْهَراَن  َومِبَا  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  صَّفَّاُر، 
َهاّنُّ، ثنا   ْمَساُر، ثنا اأْلَْعَمُش، َعْن َشِقيِق ْبِن َسَلَمَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن  اأْلَْصب َ ْعُت  أَبُو زََكرايَّ ُهَو حَيََْي ْبُن َهاِشٍم السِّ َمْسُعوٍد، قَاَل: َسَِ

َر َأَحدُُكْم فَ ْلَيْذُكِر اْسَم هللاِ  ُر َجَسَدهُ ُكلَُّه، فَِإْن مَلْ َيْذُكْر َأَحدُُكُم َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإَذا َتطَهَّ  َعَلْيِه، فَِإنَّهُ يُطَهِّ
ْر ِإالَّ َما َمرَّ َعَلْيِه اْلَماُء، فَِإَذا فَ رََغ َأَحدُُكْم ِمْن طُُهورِِه فَ ْليَ  ًدا َعْبُدهُ ْشَهْد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ، َوَأنَّ  اْسَم هللِا َعَلى طُُهورِِه مَلْ يُطَهِّ حُمَمَّ

، فَِإَذا قَاَل َذِلَك فُِتَحْت َلهُ أَبْ َواُب الرَّمْحَِة "    َوَرُسولُُه، ُثَّ لُِيَصلِّ َعَليَّ
رُِوَي َعِن اْبِن ُعَمَر ِمْن يِث. َوَقْد  َوَهَذا َضِعيٌف اَل َأْعَلُمهُ َرَواهُ َعِن اأْلَْعَمِش، َغرْيُ حَيََْي ْبُن َهاِشٍم، َوحَيََْي ْبُن َهاِشٍم َمرْتُوُك احْلَدِ 

 َوْجٍه آَخرَ 
 موضوع.  # قال المحقق:

 
ُد ْبنُ  - 199 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَّ غَاِلٍب، ثنا ِهَشاُم ْبُن هَبَْراَم، ثنا    َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

ٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعْبُد هللِا   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن  ْبُن َحِكيٍم أَبُو َبْكٍر، َعْن َعاِصِم ْبِن حُمَمَّ
َوَهَذا  ْذُكِر اْسَم هللِا َعَلى َوُضوئِِه َكاَن طَُهورًا أِلَْعَضائِِه ".تَ َوضَّأَ َوذََكَر اْسَم هللِا َعَلى َوُضوئِِه َكاَن طَُهورًا جِلََسِدِه، َوَمْن تَ َوضَّأَ َومَلْ يَ 

اِهِريُّ َغرْيُ ثَِقٍة ِعْنَد َأْهِل اْلِعْلِم اِبحْلَِديِث. َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر ضَ   ِعيٍف، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َمْرفُوًعا أَْيًضا َضِعيٌف. أَبُو َبْكٍر الدَّ
 يف جدا. ضع # قال المحقق:

 
ُد    -  200 ، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ ٍد احْلَارِِثيُّ ُد ْبُن َعْبِد  َأْخرَباََن اْلَفِقيهُ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ْبُن خَمَْلٍد، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

ِد ْبِن   ، ثنا ِمْرَداُس ْبُن حُمَمَّ ، َعْن ُُمَاِهٍد، َعْن أَ هللِا الزُّْهِريُّ ُد ْبُن َأاَبَن، َعْن أَيُّوَب ْبِن َعاِئٍذ الطَّاِئيِّ يِب َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب بُ ْرَدَة، ثنا حُمَمَّ
َر َجَسدُ   ُكلُُّه، َوَمْن تَ َوضَّأَ َومَلْ َيْذُكِر اْسَم هللِا هُ ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن تَ َوضَّأَ َوذََكَر اْسَم هللِا َتطَهَّ

ْر ِإالَّ َمْوِضُع اْلُوُضوِء "   مَلْ يَ َتطَهَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ التَّكْرَارِ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ 

اْلَفِقيُه، أان َعِليُّ   -  209 احْلَارِِثيُّ  ٍد  ْبُن َعْبِد َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  ثنا   ، ْيَسابُوِريُّ الن َّ َبْكٍر  أَبُو  احْلَاِفُظ، أان  ْبُن ُعَمَر   
ابْ  ، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن  ْضَرِميُّ ِإَْسَاِعيَل احلَْ ْبُن  اْبُن َْلِيَعَة، َوَجاِبُر  ثنا  ي،  ثنا َعمِّ ْبِن َوْهٍب،  ْبِن َعْبِد هللِا، الرَّمْحَِن    ِن ِشَهاٍب، َعْن َساملِِ 

ِمْن َمنَاِمِه َفاَل  َأَحدُُكْم  َقَظ  ي ْ اْست َ ِإَذا   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  اَنِء َحَّتَّ يَ ْغِسَلَها   َعْن  اإْلِ يََدهُ يف  يُْدِخْل 
َفَحَصَبهُ اْبُن ُعَمَر، َوقَاَل:     َيُدهُ ". فَ َقاَل َلهُ رَُجٌل: َأرَأَْيَت ِإْن َكاَن َحْوًضا،َثاَلَث َمرَّاٍت فَِإنَّهُ اَل َيْدَرى أَْيَن اَبَتْت يَُدهُ َأْو أَْيَن طَاَفتْ 

 ُأْخرِبَُك َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوتَ ُقوُل: َأرَأَْيَت ِإْن َكاَن َحْوًضا؟  
ْيُخ؛ أِلَنَّ َجابَِر ْبَن ِإَْسَاِعيَل َمَع اْبِن َْلِيَعَة يف ِإْسنَاِدهِ قَاَل َعِليُّ ْبُن ُعَمَر: ِإْسنَاُدهُ َحَسٌن. َكَذا   قَاَل الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا    -  210 َأْخرَبّن َعْبُد الرَّمْحَِن  ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل:  ُد  ثنا آَدُم ْبُن  َأْخرَباََن حُمَمَّ  ، ْبُن احْلَُسنْيِ ِإبْ َراِهيُم 

ْعُت اْبَن َعْمرِو ْبِن َأْوٍس، حُيَدُِّث َعنْ  ، قَاَل: َسَِ ْعَماُن يَ ْعِِن اْبَن َساملٍِ ِه َأْوِس ْبِن َأيِب َأْوٍس، قَاَل: " َأيِب ِإاَيٍس، ثنا ُشْعَبُة، ثنا الن ُّ  َجدِّ
هللاُ َعلَ  هللِا َصلَّى  وَْكَف؟ قَاَل: َغَسَل كَ رَأَْيُت َرُسوَل  اْست َ ْعَماِن َوَما  لِلن ُّ ". قَاَل ُشْعَبُة: فَ ُقْلُت  َثاَلًَث  وَْكَف  تَ َوضَّأَ فَاْست َ فَّْيِه ْيِه َوَسلََّم 

 َثاَلًَث، َوَقْد أَقَاَم آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس ِإْسنَاَدُه، َواْختُِلَف ِفيِه َعَلى ُشْعَبةَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد، ث  -  211 ْبُن حُمَمَّ ، ثنا َجْعَفُر  اْلَعْسَكِريُّ ْبُن حَمَْمَوْيِه  َبْكِر  أَبُو  أان  ْبُن َعْبَداَن،  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن َسْعٍد،  َأْخرَباََن  ثنا اللَّْيُث  نا آَدُم، 

ِه ُجَبرْيٍ، أَنَّهُ َقِدَم َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأَمَر  َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُجَبرْيِ ْبِن نُ َفرْيٍ، َعْن أَبِي
َتدِ   َلهُ بَِوُضوٍء، فَ َقاَل: " تَ َوضَّْأ اَي أاََب ُجَبرْيٍ ". فَ َبَدأَ أَبُو ُجَبرْيٍ بِِفيِه، فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى ْئ بِِفيِك اَي هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل تَ ب ْ

بَِوُضوٍء، هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ". ُثَّ َدَعا َرُسوُل  بِِفيِه  َتِدُئ  يَ ب ْ اْلَكاِفَر  أَنْ َقاُُهَا، ُثَّ ََتَْضَمَض   َأاَب ُجَبرْيٍ، فَِإنَّ  فَ َغَسَل َكفَّْيِه َحَّتَّ 
ْنَشَق َثاَلًَث، َوَغَسَل َوْجَههُ َثاَلًَث، َوَغسَ   َل يََدهُ اْلُيْمىَن ِإىَل اْلِمْرَفِق َثاَلًَث، َواْلُيْسَرى َثاَلًَث، َوَمَسَح رَْأَسهُ َوَغَسَل رِْجَلْيِه " َواْست َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ صِفَةِ غَسْلِهِمَا 
احلَْ   -  215 أَبُو  ثنا   ، َلِميُّ السُّ احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  الرَّمْحَِن حُمَمَّ أَبُو َعْبِد  أَبُو  َأْخرَباََن  اْلَعزِيِز، قَاَل: قَاَل  ْبُن َعْبِد  ، ثنا َعِليُّ  َسِن اْلَكارِِزيُّ

يَ ْرفَ ُعهُ  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  َعْن  َسَلَمَة،  َأيِب  َعْن  َعْمرٍو،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  َجْعَفٍر،  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا  ْيٍد:  ْوِم   ُعب َ الن َّ ِمَن  َأَحدُُكْم  قَاَم  ِإَذا   " قَاَل: 
: فَِإَذا فَ ْليُ فْ  اَنِء ". قَاَل: فَ َقاَل َلهُ قَ ْيٌس اأْلَْشَجِعيُّ نَا ِمْهَراَسُكْم َهَذا َفَكْيفَ رِْغ َعَلى َيَدْيِه اْلَماَء قَ ْبَل َأْن يُْدِخَلُهَما يف اإْلِ َنْصَنُع    ِجئ ْ

قَا َشرَِّك.  ِمْن  اِبهلِل  َأُعوذُ  َعْنُه:  هللاُ  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  أَبُو  فَ َقاَل  ُمْسَتِطيٌل ِبِه؟  ُقوٍر  َمن ْ َحَجٌر  اْلِمْهَراُس   "  : اأْلَْصَمِعيُّ قَاَل  ْيٍد:  ُعب َ أَبُو  َل 
َوضَّأُ ِمْنهُ النَّاُس، اَل يَ ْقِدُر َأَحدُُكْم َعَلى حَتْرِيِكهِ   َعِظيٌم َكاحْلَْوِض يَ ت َ

 حسن. # قال المحقق:
 

ْغَدا  - 216 ، ثنا َماِلُك ْبُن حَيََْي، أان أَبُو بَْدٍر ُشَجاعُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن بِب َ ٍد اْلِمْصرِيُّ َد، أان أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
َقَظ هللاُ َعَلْيِه َوسَ   ْبُن اْلَولِيِد، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِمْهَراَن، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  ي ْ لََّم: " ِإَذا اْست َ

اَنِء َحَّتَّ يَ ْغِسَل يََدُه، فَِإنَّهُ اَل َيْدِري أَْيَن اَبَتْت يَ  بْ َراِهيَم،  َأَحدُُكْم ِمَن الن َّْوِم َفاَل يُْدِخْل يََدهُ يف اإْلِ ُدهُ " قَاَل ُسَلْيَماُن: َفذُِكَر َذِلَك إِلِ
  َيْصَنُع أَبُو ُهَريْ َرَة اِبْلِمْهَراِس؟ فَ َقاَل ُسَلْيَماُن: " َفَكانُوا اَل يَ َرْوَن ِبًَْسا َأْن يُْدِخَلَها ِإَذا َكاَنتْ  قَاَل: قَاَل َأْصَحاُب َعْبِد هللِا: فَكْيفَ 

 َنِظيَفًة ".  
 حسن. # قال المحقق:
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 بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ 
أَبُو َعْبِد    -  231 ثنا أَبُو اْلوَ َأْخرَباََن  اْلَقاِضي،  ثنا أَبُو َخِليَفَة  هللِا اْلُمَزّنُّ،  ْبُن َعْبِد  ٍد َأمْحَُد  أَبُو حُمَمَّ احْلَاِفُظ، ثنا  لِيِد ِهَشاُم ْبُن هللِا 

ٍد، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء   ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ ْبِن َيَساٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعْبِد اْلَمِلِك الطَّيَاِلِسيُّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َوضَّأَ َمرًَّة َمرًَّة، َوََجََع َبنْيَ اْلَمْضَمَضِة َوااِلْستِْنَشاِق " 

 # قال المحقق: صحيح لغيره. 
 

 بَابُ تَأْكِيدِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا  - 238 ، ثنا ُهْدبَةُ ْبُن    َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ إِبْ َراِهيُم ْبُن َأمْحََد اْلَواِسِطيُّ

ُهرَ  َأيِب  َعْن  اٍر،  َعمَّ َأيِب  ْبِن  اِر  َعمَّ َعْن  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد  ثنا  اِبْلَمْضَمَضِة  َخاِلٍد،  َأَمَر  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ   " يْ َرَة 
 َوااِلْسِتْنَشاِق ". 

ْيُخ: َكَذا يف َهَذا احْلَِديِث َأظُ   َمرًَّة، َوَوَصَلهُ ُأْخَرى، نُّهُ ُهْدبََة َأْرَسَلهُ قَاَل: َوقَاَل َمرًَّة ُأْخَرى ُمْرَساًل: مَلْ يَ ُقْل َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة. قَاَل الشَّ
.   َوََتبَ َعهُ َداُوُد ْبُن اْلُمَحربَِّ، َعْن مَحَّاٍد يف َوْصِلِه، َوَغرْيُُُهَا يَ ْرِويِه ُمْرَساًل. وََكَذِلَك ذََكَرهُ ِل  ارَُقْطِِنِّ أَبُو َبْكٍر اْلَفِقيُه، َعْن َأيِب احْلََسِن الدَّ

إِ  ْيُخ: َوَخاَلَفُهَما  الشَّ اْبنِ قَاَل  اٍر، َعِن  ْبِن ُسْفيَاَن، فَ َقاَل: َعْن مَحَّاٍد، َعْن َعمَّ ْعُقوَب  ُل، َشْيٌخ لِي َ اْْلَالَّ َعبَّاٍس،   بْ َراِهيُم ْبُن ُسَلْيَماَن 
 وَِكاَلُُهَا َغرْيُ حَمُْفوظٍ 

 حسن. # قال المحقق:
 

ٍد الصُّويفُّ، أان - 239 ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اأْلَْشَعِث، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ  أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
ُسَلْيَماَن،   َعْن  ُجَرْيٍج،  اْبِن  َعِن  اْلُمبَارَِك،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا  يُوُسَف،  ْبُن  ِعَصاُم  ثنا  ِمْهَراَن،  ْبِن  ُعرْ َعِليِّ  َعْن   ، الزُّْهرِيِّ َعْن َعِن  َوَة، 

 ي اَل بُدَّ ِمْنهُ ".  َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْلَمْضَمَضةُ َوااِلْسِتْنَشاُق ِمَن اْلُوُضوِء الَّذِ 
، َعْن ِعَصاٍم ََنَْوهُ ِإالَّ  ْلِخيُّ ْيُخ: َوَرَواهُ ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِبْشٍر اْلب َ أَنَّهُ قَاَل: " ِمَن اْلُوُضوِء الَِّذي اَل تَِتمُّ الصَّاَلةُ ِإالَّ ِبِه ". َأْخرَباََن  قَاَل الشَّ

وَسى  اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن مُ  أَبُو َبْكٍر اْلَفِقيُه، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، قَاَل: تَ َفرََّد بِِه ِعَصاٌم، َوَوِهَم ِفيِه، َوالصََّواُب َعنِ 
ْنِشْق "   ُمْرَساًل، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن تَ َوضَّأَ فَ ْلُيَمْضِمْض َوْلَيْست َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اّنُّ، ثنا وَكِ  -  240 ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل احْلَسَّ ُد ْبُن خَمَْلٍد، ثنا حُمَمَّ ثَ نَا ِبِه حُمَمَّ : َحدَّ يٌع، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى، قَاَل َعِليٌّ
ْنِشْق ".    قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن تَ َوضَّأَ فَ ْلُيَمْضِمْض َوْلَيْست َ

َعنِ  َوَغرْيُُُهَا،  َنَة  ي ْ ُعي َ ْبُن  َوُسْفيَاُن   ، الث َّْوِريُّ ُسْفيَاُن  رََواهُ  ْبِن  َوَهَكَذا  اْلَفْضِل  َعِن  اجْلَْوزََجاّنُّ،  اأْلَْزَهِر  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َوَرَواهُ  ُجَرْيٍج.  اْبِن   
ينَاّنُّ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، ِبِِْسنَاِد ِعَصاٍم َوَمنْتِ اجْلََماَعِة.    ُموَسى السِّ
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ُد ْبُن اأْلَْزَهِر َهَذا َضِعيٌف. َوَهذَ  ، َوهللاُ َأْعَلمُ قَاَل َعِليُّ ْبُن ُعَمَر: حُمَمَّ  ا َخطَأٌ، َواْلُمْرَسُل َأَصحُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ 

ْبنُ   -  248 ثنا اْلَعبَّاُس  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا    َوَأْخرَباََن   ، وِريُّ الدُّ ٍد  َأَسٍد، ثنا حُمَمَّ ْبُن  ُمَعاذُ 
رِيُّ يَ ْعِِن َأاَب مَحَْزَة، َعْن ِإبْ َراِهيَم الصَّائَِغ، َعْن َأيِب َخاِلٍد، َعْن أََنسِ  كَّ  ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َوضَّْأُت َرُسوَل اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى، ثنا السُّ

َتهُ َوَعن ْ  َفَقَتهُ اِبأْلََصاِبِع َوقَاَل: " َهَكَذا َأَمَرّن َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ ". َورُوِّينَا يف ََتِْليِل اللِّْحَيِة، َعْن هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَخلََّل حِلْي َ
اِر ْبِن اَيِسٍر َوَعاِئَشَة َوأُمِّ َسَلَمَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُثَّ َعْن َعِليٍّ َوَغريِْ  وِّينَا يف الرُّْخَصِة يف تَ رِْكِه، َعِن اْبِن ُعَمَر،  ِه َورُ َعمَّ

، ُثَّ َعِن النََّخِعيِّ َوََجَاَعٍة ِمَن التَّاِبِعنيَ   َواحْلََسِن ْبِن َعِليٍّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 

 بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ 
ِد ْبِن َأمْحََد احْلَاِفُظ، أان أَبُو اللَّْيِث ُمَضُر ْبُن اْلَقاِسِم َأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم ُعَمُر ْبُن َأمْحََد  - 253 ُد ْبُن حُمَمَّ احْلَاِفُظ، أان أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ

ِد بْ  َبَة، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْدرِيَس، َعْن حُمَمَّ ْغَداَد، ثنا أَبُو َبْكٍر يَ ْعِِن اْبَن َأيِب َشي ْ ْجاَلَن، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ِن عَ اْلَفرَاِئِضيُّ بِب َ
تَ َوضَّأَ فَ َغَرَف َغْرَفًة َفَمْضَمضَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل   " اْبِن َعبَّاٍس  َيَساٍر، َعِن  ثَ َر، ُثَّ َغَرَف َغْرَفًة ْبِن  ن ْ َها َواْست َ ِمن ْ  

َغرْ  َغَرَف  ُثَّ  َوْجَهُه،  وَ فَ َغَسَل  رَْأَسهُ  َفَمَسَح  َغْرفًَة  َغَرَف  ُثَّ  اْلُيْسَرى،  َيَدهُ  فَ َغَسَل  َغْرَفًة  َغَرَف  ُثَّ  اْلُيْمىَن،  يََدهُ  فَ َغَسَل  أُُذنَ ْيِه فًَة 
ُهَما َوظَاِهَرُهَُ  بَابَ َتنْيِ َوَخاَلَف ِبِِهْبَاَمْيِه َعَلى ظَاِهِر أُُذنَ ْيِه َفَمَسَح اَبِطن َ ا، ُثَّ َغَرَف َغْرَفًة فَ َغَسَل رِْجَلهُ اْلُيْمىَن، ُثَّ َغَرَف فََأْدَخَلُهَما السَّ

 َغْرَفًة فَ َغَسَل رِْجَلهُ اْلُيْسَرى " 
 # قال المحقق: حسن.

 

، ثنا أَبُو َأمْحََد احْلَاِفُظ، أان أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد هللِا ْبُن حمَُ   -  255 ثَ نَا ُعَمُر ْبُن َأمْحََد اْلَعْبَدِويُّ ْغَداَد،  َحدَّ َغِويُّ بِب َ ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلب َ مَّ
ِد ْبنِ  ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ ٍد اْلُعَقْيِليُّ َثِِن ُسَوْيٌد يَ ْعِِن اْبَن َسِعيٍد، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن حُمَمَّ  َعِقيٍل، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: " رَأَْيُت َرُسوَل َحدَّ

 ِه َوَسلََّم، يُِديُر اْلَماَء َعَلى اْلِمْرَفِق " هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ 
 # قال المحقق: ضعيف. 

 

 بَابُ التَّكْرَارُ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ 
ٍد اْلَفِقيُه، ثنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، أان اْلَقاِضي أَبُو َجْعَفرٍ   -  256 ُن ِإْسَحاَق ْبِن هُبُْلوٍل، َأمْحَُد بْ   َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

ِد ْبِن َعِقيٍل، َعْن َجدِِّه، َعْن  ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: " َكاَن َرُسوُل  ثنا َعبَّاُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن حُمَمَّ
 أَ أََداَر اْلَماَء َعَلى ِمْرفَ َقْيِه " هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا تَ َوضَّ 
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ تَحَرِّي الصُّدْغَيْنِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُمْنِقٍذ، ثن -  274 َعْبُد هللِا ْبُن يَزِيَد اْلُمْقرُِئ، َعْن  ا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ِد ْبِن َعِقيٍل، َعِن الرُّبَ يِِّع  ِد ْبِن َعْجاَلَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ بِْنِت ُمَعوٍِّذ اْبِن َعْفَراَء، قَاَلْت: " رَأَْيُت  َسِعيِد ْبِن َأيِب أَيُّوَب، َعْن حُمَمَّ
َبَل ِمْن رَْأِسِه َوَما َأْدبَ َر، َوَمَسَح ُصْدَغْيِه َوأُُذنَ ْيِه ظَاِهَرُُهَا وَ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ  َوضَّأُ َفَمَسَح َما أَق ْ ُهَما  ِه َوَسلََّم يَ ت َ ت َ ب َ ُهَما َوَمن ْ اَبِطن َ

 " 
 # قال المحقق: ضعيف. 

 

 بَابُ إِمْرَارِ الْمَاءِ عَلَى الْقَفَا 
أَبُو َعْبِد    -  277 ثنا طَْلَأْخرَباََن   ، احْلَارِِثيُّ احْلَِميِد  ْبُن َعْبِد  َأمْحَُد  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  أان  احْلَاِفُظ،  ْبُن َغنَّاٍم، هللِا  ُق 

َجدِِّه، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى   َوُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث، قَااَل: ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، أان لَْيٌث، أنبأ طَْلَحُة، َعْن أَبِيِه، َعنْ 
ْقَبَل رَْأَسهُ بَِيَدْيِه َحَّتَّ َيَْيتَ َعَلى أُُذنَ ْيِه َوَساِلَفتِ   ِه " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ِإَذا َمَسَح رَْأَسهُ اْست َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 ا بَابُ إِجيَابِ الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَإِنْ كَانَ مُتَعَمِّم  
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أان الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيمَ   - 282 ثَ نَا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، أنبأ ُمْسِلٌم، َحدَّ اِفِعيُّ اَن، ثنا الشَّ

َتهُ اِبْلَماِء. َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم رَْأِسِه َأْو قَاَل: اَنِصي َ  َم تَ َوضَّأَ َفَحَسَر اْلِعَماَمَة َوَمَسَح ُمَقدَّ
 َهَذا ُمْرَسٌل، َوَقْد رُوِّينَا َمْعنَاهُ َمْوُصواًل يف َحِديِث اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبةَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 الرَّأْسِ بَابُ التَّكْرَارِ فِي مَسْحِ  
دِ   -  294 حُمَمَّ ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  أان  اْلُمْقِرُئ،  َعِليٍّ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  َأْخرَباََن  َما  َها  ثنا    َوِمن ْ ْسَفَرايِيِِنُّ،  اإْلِ ِإْسَحاَق  ْبِن 

ثنا َصفْ  ُمَسْرَهٍد،  ْبُن  ُد  ُمَسدَّ ثنا  اْلَقاِضي،  يَ ْعُقوَب  ْبُن  َمْرمَيَ، قَاَل: َدَخْلُت يُوُسُف  َأيِب  ْبِن  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  ثنا حُمَمَّ ْبُن ِعيَسى،  َواُن 
ْيَك. قَاَل: لَب َّ ُد، قُ ْلُت:  اَي حُمَمَّ َأَتََْضَمُض، فَ َقاَل:  َمْنزَِلُه، َفَسِمَعِِن  َمْوىَل ُعْثَماَن  اْبِن َدارََة  هللاِ   َعَلى  ُأْخرِبَُك َعْن ُوُضوِء َرُسوِل   َأاَل 

ْنَشَق َثاَلًَث، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قُ ْلُت: بَ َلى. قَاَل: رَأَْيُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َوُهَو اِبْلَمَقاِعِد، َفَدَعا ِبِِانَ  ٍء َفَمْضَمَض َثاَلًَث، َواْست َ
ِبرَ  َوَمَسَح  َثاَلًَث،  َثاَلًَث  ِذرَاَعْيِه  َوَغَسَل  َثاَلًَث،  َوْجَههُ  َوَغَسلَ َوَغَسَل  َثاَلًَث،  ُوُضوِء    ْأِسِه  ِإىَل  يَ ْنظَُر  َأْن  َأَحبَّ  َمْن   " قَاَل:  ُثَّ  َقْدَمْيِه، 

ْثِليَث يف الْ  ْنظُْر ِإىَل ُوُضوِئي َهَذا ". َوَقْد ذََكَر َغرْيُهُ الت َّ  َقْدَمنْيِ أَْيًضا َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ْلي َ



26 

 

 حسن. المحقق:# قال 
 

ْبنُ   -  296 ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  ثنا  اْلُمَؤذُِّن،  اْْلَاِلِق  َعْبِد  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  اْْلَاِلِق  َعْبُد  َأْخرَباََن  َما  َها  ْبُن   َوِمن ْ ُد  حُمَمَّ ثنا  َحبِيٍب،  ْبِن  َأمْحََد 
، ثنا أَيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَل  ِْمِذيُّ َثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن ِإْسَحاَق ِإَْسَاِعيَل الرتِّ َثِِن أَبُو بَْكِر ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، قَاَل: َحدَّ ٍل، َحدَّ

اَن أَنَّهُ تَ َوضَّأَ، فَ َغَسَل  ْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ ْبِن حَيََْي، َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفِر ْبِن َأيِب طَاِلٍب، َعْن أَبِيِه َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر، عَ 
ثَ َر َثاَلًَث، َوَمْضَمَض َثاَلًَث، َوَغَسَل َوْجَههُ َثاَلَثً  ن ْ ُهَما، َواْست َ ، َوَغَسَل َيَدْيِه ِإىَل اْلِمْرفَ َقنْيِ َثاَلًَث َثاَلًَث، َيَدْيِه َثاَلًَث َثاَلًَث ُكلَّ َواِحَدٍة ِمن ْ

ُهَما، ُثَّ قَاَل: " رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوَمَسَح رَْأَسهُ َثاَلًَث، َوَغَسلَ  َوضَّأُ َهَكَذا  رِْجَلْيِه َثاَلًَث َثاَلًَث ُكلَّ َواِحَدٍة ِمن ْ يَ ت َ
ْوُجٍه َغرِيَبٍة َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ ". َورُِوَي يف َذِلَك َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، َعْن ُعْثَماَن، َوُهَو ُمْرَسٌل. َوَقْد رُِوَي ِمْن أَ 

 َعْنُه، َوالّرَِوايَةُ اْلَمْحُفوظَةُ َعْنهُ َغرْيَُها 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعمَ  - 297 ِد ْبِن َعِليٍّ الطُّوِسيُّ ِد ْبِن حُمَمَّ َر ْبِن َأمْحََد ْبِن َشْوَذٍب، أان ُشَعْيُب ْبُن أَيُّوَب،  َأْخرَباََن احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ

اّنُّ، َعْن َأيِب َحِنيَفَة، َعْن َخاِلِد ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد َخرْيٍ اْلَْ  ، َأنَّ َعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ ثنا َعْبُد احْلَِميِد أَبُو حَيََْي احْلِمَّ ْمَداّنِّ
ْنَشَق َثاَلًَث، َوَغَسَل َوْجَههُ َعْنهُ َدعَ  َوضَّأَ فَ َغَسَل َكفَّْيِه َثاَلًَث َثاَلًَث، َوََتَْضَمَض َثاَلًَث، َواْست َ  َثاَلًَث، َوَغَسَل َيَدْيِه َثاَلًَث َثاَلًَث،  ا مِبَاٍء، فَ ت َ

 " َهَكَذا رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َعَل ".  َوَمَسَح ِبَرْأِسِه َثاَلًَث، َوَغَسَل َقْدَمْيِه َثاَلًَث َثاَلًَث، ُثَّ قَاَل:  
َثاَلًَث، الرَّْأِس  َمْسِح  يف  َحِنيَفَة  َأيِب  َعْن  ُمِطيٍع،  َوأَبُو   ، اللُّْؤلُِؤيُّ زاَِيٍد  ْبُن  احْلََسُن  َرَواهُ  َعَوانَةَ   َوَهَكَذا  َوأَبُو  ُقَداَمَة،  ْبُن  زَاِئَدةُ  فَ َرَواهُ 
َها،َوَغرْيُُُهَا، َعْن َخاِلِد ْبِن َعْلَقَمةَ ُدوَن ِذْكِر التَّْكرَاِر يف َمْسِح الرَّْأِس، وََكَذِلَك َرَواهُ اجْلََماَعةُ عَ  َوَأْحَسُن َما   ْن َعِليٍّ ِإالَّ َما َشذَّ ِمن ْ

 رُِوَي َعْن َعِليٍّ ِفيهِ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
أَبُ   -  298 َأْخرَباََن  إِ َما  ثنا  اْلَفْضِل،  ْبُن  َعبَّاُس  ثنا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أان  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  ْبُن  و  بْ َراِهيُم 

أَبِيِه، َعْن جَ  ، َعْن  ْبِن ُحَسنْيٍ ِد ْبِن َعِليِّ  أَنَّهُ تَ َوضَّأَ فَ َغَسَل َوْجَههُ اْلُمْنِذِر، ثنا اْبُن َوْهٍب، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن حُمَمَّ ِه، َعْن َعِليٍّ  دِّ
َوضَّأُ   َثاَلًَث، َوَغَسَل َيَدْيِه َثاَلًَث، َوَمَسَح ِبَرْأِسِه َثاَلًَث، َوَغَسَل رِْجَلْيِه َثاَلًَث، َوقَاَل: " َهَكَذا رَأَْيتُ  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ت َ

اٌج، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج: َوَمَسَح ِبَرْأِسِه َمرَّةً ". َهَكَذا قَالَ    اْبُن َوْهٍب: َوَمَسَح ِبَرْأِسِه َثاَلًَث. َوقَاَل ِفيِه َحجَّ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا احلَْ   - 308 ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ِد ْبِن َعْبُدوٍس اْلَعْنِزيُّ اِفُظ، أان أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
َثُم ْبُن َخارَِجَة، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، قَاَل: َأْخرَبّن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َعنْ  ، ثنا اْْلَي ْ ارِِميُّ ، َأنَّ َأاَبهُ   ِحبَّاَن ْبِن َواِسعٍ  الدَّ اأْلَْنَصارِيِّ
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يَ ت َ   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  أَنَّهُ رََأى َرُسوَل هللِا َصلَّى  َيْذُكُر  ْبَن زَْيٍد  َع َعْبَد هللِا  ثَهُ أَنَّهُ َسَِ الَِّذي  َحدَّ اْلَماِء  َوضَّأُ فََأَخَذ أِلُُذنَ ْيِه َماًء ِخاَلَف 
 َأَخَذ ِلَرْأِسِه ". 

ابْ َوَهَذا   َعِن  حَيََْي،  ْبِن  َوَحْرَمَلَة  ِمْقاَلٍص،  ْبِن  ِعْمَراَن  ْبِن  اْلَعزِيِز  َعْبِد  َعْن  رُِوَي  وََكَذِلَك  َصِحيٌح.  َوْهبٍ ِإْسنَاٌد   ِن 
 صحيح.  # قال المحقق:

 

، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُخَشْيٍش، ثنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى اْلَقطَّانُ   -  313 ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، مِبَا َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر، أان َعِليٌّ
أَُماَمَة أَنَّهُ َوَصَف ُوُضوَء َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن ِسنَاَن ْبِن رَبِيَعَة، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َأيِب  

 فَ َقاَل: " َكاَن ِإَذا تَ َوضَّأَ َمَسَح َماقَ ْيِه اِبْلَماِء ". َوقَاَل أَبُو أَُماَمَة: " اأْلُُذاَنِن ِمَن الرَّْأِس ".  
َل َأْو َكِلَمًة قَاَْلَا ُسَلْيَمانُ قَاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب: " اأْلُُذاَنِن ِمَن الرَّ  َأيِب أَُماَمَة، َفَمْن قَاَل َغرْيَ َهَذا فَ َقْد َبدَّ َا ُهَو ِمْن قَ ْوِل    ْأِس ِإَّنَّ

 َأْي َأْخطَأَ 
 # قال المحقق: صحيح لغيره. 

 

يْ   -  315 ْبِن َعْبَداَن، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ْبُن َأمْحََد  احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ْبُن أنبأ  ثنا َعِليُّ  اْلَقاِضي،  ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق  ثنا  الصَّفَّاُر،  ٍد 
ُد ْبُن َعْجاَلَن، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن يَ  ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْدرِيَس، ثنا حُمَمَّ َساٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا  اْلَمِديِِنِّ

ئًا ِمْن َماٍء َفَمَسَح بِِه رَْأَسُه، قَاَل: اِبْلُوْسطََينْيِ ِمْن َأَصاِبِعِه يف ابَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َوضَّأَ َفذََكرَ َصلَّى  ِطِن احْلَِديَث قَاَل: " ُثَّ َأَخَذ َشي ْ
هْبَاَمنْيِ ِمْن َورَاِء أُُذنَ ْيِه ". َوقَاَل   ، فَِإَذا فَ رََغ ِمْن َمْسِح الرَّْأِس َمَسَح هِبَِما أُُذنَ ْيِه، َواإْلِ َأْصَحابُ نَا: َفَكأَنَّهُ َكاَن يَ ْعِزُل ِمْن ُكلِّ َيٍد ُأْصبُ َعنْيِ

 أُُذنَ ْيهِ 
، َوَخاَلَف ِبِِهْبَاَمْيِه َفمَ  -  316 ُهَما َوظَاِهَرُُهَا. َأْخرَباََنهُ أَبُو َوَقْد رُِوَي يف َهَذا احْلَِديِث: َمَسُح أُذُنَ ْيِه َداِخَلُهَما اِبلسَّبَابَ َتنْيِ َسَح اَبِطن َ

َبةَ  َشي ْ َأيِب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثنا  ُسْفيَاَن،  ْبُن  احْلََسُن  ثنا  اْلَفِقيُه،  اْلَولِيِد  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْجاَلَن،  َعْبِد  اْبِن  َعِن  ِإْدرِيَس،  اْبُن  أان   ،
 َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدهِ 

 حسن. المحقق:# قال 
 

 بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ 
ِد ْبِن احْلََسِن اْلَعْدُل، قَااَل: ثنا  - 317 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب،   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َأمْحََد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ

 أُرِيُكْم   يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أان َوْرقَاُء، ثنا زَْيُد ْبُن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َأاَل ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، أان
ْنَشَق َمرًَّة، َوَغَسَل َوْجَههُ َمرًَّة َوِذرَاَعْيِه ُوُضوَء َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: فَ َغَسَل َيَدْيِه َمرًَّة َمرًَّة، َوَمْضَمَض َمرًَّة، وَ  اْست َ

 لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ". َمرًَّة َمرًَّة، َوَمَسَح رَْأَسهُ َمرًَّة، َوَغَسَل رِْجَلْيِه َمرًَّة َمرًَّة، ُثَّ قَاَل: " َهَذا ُوُضوءُ َرُسوِل هللِا صَ 
 َهَذا ِإْسنَاٌد َصِحيحٌ 

 قق: حسن.# قال المح
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 بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الرِّجْلَيْنِ الْغُسْلُ وَأَنَّ مَسْحَهُمَا لَا يُجْزِي 
ْبُن شَ   -  326 ْيُد  ثنا ُعب َ الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ْبُن ُعب َ أان َأمْحَُد  ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  حَيََْي، ح. َوَأْخرَباََن  رِيٍك، ثنا  َأْخرَباََن 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أان َأمْحَُد ْبُن إِبْ َراِهيَم بْ  َثِِن حُمَمَّ ِن َمْلَحاَن، ثنا حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، قَاَل: َحدَّ
َعْن   ُشَرْيٍح،  ْبِن  َوَة  َحي ْ َعْن  هللاُ  اللَّْيُث،  َصلَّى  النَِّبَّ  َع  َسَِ أَنَّهُ   ، الزُّبَ ْيِديِّ َجْزٍء  ْبِن  احْلَاِرِث  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  ُمْسِلٍم،  ْبِن  َعَلْيِه ُعْقَبَة 

 َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َوْيٌل ِلْْلَْعَقاِب َوبُطُوِن اأْلَْقَداِم ِمَن النَّاِر " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 [ نَصْب ا وَأَنَّ الْأَمْرَ رَجَعَ إِلَى الْغَسْلِ وَأَنَّ مَنْ قَرَأَهَا خَفْضًا فَإِنْمَا هُوَ لِلْمُجَاوَرَةٍ 6قَرَأَ }وَأَرْجُلَكُمْ{ ]املائدة:    بَابُ قِرَاءَةِ مَنْ 

َمْنُصورٍ   -  329 أَبُو  أان  ْبِن قَ تَاَدَة،  ْبِن ُعَمَر  اْلَعزِيِز  ْبُن َعْبِد  َنْصٍر ُعَمُر  أَبُو  ثنا  َأْخرَباََن   ، اْلَنْضَرِويُّ ْبِن زََكرايَّ  اْلَفْضِل  ْبُن  اْلَعبَّاُس   
أَنَّهُ   َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  َخاِلٌد،  أان  ُهَشْيٌم،  ثنا  َمْنُصوٍر،  ْبُن  َسِعيُد  ثنا  جَنَْدَة،  ْبُن  ِبُرُءُوِسُكْم َأمْحَُد  }َواْمَسُحوا  يَ ْقَرأُ  َكاَن 

 " َعاَد اأْلَْمُر ِإىَل اْلَغْسِل". َوَأْرُجَلُكْم{ قَاَل:  
 صحيح.  # قال المحقق:

ٍد َمْوىَل قُ َرْيٍش، َعْن َعبَّاِد ْبِن الرَّبِيِع، َعنْ  -  330  َعِليٍّ أَنَّهُ َكاَن يَ ْقَرُؤَها َكَذِلكَ  َوِبِِْسنَاِدِه قَاَل: أان ُهَشْيٌم، قَاَل: َأْخرَبّن أَبُو حُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد    -  331 ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، ثنا بُ ْنَداٌر،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفُظ، أان أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا حُمَمَّ

ْيٍش، َعْن َعْبِد هللِا يَ ْعِِن اْبَن َمْسُعوٍد، أَنَّهُ َكاَن يَ ْقَرأُ }َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا قَ ْيُس ْبُن الرَّبِيِع، َعْن َعاِصٍم، َعْن زِرِّ ْبِن حُ  ب َ
{ ]املائدة:    [ قَاَل: " رََجَع اأْلَْمُر ِإىَل اْلَغْسِل " 6اْلَكْعَبنْيِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا    - 339 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حَيََْي ْبُن َأْخرَباََنهُ حُمَمَّ ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضِل، قَااَل: أان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ احْلَاِفُظ، َوحُمَمَّ
اُج ْبُن يُو  اِب ْبُن َعطَاٍء، أان مُحَْيٌد، َعْن ُموَسى ْبِن أََنٍس، قَاَل: َخَطَب احْلَجَّ لنَّاَس فَ َقاَل: اْغِسُلوا ُسَف اَأيِب طَاِلٍب، أان َعْبُد اْلَوهَّ

َربُ  ُهَما، فَِإنَّ َذِلَك أَق ْ ُهَما َوَعَراِقيب َ ِإىَل َجنَِّتُكْم. فَ َقاَل أََنٌس: َصَدَق هللاُ،    ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم، فَاْغِسُلوا ظَاِهَرُُهَا َواَبِطن َ
ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرجُ  اُج فَاْمَسُحوا  احْلَجَّ اْلَغْسِل، وََكَذَب  اْلِقَراَءَة ُدوَن  َماِلٍك  ْبُن  أََنُس  أَْنَكَر  . قَاَل: قَ َرَأَها َجرًّا، فَِإَّْنَا  اْلَكْعَبنْيِ ِإىَل  ِلُكْم 

 فَ َقْد رُوِّينَا َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما َدلَّ َعَلى ُوُجوِب اْلَغْسلِ 
 حسن. محقق:# قال ال
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 [ نَصْب ا وَأَنَّ الْأَمْرَ رَجَعَ إِلَى الْغَسْلِ وَأَنَّ مَنْ قَرَأَهَا خَفْضًا فَإِنْمَا هُوَ لِلْمُجَاوَرَةٍ 6بَابُ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ }وَأَرْجُلَكُمْ{ ]املائدة:  
ْيٍد، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن مَحَْزَة، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز   َوالَِّذي َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أان َأمْحَدُ   -  342 ْبُن ُعب َ

ٍد، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: " تَ َوضَّأَ َرُسوُل   َوَسلََّم فََأْدَخَل َيَدهُ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ْبُن حُمَمَّ
ْنَشَق َوَمْضَمَض َمرًَّة َواِحَدًة، ُثَّ َأْدَخَل َيَدهُ َفَصبَّ َعَلى َوْجِهِه َمرًَّة َواِحَدًة، وَ  اَنِء فَاْست َ ، َوَمَسَح  يف اإْلِ َصبَّ َعَلى َيَدْيِه َمرََّتنْيِ َمرََّتنْيِ

عٌِّل ".  رَْأَسهُ َمرًَّة، ُثَّ َأَخَذ َحْفَنًة ِمْن َما ن َ  ٍء فَ َرشَّ َعَلى َقْدَمْيِه َوُهَو ُمت َ
. َوَقْد َخاَلَفُهَما ُسَلْيَماُن  رَاَوْرِديُّ ٍد الدَّ ُد ْبُن َعْجاَلَن، َوَوْرقَاءُ ْبُن فَ َهَكَذا َرَواهُ ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد، َوَعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ ْبُن ِباَلٍل َوحُمَمَّ

ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأيِب َكِثريٍ ُعَمَر،   َوحُمَمَّ
 # قال المحقق: حسن.

 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا - 345 ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، أان يَزِيُد   فََأمَّا َحِديُث َوْرقَاَء، فََأْخرَبّن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ
ُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ثنا َوْرقَاُء، ثنا زَْيُد ْبُن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: " َأاَل أُرِيُكْم ُوُضوَء رَ ْبُن َهارُوَن،  

َمرًَّة، ْنَشَق  َمرًَّة، َواْست َ َمرًَّة َمرًَّة، َوَمْضَمَض  " قَاَل: فَ َغَسَل َيَدْيِه  َمرًَّة،   َوَسلََّم؟  ِبَرْأِسِه  َمرًَّة َمرًَّة، َوَمَسَح  َمرًَّة َوِذرَاَعْيِه  َوَغَسَل َوْجَههُ 
 َوَغَسَل رِْجَلْيِه َمرًَّة َمرًَّة، ُثَّ قَاَل: " َهَذا ُوُضوءُ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ".  

ِد ْبِن َجْعَفٍر َوِهَي ِفيَماَوَقْد ذََكْراَن الّرَِوااَيِت يف َما َمَضى ِإالَّ رِ   َوايََة حُمَمَّ
 # قال المحقق: صحيح لغيره. 

 
َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء    -  347 ْبُن  ثنا زَْيُد  ْبُن َسْعٍد،  ثنا ِهَشاُم  ْبُن َعْوٍن،  ثَ نَا َجْعَفُر  اْلَبرْيُويتُّ، َحدَّ َثِِن  اْبُن  َحدَّ َيَساٍر، قَاَل: قَاَل  ْبِن 

" َأحتُِ  ِبِِاَنٍء فِ َعبَّاٍس:  " قَاَل: َفَدَعا  َوضَّأُ؟  يَ ت َ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َثُكْم َكَما َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى  ُأَحدِّ َماٌء، ُثَّ ذََكَر ُوُضوَءُه،  بُّوَن َأْن  يِه 
الن َّ  َوِفيَها  اْلُيْمىَن  رِْجِلِه  َعَلى  فَ َرشَّ  َماٍء  ِمْن  قَ ْبَضًة  قَ َبَض  ُثَّ  ِفيِه:  ُثَّ  َوقَاَل  اْلَقَدِم،  َوِمْن حَتِْت  اْلَقَدِم  فَ ْوِق  ِمْن  بَِيِدهِ  َمَسَح  ُثَّ  ْعُل، 

 فَ َعَل اِبْلُيْسَرى ِمْثَل َذِلَك ".  
 َعةِ َهَذا َأَصحُّ َحِديٍث رُِوَي َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َهَذا ِإىَل َما يُ َواِفُق رَِوايََة اجْلََما

 المحقق: صحيح لغيره. # قال 
 

َحاِضٍر،  -  348 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ِبْشٍر  أَبُو  أان   ، الطُّوِسيُّ َبْكٍر  ْبُن  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  اْلَفِقيهُ  ثنا   َأْخرَباََن  َراُج،  السِّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا 
يَنَة، ثنا اْلَقاِسُم  ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َسَِ ، َوِهَشاُم ْبُن َسْعٍد، ِكاَلُُهَا َعْن زَْيِد ْبِن حُمَمَّ ، ثنا ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ ِد ْبِن يَزِيَد اجْلَْرِميُّ ْبُن حُمَمَّ

َعلَ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ُوُضوَء  أُرِيَك  َأاَل   " َعبَّاٍس:  اْبُن  ِل  قَاَل  قَاَل:  َيَساٍر،  ْبِن  َعطَاِء  َعْن  َوَسلَّ َأْسَلَم،  ُثَّ  ْيِه  َمرًَّة،  َوضَّأَ  فَ ت َ  " َم؟ 
 َغَسَل رِْجَلْيِه َوَعَلْيِه نَ ْعُلُه.  

، َوهللاُ َأْعَلمُ  ْعَلنْيِ  فَ َهَذا َيُدلُّ َعَلى أَنَّهُ َغَسَل رِْجَلْيِه يف الن َّ
 # قال المحقق: صحيح. 
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اْلَعبَّاِس    -  351 أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  ، َعْن  أنبأ  ْبُن َعِليٍّ ثنا ُحَسنْيُ  ْبِن َعفَّاَن،  ْبُن َعِليِّ  احْلََسُن  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ

َر احْلَِديَث ِإىَل َأْن   ِبِِاَنٍء ِفيِه َماٌء، َفذَكَ زَاِئَدَة، ثنا َخاِلُد ْبُن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد َخرْيٍ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ َدَعا ِبَوُضوٍء، فَُأيتَ 
َصبَّ بَِيِدِه اْلُيْمىَن َعَلى َقَدِمِه اْلُيْسَرى   قَاَل: ُثَّ َصبَّ بَِيِدِه اْلُيْمىَن َثاَلَث َمرَّاٍت َعَلى َقَدِمِه اْلُيْمىَن، ُثَّ َغَسَلَها بَِيِدِه اْلُيْسَرى، ُثَّ 

 ، ُثَّ قَاَل: " َهَذا طُُهوُر َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َثاَلَث َمرَّاٍت، ُثَّ َغَسَلَها بَِيِدِه اْلُيْسَرى
 # قال المحقق: صحيح لغيره. 

 

اْلَورَّاُق،    -  352 ْبُن َعِليٍّ  ُد  ثنا حُمَمَّ اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ،  ثنا أَبُو  أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه،  ثَ نَا  َما َحدَّ َها  نُ َعْيٍم  َوِمن ْ ، ثنا أَبُو  اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ
ُد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد  ٍد اْلرُبِّيِّ اْلَقاِضي، ثنا أَبُو نُ َعْيٍم، ثنا َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، أان أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ْبُن حُمَمَّ

بْ  َهاِل  اْلِمن ْ َعِن  اْلِكنَاّنُّ،  هللاُ رَبِيَعةُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ُوُضوِء  َعْن  ُسِئَل  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َعِليًّا  َع  َسَِ أَنَّهُ  ْيٍش،  ُحب َ ْبِن  زِرِّ  َعْن  َعْمرٍو،   ِن 
هللاُ  هللِا َصلَّى  َرُسوِل  اِئُل َعْن ُوُضوِء  السَّ أَْيَن   " الرََّحَبِة ُثَّ قَاَل:  اْلَماَء يف  َثاَلًَث،  َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأرَاَق  َيَدْيِه  " فَ َغَسَل   َعَلْيِه َوَسلََّم؟ 

اَلًَث، ُثَّ قَاَل: " َهَكَذا َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى َوَوْجَههُ َثاَلًَث، َوِذرَاَعْيِه َثاَلًَث، َوَمَسَح ِبرَْأِسِه َحَّتَّ َأملَّ َأْن يَ ْقطَُر، َوَغَسَل رِْجَلْيِه َثاَلًَث ثَ 
َوضَّأُ ". لَْيَس يف رَِوايَِة اْلَفِقيِه قَ ْولُُه: " َحَّتَّ أملَّ َأْن يَ ْقطَُر " َواْلبَاِقي َسَواءٌ هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ   َم يَ ت َ

 # قال المحقق: حسن.
 

ْيٍد  -  355 َبٍل، ان َأيِب، ان اْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ الصَّفَّاُر، ان َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن َحن ْ
ِمْن   ِبُكوٍز  أَنَّهُ َدَعا   ، ، َعْن َعْبِد َخرْيٍ، َعْن َعِليٍّ دِّيِّ السُّ أَبِيِه، َعْن ُسْفيَاَن، َعِن  ، َعْن  َماٍء، ُثَّ قَاَل: " أَْيَن َهُؤاَلِء الَِّذيَن  اأْلَْشَجِعيِّ

ْرَب قَائًِما؟ " قَاَل: فََأَخَذ َوَشِرَب َوُهَو قَائٌِم، ُثَّ تَ َوضَّأَ ُوُضوًءا َخِفيًفا يَ ْزعُ  ُْم َيْكَرُهوَن الشُّ ، َوَمَسَح َعَلى نَ ْعَلْيِه، ُثَّ قَاَل: " ُموَن أَنَّ
ْيِد الرَّمْحَِن  َهَكَذا فَ َعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما مَلْ حُيِْدْث ". َومبَِ  ْيِد هللِا ْبِن ُعب َ ْعنَاهُ َرَواهُ إِبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب اللَّْيِث، َعْن ُعب َ

 اأْلَْشَجِعيِّ 

 حسن. # قال المحقق:
 

أان حُمَمَّ   -  356 َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ هللِا  َعْبِد  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  أان  احْلَاِفُظ،  َعِليٍّ  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  حَيََْي َأْخرَباََن  أَبُو  ثنا  ُخَزمْيََة،  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد 
ْيِد الرَّمحَْ  ْيُد هللِا ْبُن ُعب َ زَّاُز، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب اللَّْيِث، ان ُعب َ ُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم اْلب َ ، َعْن حُمَمَّ دِّيِّ ، َعْن ُسْفيَاَن، َعِن السُّ ِن اأْلَْشَجِعيُّ

نَ ْعَلْيِه، ُثَّ قَاَل: " هَ َعْبِد َخرْيٍ، َعْن   َمَسَح َعَلى  تَ َوضَّأَ ُوُضوًءا َخِفيًفا، ُثَّ  َماٍء، ُثَّ  ِمْن  ِبُكوٍز  أَنَّهُ َدَعا  هللِا  َعِليٍّ  َكَذا ُوُضوءُ َرُسوِل 
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِلطَّاِهِر َما مَلْ حُيِْدْث ".  

َما َأنَّ  ِبِه اَل يف ُوُضوٍء َواِجٍب َعلَ   َويف َهَذا َداَللٌَة َعَلى  ُمَتطَوٍَّع  َا ُهَو يف ُوُضوٍء  ِإَّنَّ ْعَلنْيِ  الن َّ اْلَمْسِح َعَلى  ِمْن رُِوَي َعْن َعِليٍّ يف  ْيِه 
َجْورَبَ ْيهِ  َعَلى  اْلَمْسَح  َأرَاَد  َأْو   ، ْعَلنْيِ الن َّ يف  الّرِْجَلنْيِ  َغْسَل  َأرَاَد  َأْو  اْلُوُضوَء،  يُوِجُب  الرَُّواةِ َحَدٍث  بَ ْعُض  َعْنهُ  َرَواهُ  َونَ ْعَلْيِه، َكَما   

عََّلنْيِ فَ ثَاِبٌت َعْنهُ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َغْسُل الّرِْجلَ  ، َوَأرَاَد ِبِه َجْورََبنْيِ ُمن َ ، َوََثِبٌت َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَقيًَّدا اِبجْلَْورََبنْيِ نْيِ
ْوِفيقُ َغْسُل ال  ّرِْجَلنْيِ َواْلَوِعيُد َعَلى تَ رِْكِه، َواِبهلِل الت َّ
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 # قال المحقق: حسن لغيره. 
 

 بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَعْبَيْنِ هُمَا النَّاتِيَانِ فِي جَانِبِي الْقَدَمِ 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا  -  358 ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ان يُوُنُس ْبُن  َحدَّ احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اْلُمَحارِ  هللِا  ْبِن َعْبِد  اٍد، َعْن طَاِرِق  ْبِن َشدَّ يَزِيُد ْبُن زاَِيِد ْبِن َأيِب اجْلَْعِد، َعْن َجاِمِع  ، قَاَل: رَأَ بَُكرْيٍ، ان  هللاُ  يِبِّ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى 
 يَ ُقوُل: " اَي أَي َُّها النَّاُس، قُولُوا: اَل ِإَلهَ ِإالَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ ِبُسوِق ِذي اْلَمَجاِز، َوَأاَن يف بِيَاَعٍة ِل، َفَمرَّ َوَعَلْيِه ُحلٌَّة مَحَْراُء، َفَسِمْعتُهُ 

ب َ  ْيِه يَ ْعِِن َأاَب َْلٍَب َوذََكَر احْلَِديثَ هللاُ تُ ْفِلُحوا ". َورَُجٌل يَ ت ْ  ُعهُ يَ ْرِميِه اِبحلَِْجارَِة، َقْد َأْدَمى َكْعب َ
 # قال المحقق: حسن.

 

 بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّخْلِيلِ 
ِد ْبِن حَيََْي اْلُمزَكِّي، َوأَبُو - 360 َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، قَااَل: أان أَبُو اْلَعبَّاِس   َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ

ثَ نَا ِبَْ  اْبُن َوْهٍب، ح. قَاَل: َوَحدَّ أان  احْلََكِم،  ْبِن َعْبِد  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  أان حُمَمَّ يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْبِن حُمَمَّ َنْصٍر، قَااَل: قُِرَئ َعَلى  ْبُن  ُر 
، يَ قُ َوْهٍب، َأْخربََ  ْعُت َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُبُِليَّ ، قَااَل: َسَِ وُل: " رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى َك اْبُن َْلِيَعَة، َعْن يَزِيَد ْبِن َعْمرٍو اْلَمَعاِفرِيِّ

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَُدلُِّك ِِبِْنَصرِِه َما َبنْيَ َأَصاِبِع رِْجَلْيِه " 
 ضعيف.  :# قال المحقق 

 

ِد ْبِن ِإْدرِي - 361 ٍد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَّ ، أان َأمْحَُد يَ ْعِِن َأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم ُعَمُر ْبُن َأمْحََد احْلَاِفُظ، أان أَبُو حُمَمَّ َس احْلَْنظَِليُّ اِبلّرِيِّ
ْعُت   ْعُت َماِلًكا ُيْسَأُل َعْن ََتِْليِل َأَصاِبِع الّرِْجَلنْيِ يف اْلُوُضوِء؟ فَ َقاَل: لَْيَس  اْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َوْهٍب، قَاَل: َسَِ ي، يَ ُقوُل: َسَِ َعمِّ

يف  تُ ْفيِت  ْعُتَك  َسَِ هللِا،  َعْبَد  أاََب  اَي  لَُه:  فَ ُقْلُت  النَّاُس،  َخفَّ  َحَّتَّ  َفرتََْكُتهُ  قَاَل:  النَّاِس.  َعَلى  َتَْ َذِلَك  َمْسأََلِة    ، الّرِْجَلنْيِ َأَصاِبِع  ِليِل 
َسْعٍد، َواْبُن َْلِيَعَة، َوَعْمُرو ْبُن  زََعْمَت َأْن لَْيَس َذِلَك َعَلى النَّاِس، َوِعْنَداَن يف َذِلَك ُسنٌَّة، فَ َقاَل: َوَما ِهَي؟ فَ ُقْلُت: ثنا اللَّْيُث ْبنُ 

 ، ، قَاَل: " رَأَْيُت َرُسوَل هللِا  احْلَاِرِث، َعْن يَزِيَد ْبِن َعْمرٍو اْلَمَعاِفِريِّ اٍد اْلُقَرِشيِّ ْورِِد ْبِن َشدَّ ، َعِن اْلُمْست َ َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُبُِليِّ
اَعَة، ُثَّ ، َومَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَُدلُِّك ِِبِْنَصرِِه َما َبنْيَ َأَصاِبِع رِْجَلْيِه ". فَ َقاَل: ِإنَّ َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ  ْعُت بِِه َقطُّ ِإالَّ السَّ ا َسَِ

َوضَّأُ ِإالَّ َوحيُِ  ي: َما أََقلَّ َمْن يَ ت َ ْعتُهُ ُيْسَأُل بَ ْعَد َذِلَك، فََأَمَر بَِتْخِليِل اأْلََصاِبِع. قَاَل َعمِّ هْبَاِم يف الّرِْجِل، َسَِ يطُهُ اْْلَطُّ الَِّذي حَتَْت اإْلِ
ُنونَ    ِإهْبَاَمُهْم ِعْنَد اْلُوُضوِء، َوَمْن تَ َفقََّد َذِلَك َسِلَم " فَِإنَّ النَّاَس يُ ث ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ فَضْلِ التَّكْرَارِ فِي الْوُضُوءِ 
َأيِب   -  379 ْبُن  احْلَُسنْيُ  َعُروبََة  أَبُو  أان  احْلَاِفُظ،  َأمْحََد  أَبُو  أان  احْلَاِفُظ،  اْلَعْبَدِويُّ  َحازٍِم  أَبُو  ح.  َأْخرَباََن  ِِبَرَّاَن،  َلِميُّ  السُّ َمْعَشٍر   

، وَ  الصَّاِئُغ اِبلّرِيِّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ  أَبُو َسْعٍد حَيََْي  ِبََِسْدآاَبَد َُهََذاَن، قَااَل: ثنا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َوَأْخرَباََن  ْبُن َعُلوَشا  َأمْحََد  أَبُو 
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، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اأْلَْشَعِث، قَاَل: ان اْلُمَسيَُّب ْبُن َواِضٍح،   ْبِد ثنا َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة، َعْن عَ احْلََسِن اْلَقاِضي اجْلَرَّاِحيُّ
اَل: " َهَذا ُوُضوءُ َمْن اَل تُ ْقَبُل لَهُ َصاَلٌة ِإالَّ هللِا ْبِن ِدينَاٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: تَ َوضَّأَ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرًَّة َمرًَّة، ُثَّ قَ 

، ُثَّ قَاَل: " هَ  َذا ُوُضوءُ َمْن ُيَضاَعُف َلهُ اأْلَْجُر َمرََّتنْيِ ". ُثَّ تَ َوضَّأَ َثاَلًَث َثاَلًَث، ُثَّ قَاَل: " َهَذا ُوُضوِئي ِبِه ". ُثَّ تَ َوضَّأَ َمرََّتنْيِ َمرََّتنْيِ
ي َ  " اَل  ْبِن ُسَلْيَماَن:  َأيِب َعُروبََة، َويف َحِديِث َعْبِد هللِا  لَْفُظ َحِديِث   ." ِمْن قَ ْبِلي  اْلُمْرَسِلنَي  ِإالَّ ِبِه ". ْقَبُل هللاُ َوُوُضوءُ  َلهُ الصَّاَلَة   

 َوقَاَل: " ُيَضاِعُف هللاُ لَهُ ". 
. َورُِوَي ِمْن َوْجهٍ  َفرُِد ِبِه اْلُمَسيَُّب ْبُن َواِضٍح، َولَْيَس اِبْلَقِويِّ   آَخَر َعِن اْبِن ُعَمرَ َوَهَذا احْلَِديُث ِمْن َهَذا اْلَوْجِه يَ ن ْ

 # قال المحقق: ضعيف. 
 

 
 تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ بَابُ  

ْبنُ   -  398 يُوُسُف  ان  ِإْسَحاَق،  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسُن  أان  اْلُمْقِرُئ،  ٍد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ْبُن َوَأْخرَباََن  هللِا  ان َعْبُد  يَ ْعُقوَب،   
اِب، ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبِن زاَِيٍد، َعْن لَْيٍث، ان  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َساِبٍط، َعْن َأيِب أَُماَمَة، أَْو َعْن َأِخي َأيِب أَُماَمَة، قَاَل: رََأى َعْبِد اْلَوهَّ

اْلَماءُ قَاَل: َفَجَعَل    َعَلى َأْعَقاِب َأَحِدِهْم ِمْثُل َمْوِضِع الدِّْرَهِم َأْو ِمْثُل َمْوِضِع الظُُّفِر مَلْ ُيِصْبهُ   َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ْوًما
مَلْ يِصْبهُ اْلَماءُ َأَعاَد ُوُضوَءُه. َوَهَذا ِإْن  يَ ُقوُل: " َوْيٌل ِلْْلَْعَقاِب ِمَن النَّاِر ". قَاَل: وََكاَن َأَحُدُهْم يَ ْنظُُر أَنَّهُ ِإَذا رََأى ِبَعِقِبِه َمْوِضًعا  

 َتَمُل َأْن يرِيَد ِبِه ِإَعاَدَة ُوُضوِء َذِلَك اْلَمْوِضِع فَ َقطْ َصحَّ َفَشْيٌء اْختَارُوهُ أِلَنْ ُفِسِهْم َوَقْد حيُْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ التَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ 

بَاّنُّ    -  401 ي ْ ُد ْبُن َعِليٍّ الشَّ ، ثنا أَبُو َبْكِر َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ اِبْلُكوفَِة، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم اْلِغَفارِيُّ
اِئِب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ُد ْبُن ُفَضْيٍل، ثنا َعطَاءُ ْبُن السَّ َبَة، ان حُمَمَّ ، أَنَّهُ َأََتهُ رَُجٌل فَ َقاَل: أَْبَدأُ اِبلصََّفا  ْبُن َأيِب َشي ْ

ُق قَ ْبَل َأْن َأْذَبَح َأْو َأْذَبُح قَ ْبَل َأْن   اْلَمْرَوِة، َأْو اِبْلَمْرَوِة قَ ْبَل الصََّفا؟ َوُأَصلِّي قَ ْبَل َأْن َأطُوَف أَْو َأطُوُف قَ ْبَل َأْن ُأَصلَِّي؟ َوَأْحلِ قَ ْبلَ 
هللِا َعزَّ َوَجلَّ  ِمْن ِكتَاِب  " ُخْذ َذِلَك  اْبُن َعبَّاٍس:  ِمْن  َأْحِلَق؟ فَ َقاَل  الصََّفا َواْلَمْرَوَة  تَ َعاىَل: }ِإنَّ  هللاُ  َأْن حُيَْفَظ، قَاَل  َأْجَدُر  ، فَِإنَّهُ 

بْ 158َشَعائِِر هللِا{ ]البقرة:   ُلَغ اْْلَْدُي حمَِلَُّه{ الذَّ احْلَْلِق،   ُح قَ ْبلَ [. فَالصََّفا قَ ْبَل اْلَمْرَوةِ َوقَاَل تَ َعاىَل: }َواَل حَتِْلُقوا رُُءوَسُكْم َحَّتَّ يَ ب ْ
ِع السُُّجوِد{ ]احلج:  ْر بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنَي َواْلَقائِِمنَي َوالرُّكَّ  [ الطََّواُف قَ ْبَل الصَّاَلِة " 26َوقَاَل تَ َعاىَل: }طَهِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ نَهْيِ الْمُحْدِثِ عَنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ 
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احلَْ   -  409 هللِا  أَبُو َعْبِد  ثنَوَأْخرَباََن  احْلَاِفُظ،  ْبِن َحِبيٍب  ِد  ْبُن حُمَمَّ أان َصاِلُح  بُِبَخارَا،  اْلَفِقيهُ  ْبُن َسْهٍل  َأمْحَُد  َنْصٍر  أَبُو  أان  ا اِفُظ، 
، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن حمَُ  ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، َعْن أَبِيِه، مَّ احْلََكُم ْبُن ُموَسى، ثنا حَيََْي ْبُن مَحَْزَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد، َعِن الزُّْهِريِّ

ِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ َكَتَب ِإىَل َأْهِل اْلَيَمِن ِبِكتَاٍب ِفيِه اْلَفرَا َنُن َوالدِّاَيُت، َوبَ َعَث ِبِه َمَع َعْمرِو َعْن َجدِّ ِئُض َوالسُّ
 يَث، َوِفيِه: " َواَل مَيَسَّ اْلُقْرآَن ِإالَّ طَاِهًرا " ْبِن َحْزٍم، َفذََكَر احْلَدِ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

أ  -  410 ِإَْسَاِعيَل،  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ثنا  احْلَاِفُظ،  ْبُن ُعَمَر  أان َعِليُّ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  أَبُو َبْكِر  ٍد  َأْخرَباََن  ْبُن حُمَمَّ اْبَن  ان َسِعيُد  يَ ْعِِن 
ْعُت َساِلًما حَيدُِّث َعْن أَبِيِه، ُموَسى، قَاَل: َسَِ اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن  هللاُ   ثَ َواٍب، ثنا أَبُو َعاِصٍم، ثنا  النَِّبُّ َصلَّى  قَاَل: قَاَل 

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل مَيَسَّ اْلُقْرآَن ِإالَّ طَاِهًرا " 
 يح لغيره. صح # قال المحقق:

 
 بَابُ نَهْيِ الْجُنُبِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أان  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ان أَ   -  415 بُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْبُن َعبْ  ُد  َأْخربََ حُمَمَّ اْبِن َوْهٍب:  َنْصٍر، قَاَل: قُِرَئ َعَلى  ْبُن  اْبُن َوْهٍب، قَاَل: َوثنا َِبُْر  أان  احْلََكِم،  ْبُن َعْبِد  هللِا  اْبُن َْلِيَعَة، َعْن ِد  َك 

َع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسَلْم يُقوُل  َعْبِد هللِا ْبِن ُسَلْيَماَن، َعْن ثَ ْعَلَبَة ْبِن َأيِب اْلَكُنوِد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َماِلٍك اْلغَ  ، أَنَّهُ َسَِ اِفِقيِّ
َرأُ َحَّتَّ َأْغتَ   ِسَل ".  ِلُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب: " ِإَذا تَ َوضَّْأُت َوأاََن ُجُنٌب َأَكْلُت َوَشرِْبُت َواَل ُأَصلِّي َواَل أَق ْ

َلُه، يَ ْعِِن ِمْن قَ ْوِْلَِما. قَاَل الشَّْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َورََواهُ اْلَواِقِديُّ َعنْ قَاَل اْبُن َوْهٍب: َوقَاَل ِل َماِلُك ْبُن أَ   َعْبِد َنٍس َواللَّْيُث ْبُن َسْعٍد ِمث ْ
 هللِا ْبِن ُسَلْيَماَن َهَكَذا 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ وَضْعِ الْخَاتَمِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ 
ْيُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، ثنا يَ ْعُقوُب ْبنُ  -  451 ، ثنا حَيََْي َوَقْد أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، ثنا ُعب َ  َكْعٍب اأْلَْنطَاِكيُّ

أََنٍس،   ، َعْن  الزُّْهِريِّ اْبِن ُجَرْيٍج، َعِن  ، َعِن  اْلَبْصِريُّ وَكِِّل  اْلُمت َ ٌد  ْبُن  نَ ْقُشهُ حُمَمَّ لَِبَس َخاََتًا   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل 
 َرُسوُل هللِا، َفَكاَن ِإَذا َدَخَل اْْلَاَلَء َوَضَعهُ "  

 َوَهَذا َشاِهٌد َضِعيٌف َوهللاُ َأْعَلمُ 
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
 لَاءِ وَالِاعْتَمَادِ عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى إِذَا قَعَدَ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فِيهِ بَابُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَ 
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ُد ْبُن    -  455 ، ثنا َخاِلُد بْ َأْخرَباََن َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليٍّ اْلُمَؤذُِّن، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن مَحَْداَن الصَّرْييفُّ، ان حُمَمَّ ُن َعْبِد  يُوُنَس اْلُقَرِشيُّ
النَِّبُّ  أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَن  ْبِن ُعْرَوَة، َعْن  ، َعْن ِهَشاِم  الث َّْوِريِّ ِإَذا َدَخَل    الرَّمْحَِن، َعْن ُسْفيَاَن   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى 

 اْْلَاَلَء َغطَّى رَْأَسُه، َوِإَذا أََتى َأْهَلهُ َغطَّى رَْأَسهُ " 
، َأْخرَباََن أَبُو َسْعدٍ  يِّ ِد ْبِن يُوُنَس اْلُكَدميِْ ْيُخ: َوَهَذا احْلَِديُث َأَحُد َما أُْنِكَر َعَلى حُمَمَّ اْلَمالِيِِنُّ، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ    قَاَل الشَّ

يِّ هبَِ  اْلُكَدميِْ ْيُخ:  يف َهَذا احْلَِديِث: اَل َأْعَلُمهُ َرَواهُ َغرْيُ  الشَّ َ َضْعًفا. قَاَل  َأْن حَيْتَاَج ِإىَل َأْن يُ َبنيِّ اْمِرٍئ  َأْظَهُر  يُّ  ْسنَاِد، َواْلُكَدميِْ اإْلِ َذا 
اِلٍح، َعِن النَِّبِّ َصلَّى َحِبيِب ْبِن صَ َورُِوَي يف تَ ْغِطَيِة الرَّْأِس ِعْنَد ُدُخوِل اْْلاََلِء َعْن َأيِب َبْكٍر، َوُهَو َعْنهُ َصِحيٌح، َوَرَواهُ أَْيًضا َعْن  

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، أان - 456 ْبِغيُّ َبَة، ان حَيََْي ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإَجازًَة، أان أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق الصِّ ي ْ حَيََْي، أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن قُ ت َ

هللِا َصلَّى َرُسوُل  قَاَل: َكاَن  َصاِلٍح،  ْبِن  َعْن َحِبيِب  هللِا،  ْبِن َعْبِد  َبْكِر  َأيِب  ْبُن َعيَّاٍش، َعْن  َدَخَل   ِإَْسَاِعيُل  ِإَذا   " َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاُ 
 اْْلَاَلَء لَِبَس ِحَذاَءُه، َوَغطَّى رَْأَسهُ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا أَبُو  أَنْ بََأّن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإَجازًَة، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ وَ   - 457 ٍد، ثنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ
مُ  َبِِن  ِمْن  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن رَُجٍل  ِد  ْبُن ُجْعُشٍم، فَ َقاَل: َعاِصٍم، َعْن رَبِيَعَة، َعْن حُمَمَّ نَا ُسَراَقةُ  أَبِيِه، قَاَل: َقِدَم َعَلي ْ ْدِلٍج، َعْن 

 ِصَب اْلُيْمىَن " َعلََّمنَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ِإَذا َدَخَل َأَحُداَن اْْلاََلءَ َأْن يَ ْعَتِمَد اْليْسَرى، َويَ نْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ بَابُ مَا  

ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفُظ، أان أَبُو ِإْسَحاَق إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْصب َ   - 465 َهاّنُّ، أان حُمَمَّ
ُد ْبنُ  ، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه، َوزَاَد ِفيِه }ُغْفَراَنَك رَب َّنَا َوِإلَْيَك اْلَمصِ   ُخَزمْيََة، ثنا أَبُو ُموَسى حُمَمَّ رُي{ ]البقرة: اْلُمَثىنَّ

ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، َعْن ِإْسَرائِ 285 ُد ْبُن َأْسَلَم، ثنا ُعب َ َلُه،  [، قَاَل اْبُن ُخَزمْيََة: َوَأْخرَباََن حُمَمَّ ْسنَاِد ِمث ْ  يَل هِبََذا اإْلِ
ْيُخ: َوَهِذِه الّزاَِيَدةُ يف َهَذا احْلَِديِث مَلْ َأِجْدَها ِإالَّ يف رَِوايَِة اْبِن ُخَزمْيََة َوُهَو ِإَما ٌم، َوَقْد رَأَيْ ُتهُ يف ُنْسَخٍة َقِدميٍَة ِلِكتَاِب اْبِن  قَاَل الشَّ

الزِّ  لَْيَس ِفيِه َهِذِه  ِمْن َغرْيِ ِعْلمِ ُخَزمْيََة  ِبِكتَاِبِه  ُمْلَحَقًة  َتُكوَن  َأْن  ُأحْلَِقْت ِِبَطٍّ آَخَر ِِبَاِشَيِتِه، فَاأْلَْشَبهُ  َأْعَلُم. َوَقْد اَيَدُة، ُثَّ  ِه، َوهللاُ 
ُد ْبُن اْلَفْضِل بْ  َماُم أَبُو ُعْثَماَن الصَّابُوّنُّ، َأاَن أَبُو طَاِهٍر حُمَمَّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، قَاَل: ثنا َجدِّي، َفذََكَرهُ ُدوَن  َأْخرَباََن اإْلِ ِن حُمَمَّ

 َهِذِه الّزاَِيَدِة يف احْلَِديِث، َوَصحَّ ِبَذِلَك بُْطاَلُن َهِذِه الّزاَِيَدِة يف احْلَِديثِ 
 باطل بهذه الزيادة.  # قال المحقق:

 النَّاسِ وَظِلِّهِمْ   بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي طَرِيقِ 
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، ان َكاِمُل ْبُن طَْلَحَة،    -  470 ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أان أَبُو اْلُمَثىنَّ ُد ْبُن َعْمرٍو اأْلَْنَصاِريُّ ان حُمَمَّ
ُد ْبُن ِسريِيَن، قَاَل: قَاَل رَُجٌل أِلَيِب  نَا يف اْْلَِراَءِة قَاَل: فَ َقاَل أَبُو ُهَريْ َرَة:  ُهرَ   ان حُمَمَّ نَا يف ُكلِّ َشْيٍء َحَّتَّ يُوِشَك َأْن تُ ْفِتي َ ت َ ي ْ ت َ يْ َرَة: أَف ْ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسَلْم يُقوُل: " َمْن َسلَّ َسِخيَمَتهُ َعَلى طَرِيٍق َعاِمٍر ِمْن طَرِيِق اْلمُ  فَ َعَلْيِه َلْعَنةُ هللِا َواْلَماَلِئَكِة    ْسِلِمنيَ َسَِ
 َوالنَّاِس َأَْجَِعنَي " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب هُ  -  472 َفِر، َوُهَو َمرْتُوٌك، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ َرُسوُل هللِا َريْ َرَة، قَاَل: َكاَن َوَقْد َرَواهُ يُوُسُف ْبُن السَّ
ْوَل يف اْْلََواِء ". َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعدِ  ، ثنا اْبُن َصاِعٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِعْمَراَن،  َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسَلْم " َيْكَرهُ اْلب َ يٍّ

 ُهَو َمْوُضوعٌ ان يُوُسُف، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه، قَاَل أَبُو َأمْحََد: 
 باطل.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْبَوْلِ قَائِم ا 

ِد ْبنِ   -  489 ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْلِمْهَراّنُّ، َأْخرَباََن َحاِمُد ْبُن حُمَمَّ َعْبِد هللِا اْلُمذَكُِّر، ثنا حَيََْي ْبُن َعْبِد هللِا    َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
، َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو ِعْمَراَن ُموَسى ْبُن َسِعيٍد احلَْ ْبِن مَ  ْنظَِليُّ هِبَْمَداَن، ثنا حَيََْي ْبُن َعْبِد هللِا اَهاَن اْْلَْمَداّنُّ اْلَكَرابِيِسيُّ

، ثنا مَ  اَن اجْلُْعِفيُّ ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َغسَّ ْعُن ْبُن ِعيَسى، ان َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن َأيِب الّزاَِنِد، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب  ْبِن َماَهاَن اْلَكَرابِيِسيُّ
مَ  ِقيَل: َكاَنِت اْلَعَرُب اُم َرمِحَهُ هللاُ تَ َعاىَل: َوَقْد ُهَريْ َرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، " اَبَل قَائًِما ِمْن ُجْرٍح َكاَن مِبَْأِبِضِه " قَاَل اإْلِ

ْوِل قَائًِما، فَ َلَعلَّهُ َكاَن بِِه ِإْذ َذاَك َوَجُع الصُّْلِب. َوَقْد ذََكَرهُ الشَّ  اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ تَ َعاىَل مِبَْعنَاُه، َوِقيَل: َتْسَتْشِفي ِلَوَجِع الصُّْلِب اِبْلب َ
َا فَ َعَل َذِلَك أِلَنَّهُ مَلْ جيَِْد لِْلقُ   ُعوِد َمَكااًن َأْو َمْوِضًعا، َوهللاُ َأْعَلمُ ِإَّنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْبَوْلِ قَاعِد ا 
ُد ْبُن ي َ   - 491 َعاِصٍم، ثنا  ْعُقوَب، ان ُأَسْيُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

دُ  ، أان أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ َلِميُّ ، أان احْلَُسنْيُ ْبُن َحْفٍص، َعْن ُسْفيَاَن، ح. َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ِد ْبِن احْلََسِن اْلَكارِزِيُّ  ْبُن حُمَمَّ
َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن ُشَرْيٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: " َما اَبَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا أَبُو نُ َعْيٍم، ثنا ُسْفيَاُن،  َعِليُّ ْبنُ 

اْلفُ  ْبِن َحْفٍص: ُسورَةُ  احْلَُسنْيِ  ". َويف رَِوايَِة  أُْنِزَل َعَلْيِه اْلُقْرآُن  ُمْذ  بَ ْعُضهُ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَائًِما  َأِو ْرقَاِن، َوَرَواهُ  ْم، فَ َقاَل: اْلُقْرآُن 
 اْلُفْرقَانُ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 بَابُ كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْخَلَاءِ 
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ُد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويِبُّ مِبَْرَو، أان َسِعيدُ   -  492 ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى،  ْبُن    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َمْسُعوٍد، ان ُعب َ
" تُ ْقِسُم اِبهلِل َما رََأى َأَحدٌ  ْعُت َعاِئَشَة  أَبِيِه، قَاَل: َسَِ اْلِمْقَداِم ْبِن ُشَرْيٍح، َعْن  ِإْسَرائِيُل، َعِن  هللا َعَلْيِه َوَسَلْم   ان  َرُسوَل هللِا َصلَّى 

 ُقْرآُن " يَ ُبوُل قَائًِما ُمْنُذ أُْنِزَل َعَلْيِه الْ 
 # قال المحقق: صحيح. 

 
 بَابُ الْإِيتَارِ فِي الِاسْتِجْمَارِ 

احْلَاِرُث ْبُن َأيِب ُأَساَمَة، ثنا َرْوُح  فَ َقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو اْلَعبَّاِس َعْبُد هللِا ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقاِضي مِبَْرَو، ثنا -  507
اَل: " ِإَذا اْسَتْجَمَر َأَحدُُكْم فَ ْليوتِْر، َدَة، ثنا أَبُو َعاِمٍر اْْلَزَّاُز، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ْبُن ُعبَا

ًعا َواأْلَرَ  َماَواِت َسب ْ َر، َأَما تَ َرى السَّ ٌر حيُِبُّ اْلوِت ْ ًعا َوالطََّواَف". َوذََكَر َأْشيَاَء" فَِإنَّ هللاَ ِوت ْ  ِضنَي َسب ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ 

ُد ْبُن َخاِلِد ْبِن خَ  -  512 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َأمْحَُد ْبُن َخاِلٍد اْلَوْهِبُّ، ِليٍّ
رُ  يَ َتطَهَّ َأْن  حيُِبُّوَن  رَِجاٌل  }ِفيِه  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ُُمَاِهٍد،  َعْن  اأْلَْعَمِش،  َعِن  ِإْسَحاَق،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ]التوبة:  ثنا  ا 108وا{  َلمَّ قَاَل:   ]

ْيِه َوَسلََّم ِإىَل ُعَوميِْ ْبِن َساِعَدَة فَ َقاَل: " َما َهَذا الطُُّهوُر الَِّذي أَْثىَن هللا َعَلْيُكْم بِِه نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَةُ بَ َعَث َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ 
النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ْقَعَدهُ فَ َقالَ ". فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َما َخَرَج ِمنَّا رَُجٌل َواَل اْمرََأٌة ِمَن اْلغَاِئِط ِإالَّ َغَسَل ُدبُ َرهُ َأْو قَاَل: مَ 

ْنِجي اِبْلَماِء ِإَذا اَبَل، َوَعْن َعاِئشَ  نَِّة َغْسُل " َفِفي َهَذا ". َورُِويِّنَا َعْن ُحَذيْ َفَة ْبِن اْلَيَماِن أَنَّهُ َكاَن َيْست َ َها: ِمَن السُّ َة َرِضَي هللاُ، َعن ْ
 اْلَمْرَأِة قُ بُ َلَها

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْجَمْعِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بَيْنَ الْمَسْحِ بِالْأَحْجَارِ وَالْغَسْلِ بِالْمَاءِ 
ِد ْبِن يُ   -  516 ، قَ َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ الُوا: ثنا أَبُو  وُسَف السُّوِسيُّ

َثِِن  ، َحدَّ َثِِن اأْلَْوزَاِعيُّ اٍر، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ ِنْسَوًة ِمْن َأْهِل    اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، أان اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد، أان ُعْقَبةُ ْبُن َعْلَقَمَة، َحدَّ أَبُو َعمَّ
َها قَاَل: فََأَمَرَْتُنَّ  ْنِجنَي اِبْلَماِء، َوقَاَلْت: " ُمْرَن َأْزَواَجُكنَّ ِبَذِلَك، فَِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ اْلَبْصَرِة َدَخْلَن َعَلي ْ َم َأْن َيْست َ

   َكاَن يَ ْفَعلُهُ " قَاَل: َوقَاَلْت: " ُهَو ِشَفاٌء ِمَن اْلبَاُسوِر ".
َماُم َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: َهَذا  اٌد اَل أُرَاهُ َأْدَرَك َعاِئَشةَ قَاَل اإْلِ اٍر َشدَّ  ُمْرَسٌل، أَبُو َعمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 بَابُ دَلْكِ الْيَدِ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ 
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ِد ْبِن ِإْسَحاقَ  - 521 ٍد اْلُمْقِرُئ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َأيِب  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ
، َعْن إِبْ رَ  ْيِد هللِا أَبُو ُعْثَماَن اْلُكويفُّ، ثنا أاََبُن ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبَجِليُّ ُد ْبُن ُعب َ اِهيَم ْبِن َجرِيِر ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َجرِيِر ْبِن َبْكٍر، ثنا حُمَمَّ

هللِا، قَالَ  تَ وَ َعْبِد  اِبأْلَْرِض، ُثَّ  ْنَجى، ُثَّ َدَلَك َيَدهُ  بَِوُضوٍء فَاْست َ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  أَتَ ْيُت َرُسوَل  ضَّأَ َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيِه. : 
 قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، رِْجَلْيَك قَاَل: " ِإّّنِ َأْدَخْلتُ ُهَما طَاِهَريِن ".  

: َهَذاَهَكَذا َرَواهُ  َأْشَبهُ اِبلصََّواِب ِمْن َحِديِث    أَبُو نُ َعْيٍم، َوُشَعْيُب ْبُن َحْرٍب، َعْن َأاَبَن ْبِن َعْبِد هللِا. قَاَل أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن النََّساِئيُّ
ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ تَ َعاىَل: َوَقْد ِقيَل َعْن َأاَبَن بْ   ِن َعْبِد هللِا، َعْن َمْوىًل أِلَيِب ُهَريْ َرَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ َشرِيٍك، َوهللاُ َأْعَلُم. قَاَل الشَّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب،   - 522 ، ثنا أاََبُن  ثنا أَبُو َأمْحََد  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ الزَُّبرْيِيُّ
ْعُت َأابَ  َثِِن َمْوىًل أِلَيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: َوَأظُنُّهُ قَاَل أَبُو َوْهٍب، قَاَل: َسَِ ُهَريْ َرَة، يَ ُقوُل: قَاَل ِل َرُسوُل هللِا َصلَّى    ْبُن َعْبِد هللِا، قَاَل: َحدَّ

ْئِِن ". فَأَتَ ي ْ  َاِب َفَمَسَحَها بِِه، ُثَّ َغَسَلَها، ُثَّ تَ َوضَّأَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوضِّ ْنَجى مِبَاٍء، ُثَّ أَْدَخَل َيَدهُ يف الرتُّ ، َوَمَسَح  ُتهُ بَِوُضوٍء، فَاْست َ
 َرََتِن " َعَلى ُخفَّْيِه، فَ ُقْلُت: إِنََّك تَ َوضَّْأَت َومَلْ تَ ْغِسْل رِْجَلْيَك؟ قَاَل: " ِإّّنِ َأْدَخْلتُ ُهَما َوُُهَا طَاهِ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ الْحِجَارَةِ فِي الْإِنْقَاءِ دُونَ مَا نُهِيَ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ 
ْيُخ: َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيهُ  - 527 َبَة،  قَاَل الشَّ ، ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ

، قَاَل: َخَرْجُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى  ان َعْبُد الرَِّحيِم ْبِن ُسَلْيَماَن، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اأْلَْسَوِد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللاِ 
ْنِجي ِبِه، َواَل تُ َقّرِْبِِن َحاِئاًل َواَل رَِجيًعا ".هللاُ َعَلْيِه وَ  ْت تُ َقوِّي رَِوايَةَ   َسلََّم حِلَاَجِتِه فَ َقاَل: " ايِتِِن ِبَشْيٍء َأْست َ َوَهِذِه الّرَِوايَةُ ِإْن َصحَّ

 ُسَلْيٍم َضِعيفٌ  َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اأْلَْسَوِد، ِإالَّ َأنَّ لَْيَث ْبَن َأيِب 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احلِْ   -  531 َوةُ ْبُن ُشَرْيٍح  ثنا َحي ْ أَبُو َداوَد،  ْبُن َداَسَة، ثنا  َبْكِر  أَبُو  أان   ، الرُّوْذاَبرِيُّ أَبُو َعِليٍّ  ان اْبُن َعيَّاٍش، َعْن َوَأْخرَباََن   ، ْمِصيُّ

بَاّنُّ، َعْن عَ  ي ْ السَّ َأيِب َعْمرٍو  ْبِن  هللاُ حَيََْي  النَِّبِّ َصلَّى  هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: " َقِدَم َوْفُد اجلِْنِّ َعَلى  ، َعْن َعْبِد  يْ َلِميِّ ْبِن الدَّ   ْبِد هللِا 
ْنُجوا بَِعْظٍم َأْو َرْوثٍَة َأْو مُحََمٍة، فَِإنَّ   ُد اْنَه أُمََّتَك َأْن َيْست َ َهى هللاَ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالُوا: اَي حُمَمَّ  َعزَّ َوَجلَّ َجَعَل لَنَا ِفيَها رِْزقًا. قَاَل: فَ ن َ

 النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " 
 صحيح.  # قال المحقق:
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َنْصرٍ   -  532 ْبُن  َِبُْر  ان  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  َوْهٍب: َوَأْخرَباََن  اْبِن  َعَلى  قُِرَئ  قَاَل:   ،
، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  َثَك ُموَسى ْبُن َعِليٍّ ْنَجى ِبَعْظِم َحائٍِل َحدَّ لََّم " ََنَى َأْن ُيْست َ

، َوهللاُ َأْعَلُم. َويف الْ َأْو َرْوثٍَة َأْو مُحََمٍة ". َعِليُّ ْبُن رابَ  ُبْت ََسَاُعهُ ِمِن اْبِن َمْسُعوٍد، َواأْلَوَُّل ِإْسنَاٌد َشاِميُّ َغرْيُ َقِويٍّ بَاِب َعْن ٍح مَلْ يَ ث ْ
، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ِإالَّ  ُنوِخيِّ ، َوَعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن رَاِفٍع الت َّ  أَنَّهُ لَْيَس يف رَِوايَِتِهَما ِذْكُر احْلَُمَمةِ  َأيِب ُعْثَماَن ْبِن َسَنَة اْْلَُزاِعيِّ

 لغيره. صحيح  # قال المحقق:
 

 بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ 
ُد ْبُن َعْمرِو    -  535 ْغَداَد، َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ْبِن اْلَبْخرَتِيِّ الرَّزَّاُز، ان َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل بِب َ

ِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعِد، َعْن َأِخيِه، َعِن ابْ 
َتِة َأنَّ ِداَبَغَها َقْد َذَهَب ِِبََبِثِه َأْو بَِنَجِسِه أَْو رِْجِسِه " َوَسلََّم " يف ُجلُ   وِد اْلَمي ْ
 حسن. # قال المحقق:

 
، َعْن َعْبِد هللاِ  - 536  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َوأَمَّا احْلَِديُث الَِّذي َرَواهُ َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َعْن ُموَسى ْبِن َأيِب ِإْسَحاَق اأْلَْنَصاِريِّ

ُه، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " أَنَّهُ ََنَى َأْن َيْسَتِطيَب  رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اأْلَْنَصاِر َأْخربََ 
، أاََن َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احلَْ  ِد بْ َأَحٌد ِبَعْظٍم َأْو َرْوثٍَة َأْو ِجْلٍد ". فَ َقْد َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر احْلَارِِثيُّ َثِِن َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ِن ُنَصرْيٍ، ثنا  اِفُظ، َحدَّ

اٍد، قَااَل: ان اْبُن َوْهٍب، َعْن ُعَمرِو ْبِن احْلَاِرِث، فَ  ، ثنا أَبُو طَاِهِر، َوَعْمُرو ْبُن َسوَّ  ذََكَرُه.  احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ
 قَاَل َعِليُّ ْبُن ُعَمَر: َهَذا ِإْسنَاٌد َغرْيُ ََثِبتٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 اسْتِنْجَاءِ بِالتُّرَابِ بَابُ مَا وَرَدَ فِي الِ 
ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلَفا  - 538 ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر احْلَارِِثيُّ اْلَفِقيُه، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ ِرِسيُّ

ْبنِ  زَْمَعَة  َعْن  الرَّزَّاِق،  َعْبُد  ثنا  َعَلْيِه    َعبَّاٍد،  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  طَاُوًسا،  ْعُت  َسَِ قَاَل:  ْبِن َوْهَراَم،  َسَلَمَة  َعْن  َصاِلٍح، 
َيْسَتدْ  ْقبِْلَها َواَل  َيْست َ هللِا َعزَّ َوَجلَّ، َفاَل  َلَة  " ِإَذا أََتى َأَحدُُكُم اْلرَبَاَز فَ ْلُيْكرِْم ِقب ْ َأْو بَِثاَلثَِة  ِبْرَها، ُثَّ  َوَسلََّم:  لَِيْسَتِطْب بَِثاَلثَِة َأْحَجاٍر 

ُقْل: احْلَْمُد ّلِلَِِّ الَِّذي َأْخَرَج َعىَن َما يُ ْؤِذيِِن، َوأَمْ  َفُعِِن ".  َأْعَواْد َأْو َثاَلِث َحثَ يَاٍت ِمْن تُ َراٍب، ُثَّ لِي َ  َسَك َعَليَّ َما يَ ن ْ
اٌب َمرْتُوٌك، َعْن َأيِب َعاِصٍم، َعْن َهَكَذا َرَواهُ اْبُن َوْهٍب، َووَِكيٌع، َوغَ  ، َوُهَو َكذَّ رْيُُهْم، َعْن زَْمَعَة. َوَرَواهُ َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلُمَضِريُّ

َنَة، َعْن َسَلَمَة، َعْن طَاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  ي ْ ِه َوَسلََّم. َواَل َيِصحُّ َوْصُلهُ َواَل َعَليْ   زَْمَعَة. َوَرَواهُ ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ
َنَة: َأَكاَن زَْمَعةُ يَ ْرفَ ُعُه؟ قَاَل: " نَ َعْم   ي ْ : قُ ْلُت ِلُسْفيَاَن ْبِن ُعي َ ُعُه. قَاَل َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِِنِّ ". َفَسأَْلُت َسَلَمَة َعْنُه، فَ َلْم يَ ْعرِْفُه، يَ ْعِِن رَف ْ

 مَلْ يْرفَ ْعهُ 
 ضعيف.  المحقق:# قال 
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اِج ْبِن َأْرطَاَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئشَ   -  539 ْيٍد، َعِن احْلَجَّ ُر ْبُن ُعب َ َة، قَاَلْت: " َقِدَم ُسَراَقةُ َوَقْد َرَوى ُمَبشِّ

ْقبَِلَها  ْبُن َماِلٍك َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأََلهُ عَ  َلَة، َواَل َيْست َ َب اْلِقب ْ َنكَّ ْعِلَي الّرِيَح َوَأْن يَ ت َ َغوُِّط، فََأَمَرهُ َأْن َيْست َ ِن الت َّ
ْنِجَي بَِثاَلثَِة َأْحَجاٍر َولَْيَس ِفيَها رَِجيٌع، أَْو َثاَلثَِة َأْعَواٍد، َأْو َثاَل  َراٍب ". َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد ِث َحثَ يَاٍت ِمْن ت ُ َواَل َيْسَتْدِبَرَها، َوَأْن َيْست َ

َلِميُّ قَالُوا: ان أَبُو اْلَعبَّ  َبَة، ثنا هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو ُعت ْ اِس حُمَمَّ
ْيٍد، حَ  ُر ْبُن ُعب َ ارَ بَِقيَُّة، ثنا ُمَبشِّ اُج ْبُن َأْرطَاَة، َفذََكَرُه، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر احْلَارِِثيُّ قَاَل: قَاَل أَبُو احْلََسِن الدَّ َثِِن احْلَجَّ ُقْطِِنُّ احْلَاِفُظ:  دَّ

بَ  ي ْ ْيٍد، َوُهَو َمرْتُوُك احْلَِديِث. قَاَل الشَّْيُخ: َوَرَوى قُ ت َ ِر ْبِن ُعب َ  ُة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َمْرفُوًعا، َوَذِلَك يَرِدُ مَلْ يَ ْرِوِه َغرْيُ ُمَبشِّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِشَيْءٍ قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ مَرَّة  

ٍد اْلَمالِيِِنُّ، ان أَبُو أَ   -  541 مْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ان اْْلَِضُر ْبُن َأمْحََد ْبِن أَُميََّة، ان خَمَْلُد ْبُن َخاِلٍد،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
ْعُت أَ  ، ان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، قَاَل: َسَِ اَل َرُسوُل هللِا َنَس ْبَن َماِلٍك، يَ ُقوُل: قَ ان ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن يْعِِن الطََّرائِِفيَّ

ُيسْ  َواَل  َحَجًرا،  جيَِْد  مَلْ  ِإَذا  َاِب  َواِبلرتُّ َأْحَجاٍر،  بَِثاَلثَِة  ااِلْسِتْنَجاءُ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  ".  َصلَّى  َمرًَّة  بِِه  اْستُ ْنِجَي  َقِد  ِبَشْيٍء  ْنَجى  ت َ
 ْوٍم َُمُْهوِلنَي َوهللاُ َأْعَلُم. َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن أََنٍس َواَل َيِصحُّ ُعْثَماُن الطََّرائِِفيُّ َتَكلَُّموا ِفيِه، َويَ ْرِوي َعْن ق َ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َلِديُّ   - 542 ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َهارُوَن ْبِن ُموَسى اْلب َ يُم ْبُن َأيِب مُحَْيٍد، ان  ، ان ِإبْ َراهِ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، ثنا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
أََنٍس، قَالَ  ْبُن ُِبٍْت، َعْن  اِب  اْلَوهَّ ان َعْبُد  ْبُن رِفَاَعَة،  َمْعُن  ان  َأيِب َداوَد،  ْبِن  ْبُن ُسَلْيَماَن  ُد  هللاُ َعَلْيِه  حُمَمَّ هللِا َصلَّى  : قَاَل َرُسوُل 

ْنِجي ِبَشْيٍء َقِد اْستُ ْنِجَي بِِه َمرًَّة ". َوَسلََّم: " ااِلْسِتْنَجاءُ بَِثاَلثَِة َأْحَجاٍر، َواِبل َاِب ِإَذا مَلْ َيُكْن جيَِْد ِحَجارًَة، َواَل َيْست َ  رتُّ
، َعامَّةُ َما َرَوى ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب مُحَْيٍد َهَذا اَل يُ تَاِبُعهُ َعَلْيِه َأَحدٌ   قَاَل أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ

 جدا. # قال المحقق: ضعيف 
 

 بَابُ كَيْفِيَّةِ الِاسْتِنْجَاءِ 
ُد ْبُن َعْبِد  - 553 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ، ثنا َعِتيُق ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ احْلََكِم اْلَقطَرِيُّ

ان   ان َأيِب،  ، قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل هللاِ يَ ْعُقوَب،  اِعِديِّ ْبِن َسْعٍد السَّ أَبِيِه َسْهِل  ، َعْن  اِعِديُّ ْبِن َسْعٍد السَّ ْبُن َسْهِل  هللاُ   اْلَعبَّاُس  َصلَّى 
، َوَحَجرَا لِْلَمْسَربَِة ". َكَذا َكاَن يف ِكتَابِهِ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن ااِلْسِتطَابَِة فَ َقاَل: " َأَو اَل جيَُِد َأَحدُُكْم َثاَلثََة َأْحَجاٍر، َحَجَرْيِن لِلصَّفْ   َحَتنْيِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد بْ   -  554 ُن حَيََْي احْلُْلَواّنُّ، ثنا َعِتيٌق، َفذََكَرهُ  َوَأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

 ، َوَحَجٌر لِْلَمْسَربَِة ". ِبِِْسنَاِدِه َوَمْعنَاهُ ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " َحَجَراِن لِلصَّْفَحَتنْيِ 
ارَُقْطِِنُّ احْلَاِفُظ: ِإْسنَاُدهُ َحَسٌن، يَ ْعِِن  ، قَاَل: قَاَل أَبُو احْلََسِن الدَّ   ِإْسنَاَد َهَذا احْلَِديثِ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر احْلَارِِثيُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

،  ثنا أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِشريََوْيِه، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َهاِشٍم، ثنا وَِكيٌع، َعْن ِمْسَعرٍ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  -  558
َص لَنَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  اٍل، قَاَل: " رَخَّ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلَمْسِح َعَلى  َعْن َعاِصِم ْبِن َأيِب النَُّجوِد، َعْن زِرٍّ، َعْن َصْفَواَن ْبَن َعسَّ

 اْْلُفَّنْيِ لِْلُمَساِفِر َثاَلًَث ِإالَّ ِمْن َجنَابٍَة، َوَلِكْن ِمْن غَاِئٍط َأْو بَ ْوٍل أَْو رِيٍح ". 
 قَاَل أَبُو اْلَولِيِد: مَلْ يَ ُقْل: أَْو رِيٍح َغرْيُ ِمْسَعرٍ 

ٍر، َوأَبُو َعْبِد هللِا َأمْحَُد ْبُن َعمْ َوَأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر احْلَارِثِ  -  559 ، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَبشِّ رِو ْبِن يُّ
ثَ نَا أَبُو الطَّيِِّب يَزِيُد ْبُن احْلَسَ  : َوَحدَّ ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل ُعْثَماَن ِبَواِسَط، قَااَل: ثنا َأمْحَُد ْبُن ِسنَاٍن، قَاَل َعِليٌّ زَّاُز، ثنا حُمَمَّ ِن ْبِن يَزِيَد اْلب َ
: مَلْ يَ ُقْل يف َهَذا احْلَِديِث: أَوْ  اّنُّ، قَااَل: ان وَِكيٌع، ان ِمْسَعٌر، َفذََكَرهُ مِبِْثِلِه. قَاَل َعِليٌّ  رِيٍح َغرْيُ وَِكيٍع، َعْن ِمْسَعرٍ  احْلَسَّ

 # قال المحقق: حسن.
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحَدَثِ 

 بَابُ الْوضُوءِ مِنَ الدَّمِ يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ دُودٍ أَوْ حَصَاةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا 
هِبَا  -  566 ْسَفَرايِيِِنُّ  اإْلِ َسِعيٍد  َأيِب  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  اْلَعاَلءُ  احْلََسِن  أَبُو  َعِليٍّ َأْخرَباََن  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  ثنا  َأمْحََد،  ْبُن  ِبْشُر  َسْهٍل  أَبُو  ثنا   ،

ْقظَاِن، َعْن َعِديِّ ْبِن ََثِبٍت، عَ  ، ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي، قَاَل: قَ َرْأُت َعَلى َشرِيٍك، َعْن َأيِب اْلي َ ْهِليُّ ْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى الذُّ
َوضَّأُ ِلُكلِّ َصاَلٍة َوتَ هللاُ َعَليْ  َم َحْيِضَها، َوتَ ْغَتِسُل َوتَ ت َ  ُصوُم َوُتَصلِّي ".  ِه َوَسلََّم قَاَل: " اْلُمْسَتَحاَضةُ َتدَُع الصَّاَلَة أايَّ

 َوَهَذا احْلَِديُث َنْذُكُر بَ ْعَض َما ِقيَل ِفيِه ِإْن َشاَء هللاُ تَ َعاىَل يف ِكتَاِب احْلَْيضِ 
 ق: صحيح. # قال المحق

 
اْلَعبَّاسِ   -  568 أَبُو  ان  َأيِب َعْمرٍو، قَااَل:  هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن  أَبُو َعْبِد  ُمْنِقٍذ،    َأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيُم ْبُن  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ

َثِِن اْلَفْضُل ْبُن اْلُمْختَاِر، َثِِن ِإْدرِيُس ْبُن حَيََْي، َحدَّ َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعْن ُشْعَبَة يَ ْعِِن َمْوىَل اْبِن َعبَّاٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ    َحدَّ
هُ قَاَل يف الَِّذي طَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، أَنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْلُوُضوءُ ِمَّا َخَرَج، َولَْيَس ِمَّا َدَخَل ". َورُوُّينَا َعْن عَ 

وُد ِمْن ُدبُرِِه، قَاَل: " َعَلْيِه اْلُوُضوءُ " وََكَذِلَك قَاَل احْلََسُن َوََجَاَعةٌ  َوضَّأُ فَ َيْخُرُج الدُّ  يَ ت َ
 موضوع.  # قال المحقق:
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 بَابُ الْوضُوءِ مِنَ النَّوْمِ 
ْبِن    -  579 َأمْحََد  ْبُن  احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ْبُن َعْبِد  َأْخرَباََن  ان ُسَلْيَماُن   ، اْلَعْسَكِريُّ ْبِن حَمَْمَوْيِه  َأمْحََد  ْبُن  ُد  أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ أان  َعْبَداَن، 

ْهَراّنُّ، ان يَزِيُد ْبُن َعْبِد رَبِِّه، ان بَِقيَُّة، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب َمْرمَيَ، َعْن َعِطيَّ  ْن ُمَعاِويََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  َة ْبِن قَ ْيٍس، عَ احْلَِميِد اْلب َ
ِه، فَِإَذا اَنَمِت اْلَعنْيُ اْسَتطَْلَق اْلوَِكاءُ "   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَعنْيُ وَِكاءُ السَّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ تَرْكِ الْوضُوءِ مِنَ النَّوْمِ قَاعِد ا 
ْيِد ْبِن ِحَساٍب، ان قَ زَ َأْخرَباََن أَبُو َسعْ   -  596 ُد ْبُن ُعب َ َعةُ ْبُن ُسَوْيٍد،  ٍد اْلَمالِيِِنُّ، ان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ان َعْبَداُن، ثنا حُمَمَّ

َقاِء، َعْن َمْيُموٍن اْْلَيَّاِط، َعْن َأيِب ِعيَاٍض، َعْن ُحَذيْ َفةَ بْ  ْيٍز السِّ َثِِن َِبُْر ْبُن ُكن َ ِن اْلَيَماِن، قَاَل: ُكْنُت يف َمْسِجِد اْلَمِديَنِة َجاِلًسا َحدَّ
َفتُّ فَِإَذا َأاَن اِبلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َهْل َوَجَب َعَليَّ َوُضوٌء؟   َأْخِفُق فَاْحَتَضِنِّ رَُجٌل ِمْن َخْلِفي، فَاْلت َ

َحَّتَّ  اَل،   " َوُهَو  قَاَل:  اْْلَيَّاِط،  َمْيُموٍن  َعْن  َقاُء،  السِّ ْيٍز  ْبُن ُكن َ َِبُْر  ِبِه  َفرُِد  يَ ن ْ احْلَِديُث  ". َوَهَذا  َبَك  َجن ْ َتَضَع  حُيَْتجُّ    َواَل  َضِعيٌف، 
 ِبرَِوايَِتهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا وَرَدَ فِي نَوْمِ السَّاجِدِ 
شَ   -  597 ْبُن  ُد  حُمَمَّ ان  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  ان  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  زََكرايَّ  ان   ، اجْلَْوَهِريُّ اَذاَن 

، َعْن قَ تَادَ  ااَلّنِّ ، ان َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َحْرٍب، َعْن يَزِيَد الدَّ َة، َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َعِديٍّ
َا جيَُِب اْلوُ  َبُه، فَإِ َوَسلََّم اَنَم يف ُسُجوِدِه َحَّتَّ َغطَّ َونَ َفَخ، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َقْد َّنَْت؟ فَ َقاَل: " ِإَّنَّ نَّهُ ِإَذا  ُضوءُ َعَلى َمْن َوَضَع َجن ْ

َبهُ اْسرَتَْخْت َمَفاِصلُهُ ".   َوَضَع َجن ْ
َعَلى   اْلوُضوءُ  َا  ِإَّنَّ  " احْلَِديِث:  يف  بَ ْعُضُهْم  َوقَاَل  َحْرٍب.  ْبِن  اَلِم  السَّ َعْبِد  َعْن  ََجَاَعٌة،  َرَواهُ  ِإَذا  َهَكَذا  فَِإنَّهُ  ُمْضَطِجًعا،  اَنَم  َمْن 

 اْضَطَجَع اْسرَتَْخْت َمَفاِصُلهُ " 
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ان - 598 ُلوِلُّ،   َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر السَّ

اَلِم ْبِن َحْرٍب، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدهِ قَ  اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل جيَُِب اْلوُضوءُ َعَلى َمْن اَنَم َجاِلًسا  َعْن َعْبِد السَّ
َبهُ اْسرَتَْخْت َمَفاِصُلهُ ".   َبُه، فَِإنَّهُ ِإَذا َوَضَع َجن ْ  َأْو قَائًِما َأْو َساِجًدا َحَّتَّ َيَضَع َجن ْ

: َسأَْلُت حمَُ تَ َفرََّد هِبََذا احْلَِديِث َعَلى هَ  ِْمِذيُّ ااَلّنُّ، قَاَل أَبُو ِعيَسى الرتِّ َد ْبَن ِإَْسَاِعيَل  َذا اْلَوْجِه يَزِيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن أَبُو َخاِلٍد الدَّ مَّ
، َعْن َهَذا احْلَِديِث، فَ َقاَل: َهَذا اَل َشْيٌء، َورََواهُ َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، عَ  ْن قَ تَاَدَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَ ْولَُه، َومَلْ َيْذُكْر ِفيِه  اْلُبَخاِريَّ
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ااَلّنِّ ََسَاًعا، ِمْن قَ تَاَدَة، َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوذْ  ، َأاَن أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، قَاَل: قَاَل أَبُو َأاَب اْلَعالَِيَة، َواَل َأْعِرُف أِلَيِب َخاِلٍد الدَّ اَبِريُّ
ِجْستَاّنُّ، قَ ْولُُه: " اْلُوُضوءُ َعَلى َمْن اَنَم ُمْضَطِجًعا ". ُهَو َحِديٌث ُمْنَكٌر مَلْ يَ ْرِوِه ِإالَّ يَ دَ  ااَلّنُّ، َعْن قَ تَاَدَة. َوقَاَل أَبُو اوَد السِّ زِيُد الدَّ

َع قَ تَاَدةُ ِمْن َأيِب اْلَعالَِيِة َأْرب َ  َا َسَِ َعَة َأَحاِديَث، َحِديَث يُوُنَس ْبِن َمََّت، َوَحِديَث اْبِن ُعَمَر يف الصَّاَلِة، َوَحِديَث: َداوَد: قَاَل ُشْعَبُة: ِإَّنَّ
ُهْم ُعَمُر َوَأْرَضاُهْم ِعْنِدي ُعَمُر   َثِِن رَِجاٌل َمْرِضيُّوَن ِمن ْ َعْصِر قَاَل يَ ْعِِن يف: اَل َصاَلَة بَ ْعَد الْ اْلُقَضاةُ َثاَلثٌَة، َوَحِديَث اْبِن َعبَّاٍس. َحدَّ

َصلَّ  النَِّبِّ  رُْؤيَِة  يف  َوَحِديثُهُ  اْلَكْرِب،  ِعْنَد  يَ ُقوُل:  ِفيَما  َعبَّاٍس  اْبَن  َحِديَث  أَْيًضا  َع  ْيُخ: َوَسَِ ِبِه الشَّ ُأْسِرَي  َلَة  لَي ْ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  ى 
ااَلّنِّ يَْدُخُل َعَلى َأْصَحاِب ُموَسى، َوَغرْيَُه. قَاَل أَبُو َداوَد: َوذََكْرُت َحِديَث يَزِيَد   َبٍل، فَ َقاَل: َما لَِيزِيَد الدَّ ااَلّنِّ أِلَمْحََد ْبِن َحن ْ الدَّ

ا ْيُخ: يَ ْعِِن ِبِه َأمْحَُد َما ذََكَرهُ اْلُبَخارِيُّ ِمْن أَنَّهُ اَل يُ ْعَرُف أِلَيِب َخاِلٍد الدَّ َدَة. قَاَل أَبُو َداوَد: َوَرَوى  اَلّنِّ ََسَاٌع ِمْن قَ تَاقَ تَاَدَة. قَاَل الشَّ
ئًا ِمْن َهَذا. َوقَاَل ِعْكرَِمُة: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  َعَلْيِه َوَسلََّم حَمُْفوظًا. َوقَاَلْت َعاِئَشةُ َرِضَي   َأوََّلهُ ََجَاَعٌة َعِن اْبِن َعبَّاٍس، مَلْ يْذُكُروا َشي ْ

َها: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى نَاَي، َواَل يَ نَاُم قَ ْلِب " هللاُ َعن ْ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تَ نَاُم َعي ْ
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
 بَابُ الْوضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ 

ُد بْ  - 606 ُن يَ ْعُقوَب، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َمْسُعو  اْبَن  يَ ْعِِن  َأنَّ َعْبَد هللِا  ْبُن ُعَمَر، َعْن ُشْعَبَة، َعْن خُمَاِرٍق، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب،  تَ َعاىَل }َأْو  ثنا ُعْثَماُن  ٍد، قَاَل: " يف قَ ْوِلِه 

  َمْعنَاهُ َما ُدوَن اجْلَِماِع " [ قَ ْواًل 43اَلَمْسُتُم النَِّساَء{ ]النساء:  
 صحيح.  # قال المحقق:

 
، ان  -  607 ُد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهِريُّ ُمَعلَّى ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا ُهَشْيٌم، َعِن   َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو َبْكِر ْبُن اَبلََوْيِه، ثنا حُمَمَّ

ْيَدَة، َعْن َعْبِد هللِا، قَاَل: َها اْلُوُضوُء، َواللَّْمُس َما ُدوَن اجْلَِماِع "   اأْلَْعَمِش، َعْن إِبْ َراِهيَم، َعْن َأيِب ُعب َ َلةُ ِمَن اللَّْمِس َوِمن ْ  " اْلُقب ْ
، َوُشْعَبُة، َعِن اأْلَْعَمشِ   َهَكَذا َرَواهُ الث َّْوِريُّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

احْلَافِ   -  610 هللِا  أَبُو َعْبِد  َأْخرَبّن  َأْصَحابِنَا مِبَا  بَ ْعُض  أان َواْحَتجَّ  أَيُّوَب،  ْبُن  ُد  ان حُمَمَّ ْبِن ُموَسى،  ِد  ْبُن حُمَمَّ هللِا  َأْخرَبّن َعْبُد  ُظ، 
ا  ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن َعْبِد  اْلُمِغريَِة، قَااَل: ان َجرِيٌر، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك  ْبُن  ُموَسى، َوحَيََْي  ُمَعاذِ ِإبْ َراِهيُم ْبُن  َلى، َعْن  ْبِن َأيِب لَي ْ ْبِن  لرَّمْحَِن   

َصلَّى هللا َعَلْيَك َوَسلََّم َما تَ ُقوُل يف رَُجٍل   َجَبٍل، أَنَّهُ َكاَن قَاِعًدا ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجاَءهُ رَُجٌل َوقَاَل: اَي َرُسوَل هللاِ 
ئًا ُيِصيبُ  َها ِإالَّ أَنَّهُ مَلْ جُيَاِمْعَها؟ فَ َقاَل: " تَ َوضَّْأ ُوُضوًءا َأَصاَب ِمِن اْمَرأٍَة اَل حتَِلُّ لَهُ فَ َلْم َيدَْع َشي ْ   هُ الرَُّجُل ِمَن اْمَرأَتِِه ِإالَّ َوَقْد َأَصابَهُ ِمن ْ

َهاِر َوزُلَ  [ اآْليََة. فَ َقاَل: 114َن اللَّْيِل{ ]هود:  ًفا مِ َحَسنًا، ُثَّ قُْم َفَصلِّ ". قَاَل: فَأَنْ َزَل هللاُ تَ َعاىَل َهِذِه اآْليََة }أَِقِم الصَّاَلَة طََريفَِ الن َّ
 َأِهَي َلهُ َخاصًَّة أَْم لِْلُمْسِلِمنَي َعامًَّة؟ فَ َقاَل: " َبْل ِهَي لِْلُمْسِلِمنَي َعامًَّة ".  

َلى، مَلْ يُْدِرْك ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍ َوَهَكَذا َرَواهُ زَائَِدةُ ْبُن قَُداَمَة، َوأَبُو َعَوانََة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك. َوِفيِه ِإْرَساٌل َعْن   َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ
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 # قال المحقق: صحيح دون امره بالوضوء.
 

السُّ   -  612 يُوُسَف  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  اْلَقطَّاُن،  بَْكٍر  أَبُو  أان  اْلَفِقيُه،  أَبُو طَاِهٍر  َأْخرَباََن  الَِّذي  احْلَِديُث  أان  َوأَمَّا  الرَّزَّاِق،  ان َعْبُد   ، َلِميُّ
ال َأنَّ   " َعاِئَشَة  َعْن   ، ْيِميِّ الت َّ ِإبْ َراِهيَم  َعْن  َرْوٍق،  َأيِب  َعْن  يُِعيُد ُسْفيَاُن،  اَل  ُثَّ  اْلُوُضوِء،  بَ ْعَد  يُ َقبُِّل  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  نَِّبَّ 

 اْلُوُضوَء "، َوقَاَلْت: " ُثَّ ُيَصلِّي ".  
ِجْستَاّنُّ َوغَ  ْيِميُّ مَلْ َيْسَمْع ِمْن َعاِئَشَة، قَاَلهُ أَبُو َداوَد السِّ رْيُهُ َوأَبُو َرْوٍق لَْيَس بَِقِويٍّ َضعََّفهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي،  فَ َهَذا ُمْرَسٌل. إِبْ َراِهيُم الت َّ

ارَُقْطِِنُّ    َوَغرْيُُه. َورََواهُ أَبُو َحِنيَفَة، َعْن َأيِب َرْوٍق، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َحْفَصَة. َوِإبْ َراِهيُم مَلْ َيْسَمْع ِمنْ  َعاِئَشَة َواَل ِمْن َحْفَصَة. قَالَهُ الدَّ
ال وَ  َواحْلَِديُث  اَلِفيَّاِت  اْلِْ َضْعَفَها يف  نَّا  َوبَ ي َّ اْلبَاِب،  َهَذا  يف  رُِوَي  َما  َسائَِر  رُوِّينَا  َوَقْد  الصَّائِِم، َغرْيُُه،  َلِة  قُ ب ْ َعاِئَشَة يف  َعْن  صَِّحيُح 

َها َوَلْو َصحَّ    ِإْسنَاُدهُ لَُقْلنَا ِبِه ِإْن َشاَء هللاُ تَ َعاىلَ َفَحَمَلهُ الضَُّعَفاءُ ِمَن الرَُّواِة َعَلى تَ ْرِك اْلُوُضوِء ِمن ْ
 # قال المحقق: حسن لغيره. 

 
 بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذِّكْرِ 

ُد ْبُن  - 627 ، ان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ِد ْبِن يُوُسَف السُّوِسيُّ ، أان َعِليُّ ْبُن َعْبِد َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ ْغَداِديُّ ٍد اْلب َ حُمَمَّ
، ، َعِن اْلَمْقرُبِيِّ ْوفَِليُّ ، ثنا يَزِيُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك الن َّ ٍد اْلَفْرِويُّ َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ    اْلَعزِيِز، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ

 : " َمْن َمسَّ ذََكَرهُ فَ َعَلْيِه اْلُوُضوءُ " َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي غَمْزِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حَائِل  

ٍد الصُّويفُّ، ثنا أَبُو َأمحَْ  - 634 َد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن اللَّْيٍث، َوَعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
اْلَيْحِصِبُّ، عَ  ْبُن َّنٍَِر  الرَّمْحَِن  ثنا َعْبُد  ْبُن ُمْسِلٍم،  اْلَولِيُد  ثنا  اٍر،  ْبُن َعمَّ ثنا ِهَشاُم  الزُّ هللِا، قَااَل:  ْبِن  ، َعْن ُعْرَوَة  الزُّْهِريِّ َبرْيِ، أَنَّهُ  ِن 

َعْت َرُسوَل هللاِ  َا َسَِ َع َمْرَواَن ْبَن احْلََكِم، يَ ُقوُل: َأْخرَبَْتِِن ُبْسَرةُ بِْنُت َصْفَواَن اأْلََسِديََّة، َأَنَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َيَُْمُر اِبْلُوُضوِء  َسَِ
 ِمْن َمسِّ الذِّْكِر، َواْلَمْرَأةُ ِمْثُل َذِلَك ".  

: َوَهَذا احْلَِديُث هِبَِذِه الّزاَِيَدِة يف َمْتِنِه، َواْلَمْرَأةُ ِمْثُل َذِلَك اَل ي َ  ، َغرْيَ اْبِن َّنٍَِر َهَذا. قَاَل قَاَل: أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ْرِويِه، َعِن الزُّْهِريِّ
، عَ  احْلِنَّاِئيُّ ْيُخ: وََكَذِلَك َرَواهُ َهارُوُن ْبُن زاَِيٍد  ُمْسِلٍم، َعَلى الشَّ ْبِن  اْلَولِيِد  ، َعِن  ُموَسى اأْلَْنَصاِريُّ أَبُو  ُمْسِلٍم، َورََواهُ  اْلَولِيِد ْبِن  ِن 

يًعا  ْسنَاِد َواْلَمنْتِ َجَِ ِة يف اإْلِ حَّ  الصِّ
 # قال المحقق: ضعيف. 

 

 
 بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا 
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ُد بْ َوَأْخرَباََن أَبُو َعبْ  -  637 ُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد ِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َوأَبُو َبْكِر ْبُن رََجاٍء اأْلَِديُب، َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
ُد ْبُن يَ عْ  ، هِبَا قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ِد ْبِن َمْنُصوٍر النَّوقَاِئيُّ ، هللِا ْبِن حُمَمَّ َبةَ َأمْحَُد ْبُن اْلَفَرِج احلَِْجاِزيُّ احْلِْمِصيُّ ُقوَب، ثنا أَبُو ُعت ْ

ِه، قَالَ  َثِِن َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ، َحدَّ َثِِن الزُّبَ ْيِديُّ : : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ثنا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َحدَّ
َوضَّْأ "   ت َ ْت فَ ْرَجَها فَ ْلت َ َا اْمَرَأٍة َمسَّ َوضَّْأ، َوَأميُّ ت َ َا رَُجٍل َمسَّ فَ ْرَجهُ فَ ْلي َ  " َأميُّ

ُد ْبُن اْلَولِيِد الزُّبَ ْيِديُّ ثَِقٌة، وَ  ، َوحُمَمَّ ، َعْن بَِقيََّة، َعْن الزُّبَ ْيِديِّ َرَواهُ َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَؤمَِّل، َعْن َعْمرٍو، َهَكَذا َوَرَواهُ ِإْسَحاُق احْلَْنظَِليُّ
 َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن َعْمرٍو 

 
َبَة، َوَأمْحَُد ْبُن  -  638 ي ْ ُس يَ ْعِِن اْبَن  ُعَمرْيٍ، قَااَل: ثنا ِإْدرِي َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، ثنا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا اْبُن قُ ت َ

ْبِن ثَ ْواَبَن، َعنْ  ََثِبِت  ْبِن  الرَّمْحَِن  ْبُن رَاِشٍد، َعْن َعْبِد  ثنا مَحَْزةُ ْبُن رَبِيَعَة، ثنا حَيََْي  ْبِن ُشَعْيٍب، َفذََكَرهُ   ُسَلْيَماَن،  أَبِيِه، َعْن َعْمرِو 
 ِبِِْسنَاِدِه َوَمْعنَاُه،  

ْيُخ: َوَخاَلَفُهْم اْلُمَثىنَّ ْبُن الصَّبَّاِح، َعْن َعْمرٍو، يف قَاَل أَبُو َأمْحََد: ُهَو َحِديٌث مِ   ِإْسنَاِدهِ ِن اْبِن ثَ ْواَبَن، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمرٍو. قَاَل الشَّ
 َولَْيَس اِبْلَقِويِّ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن   - 639 ِد ْبِن َأيِب يَ ْعقُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ، أان أَبُو اْلَعبَّاِس َعْبُد هللِا ْبُن يَ ْعُقوَب اْلِكْرَماّنُّ، َعْن حُمَمَّ وَب  احْلَُسنْيِ اْلَعَلِويُّ
اْلمُ  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  ُشَعْيٍب،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  الصَّبَّاِح،  ْبُن  اْلُمَثىنَّ  ان  اِب،  اْلَوهَّ َعْبُد  ثنا  َصْفَواَن، سَ اْلِكْرَماّنُّ،  بِْنِت  ُبْسَرَة  َعْن  يِِّب، 

َا قَاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا َكْيَف تَ َرى يف َأَحِداَن َتََسُّ فَ ْرَجَها، َوالرَُّجلُ  َوضَّأُ، فَ َقاَل َْلَا  ِإْحَدى ِنَساِء َبِِن ِكنَانََة، أَنَّ  مَيَسُّ ذََكَرهُ بَ ْعَدَما يَ ت َ
هللاُ َعَلْيِه   هللِا َصلَّى  َأنَّ َمْرَوا َرُسوُل  ْبُن اْلُمَسيِِّب،  َثِِن َسِعيُد  " قَاَل َعْمٌرو: َوَحدَّ بُْسَرةُ بِْنُت َصْفَواَن  اَي  َوضَّأُ  " تَ ت َ َأْرَسَل  َوَسلََّم:  َن 

َها لَِيْسَأَْلَا فَ َقاَلْت: َدْعِِن، َسأَْلُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِعْنَدهُ ُفاَلٌن   َوُفاَلٌن َوَعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر، فَأََمَرّن اِبْلُوُضوءِ ِإلَي ْ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ تَرَكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرَجِ بِظَهْرِ الْكَفِّ 

ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن مُحَْيٍد ا  -  641 ِد ْبِن حُمَمَّ ، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن َعْبُدوَس الطََّرائِِفيُّ أْلُْشنَاّنُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
، ثنا حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن اْلَقاِسِم، َعْن يَزِيَد ْبِن عَ  ارِِميُّ ، َعْن َسِعيِد ْبِن أَ ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ ْوفَِليِّ يِب ْبِد اْلَمِلِك الن َّ

ِجِه لَْيَس ُدوََنَا ِحَجاٌب، فَ َقْد َوَجَب َسِعيٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن أَْفَضى بَِيِدِه ِإىَل فَ رْ 
 َعَلْيِه ُوُضوءُ الصَّاَلِة " 

 ْبُن َن الثَِّقاِت، َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك، ِإالَّ َأنَّ يَزِيَد َتَكلَُّموا ِفيِه َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َوَهَكَذا َرَواهُ َمْعُن ْبُن ِعيَسى َوََجَاَعٌة مِ 
َثِِن اْلَفْضُل ْبنُ  ، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن َحدَّ زاَِيٍد، قَاَل: َسأَْلُت َأاَب َعْبِد هللِا يَ ْعِِن    اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َأاَن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر النَّْحِويُّ
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، فَ َقاَل َشْيٌخ ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة: لَْيَس بِ  ْوفَِليِّ َبٍل، َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك الن َّ ْيُخ: َوأِلَيِب ُهَريْ َرَة ِفيِه  َأمْحََد ْبَن َحن ْ ِه ِبٌَْس. قَاَل الشَّ
 َأْصلٌ 

 ن لغيره. حس # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ي َ  - 644 ْعُقوَب، ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اَنِفٍع، َواْبُن َأيِب ُفَدْيٍك، اِفِعيُّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن  ان الشَّ َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن حُمَمَّ

ِإىَل ذََكرِِه فَ ْل بَِيِدِه  َأَحدُُكْم  أَْفَضى  ِإَذا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  " َوزَادَ ثَ ْواَبَن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َوضَّْأ  ت َ اَنِفٍع فَ َقاَل: َعْن   ي َ اْبُن 
ا ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ثَ ْواَبَن، َعْن َجاِبٍر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. قَاَل الشَّ ْعُت َغرْيَ َواِحٍد  حُمَمَّ ِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ تَ َعاىَل: َوَسَِ

َيْذُكُرونَ  يَ ْرُوونَهُ اَل  احْلُفَّاِظ  بَِبْطِنَهاِمَن  َا ُهَو  ِإَّنَّ اِبْلَيِد  ْفَضاءُ  : َواإْلِ اِفِعيُّ الشَّ أَبُو َسِعيٍد يف َحِديِثِه قَاَل  يُ َقاُل   ِفيِه َجاِبًرا، َوزَاَد  ، َكَما 
ْيِه رَاِكًعا  ت َ  أَْفَضى بَِيِدِه َمبَاِيًعا، َوأَْفَضى بَِيِدِه ِإىَل اأْلَْرِض َساِجًدا، َوِإىَل رُْكب َ

 صحيح لغيره.  ق:# قال المحق
 

 بَابُ تَرَكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرَجِ بِظَهْرِ الْكَفِّ 
ِد ْبِن ِإسْ  - 646 ٍد اْلُمْقِرُئ اْلِمْهَرَجاّنُّ هِبَا، ثنا احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ َحاَق، أان يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

َثِِن قَ ْيُس ْبُن طَْلٍق، َعنْ  ِد ْبِن َجاِبٍر، قَاَل: َحدَّ ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن حُمَمَّ  أَبِيِه، قَاَل: َقِدْمُت َعَلى النَِّبِّ َصلَّى  حُمَمَّ
َوضَّأُ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يَ ْبِِن اْلَمْسِجَد فَ َقاَل: " اْخِلِط الطِّنَي   فَِإنََّك َأْعَلُم ِِبَْلِطِه " َفَسأَْلُتهُ َأْو َسأََلهُ رَُجٌل فَ َقاَل: َأرَأَْيَت الرَُّجَل يَ ت َ

هُ ِبظَ  ِه ِإايَّ َا ُهَو ِمْنَك ". ُثَّ َقْد مَحََلهُ بَ ْعُض َأْصَحابِنَا َعَلى َمسِّ  ْهِر َكفِّهِ ُثَّ مَيَسُّ ذََكَرُه؟ فَ َقاَل: " ِإَّنَّ
 حقق: ضعيف. # قال الم

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حمَُ   -  651 ُد  أنبأ أَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا حُمَمَّ مَّ

َلى، َعْن ِعي َثِِن اْبُن َأيِب لَي ْ َثِِن َأيِب، َحدَّ َلى، قَاَل: " ُكنَّا ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ْبُن ِعْمَراَن، َحدَّ َسى، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ
َتهُ ". َبَل يَ َتَمرَُّغ َعَلْيِه، فَ َرَفَع َعْن َقِميِصِه، َوقَ بََّل زَبِيب َ ، َولَ   َوَسلََّم َفَجاَء احْلََسُن فَأَق ْ هُ بَِيِدِه، فَ َهَذا ِإْسنَاُدهُ َغرْيُ َقِويٍّ ْيَس ِفيِه أَنَّهُ َمسَّ

َوضَّأْ   ُثَّ َصلَّى َومَلْ يَ ت َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابٌ فِي مَسِّ الْأُنْثَيَيْنِ 

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِضٍر،  -  652 ُد ْبُن َبْكٍر الطُّوِسيُّ اْلَفِقيُه، أان أَبُو ِبْشٍر حُمَمَّ ثنا أَبُو َبْكٍر َصاِحُب َأيِب َصْخَرَة،   َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
ٍد اْلوَِكيُل، ان أان َعِليٌّ يَ ْعِِن اْبَن ُمْسِلٍم، َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلفَ  ِقيُه، ان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ان َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ
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ُد ْبُن َبْكٍر، ثنا َعْبُد احْلَِميِد ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِي َواَن، قَاَلْت: ِه، َعْن ُبْسَرَة بِْنِت َصفْ َعِليُّ ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا حُمَمَّ
َغهُ فَ ْلي َ  ْيِه، َأْو رُف ْ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َمسَّ ذََكَرهُ َأْو أُنْ ثَ ي َ َوضَّْأ " َسَِ  ت َ

" قَاَل َعِليُّ   لِلصَّاَلِة  َوضَّْأ ُوُضوَءهُ  ت َ َغْيِه فَ ْلي َ " َأْو رُف ْ  : الطُّوِسيِّ ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َويف رَِوايَِة  احْلَِميِد  احْلَاِفُظ: َكَذا َرَواهُ َعْبُد  ْبُن ُعَمَر 
ْن   َعَلْيِه َوَسلََّم، َواْلَمْحُفوُظ َأنَّ َذِلَك مِ ِهَشاٍم َوَوِهَم يف ِذْكرِِه اأْلُنْ ثَ َينْيِ َوالّرِْفِغ َوِإْدرَاِجِه َذِلَك يف َحِديِث بُْسَرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 

ْخِتيَاّنُّ، َومَحَّاُد بْ  ُهْم أَيُّوُب السَّ  ُن زَْيٍد َوَغرْيُُُهَاقَ ْوِل ُعْرَوَة َغرْيُ َمْرفُوٍع، َكَذِلَك َرَواهُ الثَِّقاُت َعْن ِهَشاٍم، ِمن ْ
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
رَّاُج، ثن -  653 ، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، ثنا أَبُو احْلََسِن السَّ ْيِد هللِا اْلَبْصِريُّ اْلَعْنرَبِيُّ ا أَبُو ُشَعْيٍب احْلَرَّاّنُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

ْبِن   هللِا  َعْبِد  ْبُن  َعِليُّ  ثنا  ُعَمَر،  ْبُن  َعِليُّ  أان   ، احْلَارِِثيُّ َبْكٍر  أَبُو  َوَأْخرَباََن  زُرَْيٍع،  ْبُن  ِإَسَْ يَزِيُد  ْبُن  َواحْلََسُن  ٍر،  ْبُن  ُمَبشِّ ُد  َوحُمَمَّ اِعيَل، 
ْبِن ُعْرَوَة، عَ  ثنا أَيُّوُب، َعْن ِهَشاِم  ْبُن زُرَْيٍع،  ثنا يَزِيُد  أَبُو اأْلَْشَعِث،  رَّاُج، قَالُوا: ثنا  السَّ بِْنِت َصْفَواَن،  حَمُْموٍد  أَبِيِه، َعْن ُبْسَرةَ  ْن 

هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َعْت َرُسوَل  َا َسَِ َغْيِه َأْو َأَنَّ َمسَّ رِف ْ ِإَذا   " يَ ُقوُل:  " قَاَل: وََكاَن ُعْرَوةُ  َوضَّْأ  ت َ َمسَّ ذََكَرهُ فَ ْلي َ َمْن  يَ ُقوُل: "  َم 
َوضَّأْ  ت َ ْيِه فَ ْلي َ  ذََكَرهُ أَْو أُنْ ثَ ي َ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابٌ فِي مَسِّ الْأَنْجَاسِ الرَّطْبَةِ 
أَبُو    -  659 ثَأْخرَباََن  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلََسِن،  ْبُن  َأمْحَُد  ْبُن  َبْكٍر  الرَّبِيُع  نا 

ْعتُ  ، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن ِهَشاٍم، َعْن فَاِطَمَة بِْنِت اْلُمْنِذِر، قَاَلْت: َسَِ اِفِعيُّ يت َأَْسَاَء، تَ ُقوُل: َسأَْلُت َرُسوَل هللِا  ُسَلْيَماَن، ثنا الشَّ  َجدَّ
ُرِصيِه اِبْلَماِء، ُثَّ  يِه، ُثَّ َصلِّي ِفيِه " زَاُد أَبُو َسِعيٍد، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َدِم احْلَْيَضِة ُيِصيُب الث َّْوَب؟ فَ َقاَل: " ُحتِّيِه، ُثَّ اق ْ  ُرشِّ

: " فَِإَذا َأَمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَدِم احْلَْيِض َأْن يُ ْغَسَل اِبْلَيِد، َوملَْ يف رَِوايَِتِه، قَالَ  اِفِعيُّ ُم   الشَّ  َيَُْمْر اِبْلُوُضوِء ِمْنُه، َوالدَّ
ِمْنهُ ُوُضوٌء، َوِإَذا َكاَن َهَذا يف النَِّجِس، َفَما لَْيَس بَِنِجٍس َأْوىَل َأجْنَُس َفُكلُّ َما لُِمَس ِمْن جنٍَِس َما َكاَن ِقيَاًسا َعَلْيِه ِبَِْن اَل َيُكوَن  

 َأْن اَل يُوِجَب ُوُضوًءا، ِإالَّ َما َجاَء ِفيِه اْْلرََبُ ِبَعْيِنِه " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ خُرُوجِ الدَّمِ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِ الْحَدَثِ 

سَ   -  666 أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  ان  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََنهُ  َصاِلُح  ثنا  زاَِيٍد،  ْبُن  ْهِل 
ِة، ثنا مُحَْيٌد الطَّوِيُل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: " اْحَتَجَم َرُسوُل ُمَقاتٍِل، ان َأيِب، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، ثنا أَبُو أَيُّوَب اْلُقَرِشيُّ اِبلرَّقَّ 

ِه "  َوضَّْأ َومَلْ يَزِْد َعَلى َغْسِل حَمَاَِجِ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَصلَّى َومَلْ يَ ت َ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا َعِليٌّ أَبُو احْلَُسِن ْبُن زَاِطيَا، ثنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، ثنا مُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرثِ   -  668 طَرُِّف   اْلَفِقيُه، أان أَبُو حُمَمَّ

َمْشِقيِّ َأنَّ ُعبَ  َثِِن ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب اْلُمَجاِلِد، َعْن َأيِب احْلََكِم الدِّ ثَهُ َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن  ْبُن َماِزَن، َحدَّ اَدَة ْبَن ُنَسيٍّ َحدَّ
، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، أَنَّهُ قَاَل: لَْيَس اْلُوُضوءُ ِمَن الرَُّعاِف، َواْلَقْيِء، َوَمسِّ الذَّ  ِت النَّاُر ِبَواِجٍب َفِقيَل  َغْنٍم اأْلَْشَعِريِّ َكِر، َوَما َمسَّ

ِت النَّاُر " فَ َقاَل: ِإنَّ ق َ َلُه: ِإنَّ أاَُنًسا يَ قُ  ُعوا َومَلْ يَ ُعوا، ُكنَّا  ولُوَن: ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " تَ َوضَُّئوا ِمَّا َمسَّ ْوًما َسَِ
َا َأَمَر َرُسوُل هللاِ  ي َغْسَل اْلَيِد َواْلَفِم ُوُضوًءا َولَْيَس ِبَواِجٍب، َوِإَّنَّ َواَهُهْم    ُنَسمِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمْؤِمِننَي َأْن يَ ْغِسُلوا أَْيِديَ ُهْم َوأَف ْ

ِت النَّاُر َولَْيَس ِبَواِجٍب ُمطَرُِّف ْبُن َماِزٍن َتَكلَُّموا ِفيِه، َوهللاُ َأْعَلمُ   ِمَّا َمسَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبنُ َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن احلَْ  - 670 ، ثنا حُمَمَّ ْيَسابُورِيُّ  حَيََْي، اِرِث اْلَفِقيُه، ان أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ان أَبُو َبْكٍر الن َّ

، ثنا حُمَمَّ   َوِإبْ َراِهيُم ْبُن َهاِنٍئ، قَااَل: ثنا أَبُو َعاِصٍم، قَاَل: ْيَسابُوِريُّ ثَ نَا أَبُو َبْكٍر الن َّ ُفوٍر، َوِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق، َوَحدَّ ُد ْبُن يَزِيَد ْبِن طَي ْ
اأْلَ  أَبُو  ثنا   ، ْيَسابُوِريُّ الن َّ َبْكٍر  أَبُو  ثَ نَا  َوَحدَّ قَاَل:   ، اأْلَْنَصارِيُّ هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  َعْبُد  قَااَل:  ان  قَااَل:  حَيََْي،  ْبُن  َواحْلََسُن  ْزَهِر، 

، أَْو قَ َلَس، أَْو َوَجَد َمْذاًي ُهْم َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا قَاَء َأَحدُُكمْ الرَّزَّاِق، ُكلُّ 
َوضَّْأ، َوِلرَيِْجْع فَ ْلَيْْبِ َعَلى َصاَلتٍِه، ت َ ْنَصِرْف فَ ْلي َ  َما مَلْ يَ َتَكلَّْم "   َوُهَو يف الصَّاَلِة، فَ ْلي َ

اْبِن جُ  الصَِّحيُح، َعِن  يَ ُقوُل: َهَذا ُهَو  ْبَن حَيََْي  َد  ْعُت حُمَمَّ َبْكٍر: َسَِ أَبُو  لَنَا  احْلََسِن: قَاَل  أَبُو  ُمْرَسٌل، َوأَمَّا َحِديُث  قَاَل  َرْيٍج َوُهَو 
: يف َحِديِث اْبِن ُجَرْيٍج، اْبِن ُجَرْيٍج َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، َعْن   اِفِعيُّ  َعاِئَشَة، الَِّذي يَ ْرِويِه ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، فَ َلْيَس ِبَشْيٍء َوقَاَل الشَّ

يِه َعِن اْبِن ُعَمَر َوَغرْيِِه َعَلى َغْسِل بَ ْعِض َي فِ َعْن أَبِيِه لَْيَسْت َهِذِه الّرَِوايَةُ بِثَابَِتٍة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َومَحََلهُ َمَع َما رُوِ 
اجْلََماَعةُ  ُمْرَساًل َكَما َرَواهُ  َمرًَّة َهَكَذا  ْبُن َعيَّاٍش  ِإَْسَاِعيُل  ْيُخ: َوَقْد َرَواهُ  الشَّ اْبِن ُجَرْيٍج َوُهَو   اأْلَْعَضاِء. قَاَل  اْلَمْحُفوُظ َعِن  َوُهَو 

َُما َكااَن يَ ْرَعفَ ُمْرَسٌل قَاَل الزَّْعَفَراّنُّ  : ِفيَما رُِوَي َعِن اْبِن ُعَمَر، َواْبِن اْلُمَسيِِّب، َأَنَّ اِفِعيُّ َوضَّآِن، َويَ ْبِنيَاِن  : قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا الشَّ ت َ اِن فَ ي َ
َُما مَلْ َيكُ  َأَنَّ اْلُمَسيِِّب  اْبِن ُعَمَر، َواْبِن  َما َصلَّيَا فَ َقْد رُوِّينَا َعِن  َا َمْعىَن َوُضوئِِهَما ِعْنَداَن َغْسُل َعَلى  ِم ُوُضوًءا َوِإَّنَّ الدَّ يَ َراَيِن يف  واَن 

ِم َوَما مَ   الدَّ ِمْن طََعاٍم ُثَّ  َيَدْيِه  أَنَّهُ َغَسَل  َمْسُعوٍد  اْبِن  الصَّاَلِة َوَقْد رُِوَي َعِن  اجْلََسِد اَل ُوُضوَء  ِمَن  يََدْيِه َوْجَههُ َأَصاَب  َلِل  بِب َ   َسَح 
ى َوُضوٌء ِلَغْسِل بَ ْعِض اأْلَْعضَ  اِء اَل ِلَكَماِل ُوُضوِء الصَّاَلةِ َوقَاَل: َهَذا ُوُضوءُ َمْن مَلْ حُيِْدْث َوَهَذا َمْعُروٌف ِمْن َكاَلِم اْلَعَرِب ُيَسمَّ

 َلْيِه َوَسلََّم يف اْلُوُضوِء ِمَن الرَُّعاِف ِعْنَداَن، َوهللاُ َأْعَلُم. فَ َهَذا َمْعىَن َما رُِوَي َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ 
: َولَْيَسْت َهِذِه الّرَِوايَةُ بِثَابَِتٍة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اِفِعيُّ ْيُخ: َوَعَلى َهَذا حُيَْمُل َما رُِوَي َعْن ثَ ْواَبَن،   .قَاَل الشَّ قَاَل الشَّ

ِت الّرَِوايَةُ ِفيهِ   َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلَقْيِء ِإْن َصحَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، َوأَمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن    -  679 ، ثنا اْبُن َصاِعٍد، ثنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ٍد الصُّويفُّ، ان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ حُمَمَّ

 الصَّاَلِة َفرَتَدَّى  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ثنا حَيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َحْفَصَة، َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة " َأنَّ رَُجاًل َأْعَمى َجاَء َوالنَِّبُّ َصلَّ 
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َلْيِه َوَسلََّم َمْن َضِحَك َأْن يُِعيَد اْلُوُضوءَ يف بِْئٍر، َفَضِحَك طََواِئُف ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأََمَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ عَ 
ْن َأَخذَ َوالصَّاَلَة " فَ َهَذا َحِديٌث ُمْرَسٌل، َوَمَراِسيُل   ُد ْبُن ِسريِيَن،   َأيِب اْلَعالَِيِة لَْيَسْت ِبَشْيٍء َكاَن اَل يُ بَاِل َعمَّ َحِديثَهُ َكَذا قَاَل حُمَمَّ

، َوالزُّْهِريِّ ُمْرَساًل  ، َوِإبْ َراِهيَم النََّخِعيِّ  َوَقْد رُِوَي َعِن احْلََسِن اْلَبْصرِيِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد، ثنا َأمْحَُد    َأمَّا َحِديثُ   - 680 ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا  احْلََسِن، فََأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص اْلُمْقِرُئ بِب َ

َأنَّ   " احْلََسِن،  َعِن  اَن،  َحسَّ اْبَن  يَ ْعِِن  ِهَشاٌم  ثنا  َعاِصٍم،  ْبُن  َعِليُّ  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  ُيَصلِّي   حَيََْي  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ 
لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َصاَلَِتِْم، اِبلنَّاِس َفَدَخَل َأْعَمى َفرَتَدَّى يف بِْئٍر َكاَنْت يف اْلَمْسِجِد، َفَضِحَك طََواِئُف َمْن َكاَن َخْلَف النَِّبِّ صَ 

ا َسلََّم النَِّبُّ    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر َمْن َكاَن َضِحَك َأْن يُِعيَد ُوُضوَءُه، َويُِعيَد َصاَلَتهُ ".  فَ َلمَّ
، َعِن النَِّبِّ َصلَّ  َم، ُمْرَساًل َوَخالََفهُ َغْياَلُن ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َوَقْد َرَواهُ أَبُو َحِنيَفَة َعْن َمْنُصوِر ْبِن زَاَذاَن، َعِن احْلََسِن، َعْن َمْعَبٍد اجْلَُهِِنِّ

ِد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َمْعَبٍد، َوَمْعَبٌد َهَذا اَل ُصْحبَ  َة لَهُ َوُهَو َأوَُّل َمْن َتَكلََّم يف اْلَقْدِر ْبُن َجرِيٍر فَ َرَواهُ َعْن َمْنُصوِر ْبِن زَاَذاَن، َعْن حُمَمَّ
 ْنُصوٍر، َعِن اْبِن ِسريِيَن ُمْرَساًل اِبْلَبْصَرِة َوَرَواهُ ُهَشْيٌم، َعْن مَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا َعِليُّ   َوَأمَّا َحِديُث ِإبْ َراِهيَم، فََأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، ثنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا  -  681 ْيَسابُوِريُّ أَبُو َبْكٍر الن َّ
ِه َوَسلََّم يف الصَّاَلةِ بُو ُمَعاوِيََة، ثنا اأْلَْعَمُش، َعْن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: " َجاَء رَُجٌل َضرِيُر اْلَبَصِر َوالنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليْ ْبُن َحْرٍب، ثنا أَ 

 َك َأْن يُِعيَد اْلُوُضوَء َوالصَّاَلَة " فَ َعثَ َر َفرَتَدَّى يف بِْئٍر، َفَضِحُكوا فَأََمَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َضحِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، فََأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَ  -  682 ُد ْبُن  َوَأمَّا َحِديُث الزُّْهِريِّ كِّي، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، أان الثَِّقُة، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، " َأنَّ َرُسولَ   يَ ْعُقوَب، اِفِعيُّ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ان الرَّبِيَع ْبُن ُسَلْيَماَن، أان الشَّ
 َأَمَر رَُجاًل َضِحَك يف الصَّاَلِة َأْن يُِعيَد اْلُوُضوَء َوالصَّاَلَة "  

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ السُّنَّةِ فِي الْأَخْذِ مِنَ الْأَظْفَارِ وَالشَّارِبِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُمَا وَأَنْ لَا وُضُوءَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ 
ُد ْبُن َعْبِد   -  685 ، ثنا حُمَمَّ السَّاَلِم، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو زََكرايَّ اْلَعْنرَبِيُّ

َلى   ابْ ت َ }َوِإِذ  َوَجلَّ  َعزَّ  قَ ْولِِه  يف  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  أَبِيِه،  َعْن  طَاُوٍس،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َمْعَمٌر،  { ثنا  فََأَتَُّهنَّ ِبَكِلَماٍت  رَبُّهُ  ِإبْ َراِهيَم 
َواْلَمْضَمَضُة،    اِرِب،قَاَل: " ابْ َتاَلهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ اِبلطََّهارَِة ََخٌْس يف الرَّْأِس، َوََخٌْس يف اجْلََسِد، يف الرَّْأِس: َقصُّ الشَّ   [124]البقرة:  

َواُك، َوفَ ْرُق الرَّْأِس، َويف اجْلََسِد: تَ ْقِليُم اأْلَْظَفاِر، َوَحْلُق ا ْبِط، َوَغْسُل َمَكاِن اْلغَاِئِط  َوااِلْسِتْنَشاُق، َوالسِّ ْلَعانَِة، َواْْلِتَاُن، َونَ ْتُف اإْلِ
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ْوِل اِبْلَماِء " َوَقْد َمَضى يف َهَذا اْلِكتَاِب َحِديُث اْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َعْشٌر ِمَن اْلِفْطَرةِ َواْلب َ
 َرُهنَّ ِإالَّ أَنَّهُ ذََكَر ِإْعَفاَء اللِّْحَيِة، َوَغْسَل اْلرَبَاِجِم، َومَلْ َيْذُكِر اْْلِتَاَن، َوفَ ْرَق الرَّْأسِ " َفذَكَّ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ كَيْفَ الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ 
ث  -  695 فُوَرٍك،  ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  َداُوَد َأْخرَباََن  أَبُو  ثنا  َحِبيٍب،  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  َأمْحََد،  ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  هللِا  َعْبُد  نا 

اْلُمِغريَِة   هللِا، َعِن  ْيِد  ُد ْبُن ُعب َ الث ََّقِفيُّ حُمَمَّ أَبُو َعْوٍن  ، َأْخرَبّن  اْلَمْسُعوِديُّ ثنا   ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّىالطَّيَاِلِسيُّ هللاُ َعَلْيِه   ْبِن ُشْعَبَة " 
اِرِب فَ َقصَّ َعَليْ  َواَك حَتَْت الشَّ اِرِب َفَدَعا ِبِسَواٍك َوَشْفَرٍة، فَ َوَضَع السِّ  ِه " َوَسلََّم رََأى رَُجاًل طَوِيَل الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن  - 696 ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ َفْيِليُّ ، ثنا الن ُّ َجْعَفٍر اْلُمزَكِّي، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلبُوَشْنِجيُّ
ْيِد هللِا، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، قَاَل: ذَكَ  َلْيِه َوَسلََّم َر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عَ قَاَل: قَ َرْأُت َعَلى َمْعِقِل ْبِن ُعب َ

ُْم يُ َوفُِّروَن ِسبَاَْلُْم، َوحَيِْلُقوَن حِلَاُهْم َفَخالُِفوُهْم " قَاَل: وََكاَن اْبُن ُعمَ  َلُتهُ َفَجزََّها َكَما جُتَزُّ  اْلَمُجوَس، فَ َقاَل: " ِإَنَّ ْعِرُض َسب ْ َر " َيْست َ
اةُ َأْو جُيَزُّ اْلَبِعرُي "   الشَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا  -  703 ثَ نَا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَباََن ُسْفيَاُن    َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َِبُْر ْبُن َنْصٍر، َحدَّ
، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبٍت، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  وََّر َوِلَ َعانَ َتهُ بَِيِدِه " الث َّْورِيُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم " ِإَذا تَ ن َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثنا حيَْ   -  704 مِبَْرو،  اجْلَرَّاِحيُّ  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  َثِِن  َحدَّ احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َعْبدُ َأْخرَباََن  ثنا  َشاَسَوْيِه،  ْبُن  اْلَكِرمِي   ََي 
اْلُمبَ  اْبَن  يَ ْعِِن  هللِا  َعْبُد  قَاَل  قَاَل:  اْلَمِلِك،  َعْبِد  َعْن  ُسْفيَاُن،  ثنا  زَْمَعَة،  ْبُن  َوْهُب  ثنا   ، ِريُّ كَّ َعْن السُّ َأْخرَبّن  َمْن  َأْدِري  َما  اَرِك: 

وَّ  ن َ  ْر "  قَ تَاَدَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " مَلْ يَ ت َ
هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  اآْلَخَر  احْلَِديَث  َوذََكَر  َيُكوَن  اَل  َأْن  اأْلَْمَرْيِن  َأْشَبهُ  َوُهَو  هللِا:  َعْبُد  َهَذا    قَاَل  فَ َقاَل:  َعانَ َتُه،  َوِلَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه 

ْمُتُه، َوَقْد رُوِ  ْيُخ: احْلَِديُث ِفيِه َما َقدَّ  َي ِبِِْسنَاٍد آَخَر لَْيَس اِبْلَمْعُروِف بَ ْعُض رَِجاِلهِ َضِعيٌف. قَاَل الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ث  -  705 ْبُن َدَرْستُ َوْيِه،  ْبُن َجْعَفِر  هللِا  ثنا َعْبُد  ْغَداَد،  بِب َ اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َثِِن  َأْخرَباََنهُ  ْبُن ُسْفيَاَن، َحدَّ يَ ْعُقوُب  نا 
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، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن اَنِشَرَة اأْلَْْلَاّنُّ  َد ْبَن زاَِيٍد اأْلَْْلَاّنَّ، يَ ُقوُل: َكاَن ثَ ْواَبُن َجارًا لَنَا وََكاَن ُسَلْيَماُن ْبُن َسَلَمَة احْلِْمِصيُّ ْعُت حُمَمَّ ، قَاَل: َسَِ
ن َ  اُم َويَ ت َ اَم، فَ ُقْلُت لَُه: فَ َقاَل: " َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُخُل احْلَمَّ  وَُّر " َيْدُخُل احْلَمَّ

 ل. باط  # قال المحقق:
 

ْبِن َصاِلٍح، عَ   -  706 اْلَواِحِد، َعْن َصاِلِح  ، َعْن َعْبِد  اجْلَْحَدِريِّ َأيِب َكاِمٍل  اْلَمَراِسيِل َعْن  أَبُو َداُوَد يف  َأنَّ  َرَوى  َأيِب ِمْعَشٍر "  ْن 
ا بَ َلَغ اْلَعانََة َكفَّ    الرَُّجُل، َونَ وََّر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَ ْفَسهُ " رَُجاًل نَ وََّر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اِب ْبِن َعطَاٍء، َعْن َسِعيٍد، َعْن ق َ  -  707 ، َعْن َعْبِد اْلَوهَّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق اأْلَْدرَِميُّ  َصلَّى هللاُ تَاَدَة " َأنَّ النَِّبَّ َوَعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ
َقِطٌع، َأْخرَبانَ  وَّْر، َواَل أَبُو َبْكٍر، َواَل ُعَمُر، َواَل ُعْثَماُن ". وَِكاَلُُهَا ُمن ْ ن َ ٍد، ثنا أَبُو احْلَُسنْيِ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ يَ ت َ ُد ْبُن حُمَمَّ ُُهَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

 ، ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُئيُّ  ثنا أَبُو َداُوَد َفذََكَرُُهَا اْلَفَسِويُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اٍر احْلََسُن َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، ثنا أَبُو َعِليٍّ الرَّفَّاُء، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا ال  -  708 ْغَداَد، ثنا أَبُو َعمَّ طَّاِئيُّ بِب َ

، َعْن أََنسٍ ْبُن َحاِرٍث اْلَمرْ  ، َعْن ُمْسِلٍم اْلُماَلِئيِّ كَِّريِّ ، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق، َعْن َأيِب مَحَْزَة السُّ ، قَاَل: " َكاَن النَِّبُّ َوِزيُّ
وَُّر فَِإَذا َكثُ َر َشْعُرهُ َحَلَقهُ " ُمْسِلٌم اْلُماَلِئيُّ  ن َ  َضِعيٌف يف احْلَِديِث فَِإْن َكاَن َحِفظَهُ فَ ُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَل يَ ت َ

 قَ تَاَدةُ َأَخَذهُ أَْيًضا َعْن أََنٍس َوهللاُ َأْعَلُم َوَقْد رُِوَي يف َذِلَك َعِن اْبِن ُعَمرَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ 

َهاّنُّ ِإْماَلًء، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن الْ  - 716 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ َقاِضي ِقَراَءًة قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ
ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ، ان حَيََْي ْبنُ  ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ  يَ ْعَلى ْبِن احْلَاِرِث اْلُمَحاِريِبُّ، ثنا زَاِئَدةُ ْبُن ُقَداَمَة، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن  حُمَمَّ

ْعنَا َعاِئَشَة َتْذُكُر َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ  اَن " مَيُرُّ َعَلى اْلِقْدِر  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم كَ رُفَ ْيٍع، َعْن ِعْكرَِمَة، َوَعْبِد هللِا ْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، قَااَل: َسَِ
َوضَّأُ َواَل مُيَْضِمُض "  َها اْلَعْرَق فَ يَْأُكُل ِمْنُه، ُثَّ يَ ْنطَِلُق ِإىَل الصَّاَلِة َواَل يَ ت َ  فَ يَْأُخُذ ِمن ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْغَداَد ِمْن َأْصِل ِكتَابِِه، ان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ   - 719 ُد ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ُد ْبُن حَيََْي ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَّ
، ثنا أَبُو َجدِّي َعِليُّ ْبُن َحْرٍب، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َحْرِب الطَّاِئيُّ َنَة، َعْن حُمَمَّ ي ْ ُعي َ

َوضَّْأ ".    َوَسلََّم " َأَكَل حَلًْما َفَصلَّى َومَلْ يَ ت َ
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الن ُّ  ْبِن  َوُسَوْيِد  َمْسُعوٍد،  ْبِن  هللِا  َوَعْبِد  َعفَّاَن،  ْبِن  ُعْثَماَن  َعْن:  اْلبَاِب  ْبِن  َويف  هللِا  َوَعْبِد  ُهَريْ َرَة،  َوَأيِب  َمْسَلَمَة،  ْبِن  ِد  َوحُمَمَّ ْعَماِن، 
ْبنِ  ، َورَاِفِع  الزُّبَ ْيِديِّ ْبِن َجْزٍء  احْلَاِرِث  ْبِن  هللِا  ْبِن ُشْعَبَة، َوَعْبِد  اْلَعاِص، َواْلُمِغريَِة  ْبِن  هللاُ َعْمرِو  النَِّبِّ َصلَّى     َخِديٍج َوَغرْيِِهْم، َعِن 

اِفِعيُّ  ِد ْبِن الصَّبَّاِح الزَّْعَفَراّنُّ: قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا الشَّ : َوَقْد رُِوَي َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعَلْيِه َوَسلََّم. قَاَل احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
َا َأرَاَد َما "  ِت النَّاُر َوِإَّنَّ  " اْلُوُضوءُ ِمَّا َمسَّ

 صحيح.  ل المحقق:# قا
 

ُد ْبُن    -  723 ، ثنا أَبُو النَّْضِر حُمَمَّ ِد ْبِن َمْسَلَمَة، فََأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ ِد ْبِن يُوُسَف اْلَفِقيُه، ثنا ُعْثَماُن  َوَأمَّا َحِديُث حُمَمَّ حُمَمَّ
الْ  ْبُن  الرَّمْحَِن  ثنا َعْبُد   ، ارِِميُّ الدَّ َمْسَلَمَة، ْبُن َسِعيٍد  ْبِن  ِد  َأيِب َخاِلد، َعْن حُمَمَّ ْبُن  يُوُنُس  ثنا   ، اْلِعْجِليُّ ْبُن َحيَّاَن  ان قُ َرْيُش  ُمبَاَرِك، 

َوضَّْأ، وَكَ  ِه"، َوقَاَل َغرْيُُه: يُوُنُس، َعنْ  اَن آِخَر َأْمَريْ قَاَل: " َأَكَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَّا َغريََِّت النَّاُر ُثَّ َصلَّى َومَلْ يَ ت َ
ِد ْبِن َمْسَلَمَة، قَاَل: " َأَكَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم"   َأيِب َخْلَدَة، َعْن حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َوأَمَّا َحِديُث َأيِب ُهَريْ َرَة، فََأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن  -  724 ثَ نَا أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا حُمَمَّ َعِليٍّ احْلَاِفُظ، َحدَّ
، عَ  رَاَوْرِديُّ ٍد الدَّ ُّ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ يِب ُهَريْ َرَة، أَنَّهُ رََأى  ْن ُسَهْيٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن أَ ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبَدَة الضَّبِّ

صَ  ُثَّ  َشاٍة  َكِتِف  ِمْن  َأَكَل  رَآهُ  ُثَّ  أَِقٍط،  ثَ ْوِر  ِمْن  َوضَّأُ  يَ ت َ  " َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  " َرُسوَل  َوضَّْأ  يَ ت َ َومَلْ   لَّى 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

َوضََّأ،   َوَرَواهُ َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُمْسِلٍم،  - 725 َعْن ُسَهْيٍل، فَ َقاَل يف احْلَِديِث: َأَكَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ثَ ْوَر أَِقٍط فَ ت َ
الصَّغَاّنُّ،   ثنا  اْلَعبَّاِس،  أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  هللِا  " َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد  َوضَّْأ  يَ ت َ اَوَأَكَل َكِتًفا َومَلْ  أَبُو  ُمْسِلٍم ثنا  ْعَماِن، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن  لن ُّ
َواهُ بَ ْعَد َوفَاةِ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   وٌل،َفذََكَرُه. َوَذَهَب بَ ْعُض َأْهِل اْلِعْلِم ِإىَل الطَّرِيَقِة الثَّانَِيِة، َوزََعُموا َأنَّ َحِديَث َأيِب ُهَريْ َرَة َمْعلُ  َوفَ ت ْ

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر اْخِتَصاٌر ِمَن احْلَِديِث اَوَسلََّم اِبْلوُ  لَِّذي َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب  ُضوِء ِمْنُه، َوَأنَّ رَِوايََة ُشَعْيِب ْبِن َأيِب مَحَْزَة، َعْن حُمَمَّ
حُمَمَّ  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ قَااَل،  احْلََسِن،  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو  اْبُن  ِإْسَحاَق،  َأْخرَباََن  احْلََكِم،  َعْبِد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ أاََن  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد 

ثَ نَا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، قَاَل: قُِرَئ َعَلى اْبِن َوْهٍب: َأْخرَبََك ُأَساَمةُ ْبُن زَْيٍد، َواْبَن جُ  ِد ْبِن اْلُمنْ َوْهٍب، قَاَل: َوَحدَّ َكِدِر، َعْن َرْيٍج، َعْن حُمَمَّ
أَ  اأْلَْنَصاِر َوَمَعهُ  ِمَن  اْمَرَأٍة  ِإىَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  هللِا، َذَهَب َرُسوُل  ْبِن َعْبِد  َمْصِليٌَّة، قَاَل:  َجاِبِر  َلهُ َشاٌة  ْصَحابُهُ فَ ُقّرَِبْت 

َوضَّأَ ُثَّ صَ  َوضَّْأ.  فََأَكَل َوَأَكْلنَا ُثَّ َحاَنِت الظُّْهُر فَ ت َ  لَّى ُثَّ رََجَع ِإىَل َفْضِل طََعاِمِه فََأَكَل، ُثَّ َحاَنِت اْلَعْصُر َفَصلَّى َومَلْ يَ ت َ
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َويَ َرْوَن َأنَّ آِخَر أَْمَرْيِه أُرِيَد ِبِه يف َهِذِه اْلِقصَّ  ِجْستَاّنُّ َوَغرْيُُه، وََكَذِلَك ِة قَالَهُ أَبُو َداُودَ َهَكَذا َرَواهُ ََجَاَعٌة َعْن حُمَمَّ  السِّ

ِد ْبِن َمْسَلَمَة، َوَقْد رُِوَي يف َحِديٍث آَخَر َما يُوِهُم َأْن َيُكوَن النَّاِسَخ ِإجيَاَب اْلوُ   ُضوِء ِمْنهُ يَ َرْوَن َحِديَث حُمَمَّ
 صحيح.  # قال المحقق:
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726  -    ، الرُّوْذاَبِريُّ َعِليٍّ  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََنهُ  اللَّْيُث  َثِِن  َحدَّ َصاِلٍح،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا  َسِعيٍد،  ْبُن  ُعْثَماُن  ثنا  اْلَفِقيُه،  النَّْضِر  أَبُو  ثنا 
َثِِن زَْيُد ْبُن ُجَبرْيََة ْبِن حَمُْموِد ْبِن َأيِب ُجَبرْيََة اأْلَْنَصاِريُّ ِمْن َبِِن َعْبِد اأْلَْشَهِل، ُجَبرْيََة ْبِن حَمُْموٍد، َعْن َسَلَمَة ْبِن  َعْن أَبِيِه    َسْعٍد، َحدَّ

َماِلٍك   ْبُن  أََنُس  َيُكوُن  اَل  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َأْصَحاِب  آِخَر  وََكاَن  َوْقٍش  ْبَن  َدَخاَل َساَلَمةَ  َُما  َأَنَّ بَ ْعَدُه:  بَِقَي  فَِإنَّهُ 
َوضَّأَ َسَلَمُة، فَ َقاَل َلهُ ُجَبرْيَةُ َأمَلْ َتُكْن َعَلى ُوُضوٍء؟ قَاَل: بَ َلى، َوَلِكِنِّ رَ َولِيَمًة َوَسَلَمةُ َعَلى ُوُضوٍء، فَأَ  أَْيُت َرُسوَل َكُلوا ُثَّ َخَرُجوا فَ ت َ

فََأَكَل ُثَّ تَ َوضَّأَ فَ ُقْلُت َلُه:  َوَسلََّم َعَلى ُوُضوٍء، هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَخَرْجنَا ِمْن َدْعَوٍة ُدِعينَا َْلَا َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 
 ْثِل َهَذا َذَهَب الزُّْهِريُّ َوُهَو ِفيَماَأمَلْ َتُكْن َعَلى ُوُضوٍء اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " بَ َلى َوَلِكِن اأْلُُموُر حَتُْدُث َوَهَذا ِمَّا َحَدَث ". َوِإىَل مِ 

 جدا. ضعيف  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ي َ  -  732 ْعُقوَب، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
اْبُن ُجَرْيٍج، َعنْ  َأْخرَباََن  اْبَن َعطَاٍء،  يَ ْعِِن  اِب  اْلَوهَّ َيَساٍر، قَاَل: َوقَ ْفُت أان َعْبُد  ْبِن  َمْوىَل ُعْثَماَن، َعْن ُسَلْيَماَن  يُوُسَف  ْبِن  ِد   حُمَمَّ

َوضَّأُ ِإْذ َجاَءهُ اْبُن َعبَّاٍس، فَ َقاَل: اَي اْبَن َعبَّاٍس أََتْدِري ِمَّا تَ َوضَّأْ  : ِمْن ثَ ْوٍر  ُت؟، قَاَل: اَل، قَاَل أَبُو ُهَريْ َرةَ َعَلى َأيِب ُهَريْ َرَة، َوُهَو يَ ت َ
ًزا َوحَلًْما، ُثَّ قَاَم  أَِقٍط َأَكْلُتُه، فَ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: " َما أاَُبِل ِمَّا تَ َوضَّْأَت، َوهللِا لََقْد رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم َأَكَل ُخب ْ

َوضَّْأ "   ِإىَل الصَّاَلِة َومَلْ يَ ت َ
 صحيح.  المحقق:# قال 

 
 بَابُ الِانْتِضَاحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِرَدِّ الْوَسْوَاسِ 

ْغَداَد، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُدُرْستُ َوْيِه، ثنا -  756 يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا َعْبُد هللِا  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ
بْ  ُأَساَمَة  الزَُّبرْيِ، َعْن  ْبِن  اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة  َأْخرَبّن ُعَقْيٌل، َعِن  اْبُن َْلِيَعَة،  ثنا  يُوُسَف،  َأنَّ  ْبُن   " أَبِيِه،  ْبِن َحارِثََة، َعْن  ِن زَْيِد 

ا  ِجرْبِيَل نَ َزَل َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َأوَِّل مَ  َوضَّأَ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلمَّ ا أُوِحَي ِإلَْيِه فَ َعلََّمهُ اْلُوُضوَء، فَ ت َ
 فَ رََغ، َأَخَذ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه َماًء فَ َنَضَح ِبِه فَ ْرَجهُ "

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َوقَالُوا: أان   -  757 أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َأْسلَ  ْبِن  زَْيِد  َعْن  ُسْفيَاُن،  ثنا  قَِبيَصُة،  ثنا   ، وِريُّ الدُّ اْلَعبَّاُس  هللِا  ثنا  َرُسوُل  َدَعا   " قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َيَساٍر،  ْبِن  َعطَاِء  َعْن  َم، 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبَاٍء َوتَ َوضَّأَ َمرًَّة َمرًَّة َوَنَضَح ".  
َماُم َأمْحَُد: قَ ْولُهُ َوَنَضَح تَ َفرََّد بِِه قَِبيَصُة، َعْن ُسْفيَاَن َوَرَوا   هُ ََجَاَعٌة َعْن ُسْفيَاَن ُدوَن َهِذِه الّزاَِيَدةِ قَاَل اإْلِ

 . صحيح لغيره # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ 
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 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ 
هللِا    -  769 َعْبِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:   ، السُّوِسيُّ يُوُسَف  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  ِإْسَحاُق 

َثِِن  ، قَاَل: َحدَّ ْعُت اأْلَْوزَاِعيَّ ِد، َعْن  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن اْلَقاسِ يَ ْعُقوَب، أان اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمْزيٍَد، َأْخرَبّن َأيِب، قَاَل: َسَِ ِم ْبِن حُمَمَّ
فَ َعْلتُهُ    " فَ َقاَلْت:  اْلَماَء،  يُ ْنِزُل  َواَل  َأْهَلهُ  جُيَاِمُع  الرَُّجِل  َعِن  ُسئَِلْت  َا  َأَنَّ َعاِئَشَة  َعْن  َوَسلََّم أَبِيِه،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َوَرُسوُل  َأاَن 

يًعا "   فَاْغَتَسْلنَا ِمْنهُ َجَِ
 صحيح.  # قال المحقق:

 

ا   -  778 َجْعَفٍر  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  أان  اْلَعْدُل،  احْلََسِن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  َعْبُد  َأمْحََد  أَبُو  ِإبْ َراِهيَم َوَأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  ْلُمزَكِّي، 
ْبِن   حَيََْي  َعْن  َماِلٌك،  ثنا  بَُكرْيٍ،  ْبُن  ثنا حَيََْي   ، لَِبيٍد  اْلَعْبِديُّ ْبَن  حَمُْموَد  َأنَّ  َعفَّاَن،  ْبِن  ُعْثَماَن  َمْوىَل  ْبِن َكْعٍب  هللِا  َعْبِد  َعْن  َسِعيٍد، 

ُموُد ْبُن لَبِيٍد:  يَ ْغَتِسُل ". فَ َقاَل َلهُ حمَْ اأْلَْنَصاِريَّ َسَأَل زَْيَد ْبَن ََثِبٍت َعِن الرَُّجِل ُيِصيُب َأْهَلُه، ُثَّ َيْكَسُل َفاَل يُ ْنِزُل، فَ َقاَل زَْيٌد: " 
ْبَل َأْن مَيُوَت. قَ ْوُل ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب: اْلَماءُ  ِإنَّ ُأيَبَّ ْبَن َكْعٍب َكاَن اَل يَ َرى اْلُغْسَل، فَ َقاَل َلهُ زَْيُد ْبُن ََثِبٍت: " ِإنَّ أُبَ يًّا نَ زََع َعْن َذِلَك ق َ 

ُن نَّهُ أَثْ َبَت َلهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "، قَاَل بَ ْعَد َما َنَسَخُه. وََكَذِلَك ُعْثَماُن بْ ِمَن اْلَماِء ُثَّ نُ ُزوُعُه، َعْنهُ َيُدلُّ َعَلى أَ 
 َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنُه، َوَعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوَغرْيُُُهَا 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 الْغُسْلِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ بَابُ وُجُوبِ  
ُد ْبنُ   -  789 يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  ، ثنا  َوَأْخرَباََن  اْلُكويفُّ، َوُمَطنيٌَّ  ُسَلْيَماَن 

ثن  ، الرَُّؤاِسيُّ ثنا مُحَْيٌد  النَّاِقُد،  اْبنَ َعْمٌرو  يَ ْعِِن  ، قَاَل: ُكْنُت رَُجاًل   ا َحَسٌن  ْبِن َصْفَواَن، َعْن َعِليٍّ بَ يَاٍن، َعْن ُحَصنْيِ  َصاِلٍح، َعْن 
َا اْلُغْسُل ِمنَ  ا رََأى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَماءُ َقْد آَذاّن، قَاَل: " ِإَّنَّ اًء فَ َلمَّ اِفقِ  َمذَّ   " اْلَماِء الدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ تَخْلِيلِ أُصُولِ الشَّعْرِ بِالْمَاءِ وَإِيصَالُهُ إِلَى الْبَشَرَةِ 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا اأْلَْسَفاِطيُّ   -  828 ُد   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َ يَ ْعِِن اْلَعبَّاَس ْبَن اْلَفْضِل، َوحُمَمَّ

، َواحْلََسُن ْبُن َسْهٍل، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلوَ  لِيِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، ثنا قُ َرْيُش ْبُن َحيَّاَن، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن فَ رُّوَخ، ْبُن ِعيَسى اْلَواِسِطيُّ
َماِء  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأََلهُ َعنْ قَاَل: َلِقيُت أاََب أَيُّوَب، َفَصاَفْحُتهُ فَ َوَجَد يف َأْظَفاِري طُواًل، قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ   َخرَبِ السَّ

َأْظَفارَهُ  َيدَُع  َوُهَو  َماِء  السَّ َخرَبِ  َعْن  َأَحدُُكْم  َيْسَأُل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  اجْلَنَابَةُ   فَ َقاَل  ِفيِه  جَيَْتِمُع  الطَّرْيِ،  َكَأْظَفاِر 
َفُث "   َوالت َّ

 اَعٌة َعْن قُ َرْيٍش، َورََواهُ أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ َلْفُظ اأْلَْسَفاِطيِّ َهَكَذا َرَواهُ َجََ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ   - 829 ، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا قُ َرْيُش  َكَما َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
، َفَصاَفْحُتهُ فَ َرَأى َأْظَفاِري طَُوااًل ف َ ْبُن حَ  َقاَل: أََتى رَُجٌل النَِّبَّ َصلَّى هللاُ يَّاَن، َعْن َواِئِل ْبِن ُسَلْيٍم، قَاَل: أَتَ ْيُت َأاَب أَيُّوَب اأْلَْزِديَّ

َماءِ  َفُث "  َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُُه، فَ َقاَل: " َيْسأَُلِِن َأَحدُُكْم َعْن َخرَبِ السَّ   َويَدَُع َأْظَفارَهُ َكَأْظَفاِر الطَّرْيِ، جَيَْتِمُع ِفيَها اجْلَنَابَةُ َوالت َّ
 َوَهَذا ُمْرَسٌل، أَبُو أَيُّوَب اأْلَْزِديُّ َغرْيُ َأيِب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيٍح، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو    -  863 ُد ْبُن يُوُنَس، ثنا ُمْسِلُم ْبُن ُصب َ َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا حُمَمَّ
َها، َوَغَسَلْت ْيِضَها نَ َقَضْت َشْعرَ َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا اْغَتَسَلِت اْلَمْرَأةُ ِمْن حَ 

ُقْض رَْأَسَها، َومَلْ تَ ْغِسْل اِبْْلِْطِميِّ  ْطِميِّ َواأْلُْشنَاِن، َوِإَذا اْغَتَسَلْت ِمَن اجْلَنَابَِة مَلْ تَ ن ْ  َواأْلُْشنَاِن " اِبْلِْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد احْلَاِرُث    -  873 ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َحيَّاَن اْلَمْعُروُف ِبَِيِب َشْيٍخ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ اْلَفِقيُه، أان أَبُو حُمَمَّ

َحدَّ  اْلَعزِيِز،  َعْبِد  ْبُن  َعاِصُم  ثنا   ، اأْلَْنَصارِيُّ ُموَسى  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثنا   ، وِريُّ الدُّ َخَلٍف  ْبُن  َثُم  اْْلَي ْ دُ ثنا  حُمَمَّ ُفٍذ َثِِن  قُ ن ْ ْبِن  زَْيِد  ْبُن   
َوَسلَّ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َسَأَل  رَُجاًل  َأنَّ  َمْسُعوٍد،  اْبِن  َعِن  ِسياَلَن،  ْبِن  َجاِبِر  َعْن   ، ْهِميُّ اجْلَنَابَِة  السَّ ِمَن  يَ ْغَتِسُل  الرَُّجِل  َعِن  َم 

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يَ ْغِسُل َذِلَك اْلَمَكاَن، ُثَّ ُيَصلِّي " َعاِصُم ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز أَبُو  فَ ُيْخِطُئ بَ ْعَض َجَسِدِه اْلَماُء؟ فَ َقاَل النَِّبُّ 
: ِفيِه َنظَرٌ  ، قَاَل اْلُبَخاِريُّ  َعْبِد اْلَعزِيِز اأْلَْشَجِعيُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ التَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ 
َثِِن َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر الصُّويفُّ احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس  َأْخرَبانَ   -  878 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ، أان َأمْحَُد ْبُن هُ حُمَمَّ ريَاِزيِّ ْبُن الشِّ

ُد ْبُن اْلَقاِسِم، ان أَبُو زَْيٍد ال نَاِء حُمَمَّ ، ثنا أَبُو اْلَعي ْ ٍد النَّْحِويُّ ، ثنا أَبُو َعْمرِو ْبُن اْلَعاَلِء، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َأيِب َبْكٍر حُمَمَّ نَّْحِويُّ
ُف هِبَا بَ ْعَد اْلُوُضوِء "  َنشَّ دِّيِق، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َكاَنْت لَهُ ِخْرقٌَة يَ ت َ  الصِّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ثَُه، َأنَّ  - 879 َا َرَواهُ أَبُو َعْمرِو ْبُن اْلَعاَلِء، َعْن ِإاَيِس ْبِن َجْعَفٍر، َأنَّ رَُجاًل َحدَّ ْيُخ: َوِإَّنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، "  قَاَل الشَّ
هِبَا َوجْ  َمَسَح  تَ َوضَّأَ  ِإَذا  ِمْنِديٌل َفَكاَن  َأْو  َلهُ ِخْرَقٌة  أَبُو َسْهٍل َكاَنْت  أاََن  اْلَفِقيُه،  اْلَمْعُروِف  َأيِب  ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  َأْخرَباََن   " َههُ َوَيَدْيِه 
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ْسَفَرايِيِِن، ثنا َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الصُّويفُّ، ثنا اْلَقَوارِيرِيُّ  َأيِب َعْمرِو ْبِن اْلَعاَلِء،   ، ثنا َعْبُد اْلَواِرِث، َعنْ ِبْشُر ْبُن َأمْحََد اإْلِ
 َعْن ِإاَيِس ْبِن َجْعَفٍر، َفذََكَرُه، َوَهَذا ُهَو اْلَمْحُفوُظ ِمْن َحِديِث َعْبِد اْلَواِرثِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْغَداَد، ثنا أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّ  -  880 َبُل ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو َمْعَمٍر َعْبُد  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن ِبْشرَاَن اْلَعْدُل بِب َ اِك، ثنا َحن ْ مَّ
ِبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َكاَن  هللِا ْبُن َعْمرٍو، قَاَل: َسأَْلُت َعْبَد اْلَواِرِث، َعْن َحِديِث َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُصَهْيٍب، َعْن أََنٍس، َأنَّ النَّ 

َنٍة، فََأَخَذهُ اْبُن ُعَليََّة فَ َلْسُت َأْرِويِه َلهُ ِمْنِديٌل َأْو خِ   ْرَقٌة فَِإَذا تَ َوضَّأَ َمَسَح َوْجَههُ " فَ َقاَل: َكاَن يف ُقطَي ْ
ْيُخ: َوَهَذا لَْو َرَواهُ َعْبُد اْلَواِرِث َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن أََنٍس َلَكاَن ِإْسنَاًدا َصِحيًحا، ِإالَّ  َنَع ِمْن رَِوايَِتِه، َوحُيَْتَمُل أَنَّهُ  أَنَّهُ قَاَل الشَّ  اْمت َ

ْسنَاِد اأْلَوَِّل، َوهللاُ َأْعَلُم، َورُوِّينَا َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، رَأَْيُت َرُسوَل هللاِ  َا َكاَن ِعْنَدهُ اِبإْلِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ِإَذا تَ َوضَّأَ َمَسَح  ِإَّنَّ
ْعَملِ َوْجَههُ ِبطَْرِف   ثَ ْوِبِه "، َوُهَو َضِعيٌف َقْد ذََكْراَنهُ يف اَبِب طََهارَِة اْلَماِء اْلُمْست َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى طَهَارَةِ عَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ 
َأيِب َعْمرٍو  -  886 احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن  أَبُو َعْبِد هللِا  أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد َأْخرَباََن  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، َوقَااَل: 

، ِِبََلَب، ثنا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس، ثنا ُشْعَبُة، َعْن يَزِيِد الرَّشْ  يُّ ِئَشَة أُمِّ  ِك، َعْن ُمَعاَذَة اْلَعَدِويَِّة، َعْن َعاالرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْْلَاِِشِ
اَنَء َوُهَو ُجُنٌب قَ ْبَل َأْن يَ ْغَتِسَل فَ َقاَلْت: " إِ  َا ُسئَِلْت َعْن رَُجٍل يُْدِخُل َيَدهُ اإْلِ ْبَدأْ اْلُمْؤِمِننَي، َأَنَّ ُسهُ َشْيٌء، َوَلِكْن لِي َ نَّ اْلَماَء اَل يُ َنجِّ

ْغِسْل َيَدهُ َقْد ُكْنُت َأاَن َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ    َعَلْيِه َوَسلََّم نَ ْغَتِسُل ِمْن ِإاَنٍء َواِحٍد " فَ ي َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن أَيُّوَب، أان ُموَسى ْبُن إِ   -  895 َْسَاِعيَل، أان َأاَبُن، َعْن ِهَشاِم  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا حُمَمَّ
ْبَدأُ قَ ْبِلي " َوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: " ُكْنُت َأاَن َوالنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَ ْغَتِسُل ِمْن ِإانَ ْبِن ُعرْ   ٍء َواِحٍد فَ ي َ

     صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ 
،  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، َأْخرَباََن احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زاَِيٍد، ثنا إِبْ َراِهيُم بْ َأْخرَباََن أَبُو    - 942 ُن ُموَسى الرَّاِزيُّ

 ََتِيٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن زَْيٍد، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ثنا حَيََْي ْبُن زََكرايَّ ْبِن َأيِب زَاِئَدَة، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َحِبيِب ْبِن زَْيٍد، َعْن َعبَّاِد ْبنِ 
َوضَّأَ َفَجَعَل يَْدُلُك ِذرَاَعْيِه "   َوَسلََّم " ُأيتَ بِثُ لَُثْي ُمدٍّ ِمْن َماٍء فَ ت َ

 صحيح.  # قال المحقق:
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ٍد، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن    - 943 ْغَداَد، ثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن، ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَّ ُعَمَر اْلُمْقِرُئ بِب َ
، َعْن َعبَّ  ،  اِد ْبِن ََتِيٍم،  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، ثنا أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَُر، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َحِبيِب ْبِن زَْيٍد اأْلَْنَصاِريِّ َعِن اْبِن زَْيٍد اأْلَْنَصاِريِّ

 َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، " تَ َوضَّأَ بَِنْحو ِمْن ثُ لَُثِي اْلُمدِّ ". 
: الصَِّحيُح ِعْنِدي َحِديُث غُْنَدرٍ   وََكَذِلَك َرَواهُ ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ، َعْن ُشْعَبَة، قَاَل أَبُو زُْرَعَة الرَّاِزيُّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " تَ َوضَّأَ بِِنْصِف   َورُِوَي، َعِن الصَّْلِت ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َأيِب أَُماَمَة، َأنَّ   - 944
، ثنا ُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس، ثُمدٍّ ". َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد  َغِويُّ ٍد اْلب َ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ نا َعِليُّ ْبُن ََثِبٍت اْلَمالِيِِنُّ، َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ

َوقَ  ِِبَِديِثِه  يُ ْفَرُح  اَل  َمرْتُوٌك،  ِدينَاٍر  ْبُن  َوالصَّْلُت  َفذََكَرُه.  الصَّْلِت،  َعِن   ، ُأْخَرى:  اجْلََزِريُّ َمرًَّة  َوقَاَل  احْلَِديِث  َهَذا  يف  َعْنهُ  رُِوَي  ْد 
 ِبِقْسٍط ِمْن َماءٍ 

 
هللاِ   -  945 َعْبُد  اْلَقاِسِم  أَبُو  أان  احْلَاِفُظ،  ِإْسَحاَق  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  َحازٍِم  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََنهُ  ُسَرْيُج  ثنا  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن   

يَل َعْنهُ يف َهَذا احْلَِديِث ِِبََقلَّ ِمْن َس، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ََنَْو َحِديِث اْلَمالِيِِنِّ َوزَاَد َوقَاَل َمرًَّة ُأْخَرى: " ِبِقْسٍط ِمْن َماٍء " َوَقْد قِ يُونُ 
 ُمدٍّ، 

ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َأيِب َمْذُعوٍر، َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، ثنا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعدِ   -  946 ُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد النَّاِقُد، ثنا حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ يٍّ
، َعِن الصَّْلِت ْبِن ِدينَاٍر، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدهِ   ثنا َعِليُّ ْبُن ََثِبٍت اجْلََزرِيُّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 فِي الْوُضُوءِ   بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِسْرَافِ 
ِد ْبِن أَ   - 951 ثَ نَا أَبُو َسْعٍد َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأيِب ُعْثَماَن الزَّاِهُد، َوأَبُو احْلََسِن اْلَعاَلءُ ْبُن حُمَمَّ ْسَفَرائِيِِنُّ، قَااَل: ثنا َحدَّ يِب َسِعيٍد اإْلِ

ثن  ، ْبِن ِبْشٍر التَِّميِميُّ ْبُن َأمْحََد  ِبْشُر  ْبُن َكِثرٍي، أَبُو َسْهٍل  ، ثنا حَيََْي  اأْلَْصَبِحيُّ ْبُن ُحَصنْيٍ  ُد  ْبِن اَنِجَيَة، ثنا حُمَمَّ ِد  ا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  رِي، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ خِّ ، َعْن َأيِب اْلَعاَلِء ْبِن الشِّ ْيِميِّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ات َُّقوا    َصلَّى هللاُ َعْن ُسَلْيَماَن الت َّ

 َوْسَواَس اْلَماِء، فَِإنَّ لِْلَماِء َوْسَواًسا َوَشْيطَااًن " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ كَوْنِ السِّتْرِ أَفَضْلُ وَإِنْ كَانَ خَالِي ا 
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َبَة، َعِن اللَّْيِث، َعْن    -  961 ي ْ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَرَوى أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل، َعْن قُ ت َ َعِقيٍل، َعِن الزُّْهِريِّ
َواًرى فَ ْلَيُخطَّ  َواًرى، فَِإْن مَلْ جتَُِدوا ُمت َ ُمت َ َأْن اَل جتَُِدوا  ِإالَّ  " اَل تَ ْغَتِسُلوا يف الصَّْحَراِء  هللاَ َوَسلََّم:  ي  ارَِة، ُثَّ ُيَسمِّ َأَحدُُكْم َخطًّا َكالدَّ   

، ثنا أَبُو َعِليٍّ  ٍد، َأاَن أَبُو احْلََسِن اْلَفَسِويُّ ، ثنا أَبُو َداُوَد َفذََكَرهُ تَ َعاىَل، َويَ ْغَتِسُل ِفيَها " َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن حُمَمَّ   اللُّْؤلُِئيُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، َأنَّ   - 962 ْسنَاِد َعِن الزُّْهرِيِّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل يَ ْغَتِسَلنَّ َأَحدُُكْم ِإالَّ َوقُ ْربُهُ ِإْنَساٌن اَل يَ ْنظُْر َوهِبََذا اإْلِ

 ِإلَْيِه، َوُهَو قَرِيٌب ِمْنهُ يَُكلُِّمهُ " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 أُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَنَامُ بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّ 

ْبُن يَ ْعُقوبَ   -  968 اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  َأيِب َعْمرٍو، قَااَل:  ْبُن  احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد  ُأَساَمَة اْلَكْلِبُّ، ثنا َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  أَبُو  ، ثنا 
، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  احْلََسُن ْبُن الرَّبِيِع، ثنا َعثَّاٌم يَ عْ  " ِِن اْبَن َعِليٍّ

َم "   ِإَذا َأْجَنَب فََأرَاَد َأْن يَ نَاَم تَ َوضَّأَ َأْو تَ َيمَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْجُنُبِ يُرِيدُ الْأَكْلَ 

ُد ْبنُ َأخْ  - 981 ، ثنا   رَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ، أان حُمَمَّ َبَة، ثنا يَزِيُد ْبُن َمْوَهٍب الرَّْمِليُّ ي ْ احْلََسِن ْبِن قُ ت َ
َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن " ِإَذا َأرَاَد َأْن يَ نَاَم َوُهَو اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ 

ُب ِإْن  يَ ْغِسُل َيَدْيِه، ُثَّ َيَُْكُل َوَيْشرَ   ُجُنٌب تَ َوضَّأَ ُوُضوَءهُ لِلصَّاَلِة قَ ْبَل َأْن يَ نَاَم " قَاَلْت َعاِئَشُة: " َوِإَذا َأرَاَد َأْن َيَُْكَل َأْو َيْشَربَ 
ْسنَاِد َغرْيُ َهَذا َوَحِديُث اأْلَْسَوِد َعْن َعاِئَشَة َأَصحُّ   َشاَء ". َوَقْد ِقيَل يف َهَذا اإْلِ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابٌ كَيْفَ التَّيَمُّمُ 
ُد ْبنُ  -  992  يَ ْعُقوَب، أان الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

احْلَُوْيِرِث، عَ  َأيِب  ٍد، َعْن  ْبُن حُمَمَّ إِبْ َراِهيُم  ، ثنا  اِفِعيُّ الشَّ هللاُ  أان  َمَرْرُت َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى  ِة، قَاَل: "  مَّ اأْلَْعَرِج، َعِن اْبِن الصِّ ِن 
ِبَعًصا كَ  ِإىَل ِجَداٍر، َفَحَتهُ  يَ ُردَّ َعَليَّ َحَّتَّ قَاَم  يَ ُبوُل َفَسلَّْمُت َعَلْيِه فَ َلْم  َيَدْيِه َعلَ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو  َمَعُه، ُثَّ َوَضَع  اجلَِْداِر،  اَنْت  ى 

 َفَمَسَح َوْجَههُ َوِذرَاَعْيِه، ُثَّ رَدَّ َعَليَّ ".  
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َقِطٌع َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُهْرُمٍز اأْلَ  َا َسَِ َوَهَذا َشاِهٌد ِلرَِوايَِة َأيِب َصاِلٍح َكاَتِب اللَّْيِث ِإالَّ َأنَّ َهَذا ُمن ْ ِة، ِإَّنَّ مَّ َعهُ  ْعَرُج مَلْ َيْسَمْعهُ ِمَن اْبِن الصِّ
، اأْلَْسَلِميِّ َأيِب حَيََْي  ْبِن  ِد  ْبِن حُمَمَّ ِة، َوِإبْ َراِهيَم  مَّ الصِّ اْبِن  َمْوىَل اْبِن َعبَّاٍس، َعِن  ْبِن ُمَعاِويََة،    ِمْن ُعَمرْيٍ  الرَّمْحَِن  َوأَبُو احْلَُوْيِرِث َعْبِد 

َلَف احْلُفَّاُظ يف َعَدالَِتِهَما ِإالَّ َأنَّ    ِلرَِوايَِتِهَما ِبذِْكِر الذِّرَاَعنْيِ ِفيِه َشاِهٌد ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمرَ قَاَل: َقِد اْخت َ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
ٍد ْبُن ِإْسَحاَق،    َوقَاَل َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، ثنا َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن اَبلَُوْيِه، قَااَل: ثنا ِإبْ َراِهيمُ   -  999 ثنا ُعْثَماُن ْبُن حُمَمَّ

، ثنا َحَرِميُّ ْبُن ُعَمارََة، َعْن َعْزرََة ْبِن ََثِبٍت، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، َعِن النَِّبِّ  ُم اأْلََّْنَاِطيُّ َيمُّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " الت َّ
 ِإىَل اْلِمْرفَ َقنْيِ "  َضْربٌَة لِْلَوْجِه، َوَضْربٌَة لِْلَيَدْينِ 

 شاذ. # قال المحقق:
 

، ثنا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس، ثنا َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ  - 1000
ِه، َعْن رَُجٍل يُ َقاُل َلهُ اأْلَْسَلُع قَاَل: " ُكْنُت َأْخُدُم النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأََتهُ الرَّبِيُع ْبُن َبْدٍر، َعْن أَبِيِه، َعنْ  ِجرْبِيُل ِِبيَِة   َجدِّ

ِم، َفَضَرْبتُ  َيمُّ ِم فََأرَاّن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكْيَف اْلَمْسُح لِلت َّ َيمُّ بَِيِدي اأْلَْرَض َضْربًَة َواِحَدًة َفَمَسْحُت هِبَِما َوْجِهي،   الت َّ
َفرٍِد ِبِه َوَقْد رُوِّينَا َهَذا اْلَقْوَل ُثَّ َضَرْبُت هِبَِما اأْلَْرَض َفَمَسْحُت هِبَِما َيِديَّ ِإىَل اْلِمْرفَ َقنْيِ " الرَّبِيُع ْبُن َبْدٍر َضِعيٌف ِإالَّ أَنَّ  هُ َغرْيُ ُمن ْ

، َوِإبْ َراِهيَم النََّخِعيِّ  َعنِ  ْعِبِّ ، َوالشَّ  التَّابِِعنَي: َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللِا، َواحْلََسِن اْلَبْصرِيِّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ ذِكْرِ الرِّوَايَاتِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر  رَضِيَ اهللُ عَنْهُ 

ُد ْبنُ َأخْ  - 1019 ٍد الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَّ ْغَداَد، أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ  َعْبِد اْلَمِلِك، ثنا يَزِيُد يَ ْعِِن  رَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل بِب َ
، َعْن َسيَّاٍر، َعْن َأيِب أَُماَمَة،   ْيِميَّ ْلُت ِبَِْربٍَع: ُجِعَلْت اْبَن َهارُوَن، ثنا ُسَلْيَماُن يَ ْعِِن الت َّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُفضِّ

َمسْ  اأْلَْرَض  َوَجَد  َماًء  جيَِْد  فَ َلْم  الصَّاَلَة  أََتى  أُمَّيِت  ِمْن  رَُجٍل  َا  فََأميُّ َوطَُهورًا  َمْسِجًدا  اأْلَْرُض  النَّ ِلَ  ِإىَل  َوأُْرِسْلُت  َوطَُهورًا،  اِس  ِجًدا 
، َوُأِحلَّْت ِلَ اْلغَنَائُِم "   َكافًَّة، َوُنِصْرُت اِبلرُّْعِب ِمْن َمِسريَِة َشْهٍر َيِسرُي َبنْيَ يَِديَّ

 صحيح لغيره.  المحقق:# قال 
 

 بَابُ الدَّلِيلِ عَلى أَنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ هُوَ التُّرَابُ 
ٍد، َعْن اْلَفِقيُه، ثنا أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَاِرِث، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ، ثنا زَُهرْيُ ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر  - 1024  حُمَمَّ

َع َعِليَّ ْبَن َأيِب  ِد اْبِن احْلََنِفيَِّة، أَنَّهُ َسَِ ِد ْبِن َعِقيٍل، َعْن حُمَمَّ طَاِلٍب، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ
يُت " أُْعِطيُت َما مَلْ يُ ْعَط َأَحٌد ِمَن اأْلَْنِبيَاِء " فَ ُقْلنَا: َما ُهَو اَي َرُسوَل هللِا؟ فَ َقاَل: " ُنِصْرُت اِبلرُّعْ  ِب، َوأُْعِطيُت َمَفاتِيَح اأْلَْرِض َوَسُِّ

َاُب طَُهورًا، َوُجِعَلْت أُمَّيِت َخرْيَ اأْلَُمِم " َأمْحََد، وَ   ُجِعَلْت ِلَ الرتُّ
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 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْجُنُبِ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ 
حُمَمَّ   -  1037 ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  أان  ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  ُشَجاُع  بَْدٍر  أَبُو  ثنا  حَيََْي،  ْبُن  َماِلُك  أان   ، اْلِمْصِريُّ ٍد 

َهاِل ْبِن َعْمرٍو، َعْن زِرِّ  ، َعِن اْلِمن ْ ، قَاَل: أُْنزَِلْت  اْلَولِيِد، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد هللِا َولَْيَس ُهَو اْلَمْسُعوِديُّ ْيٍش، َعْن َعِليٍّ  ْبِن ُحب َ
]النساء:  َهِذِه   تَ ْغَتِسُلوا{  َحَّتَّ  َسِبيٍل  َعاِبِري  ِإالَّ  ُجنُ بًا  }َواَل  اْلُمَساِفِر  يف  َم 43اآْليَةُ  تَ َيمَّ اْلَماَء  جيَِِد  فَ َلْم  َأْجَنَب  ِإَذا   " قَاَل:   ،]

 َوَصلَّى َحَّتَّ يُْدِرَك اْلَماَء، فَِإَذا َأْدَرَك اْلَماَء اْغَتَسَل " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ أَيَكْفِيهِمَا التَّيَمُّمُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إِذَا عَدِمَتَا الْمَاءَ 

أَبُو    -  1038 ثَ نَا  َحدَّ قَااَل:  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  ُأَسْيُد  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس 
، َعِن اْلُمَثىنَّ ْبِن الصَّبَّاِح، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب،    َعاِصٍم، ثنا احْلََسُن ْبُن َحْفٍص، َعْن ُسْفيَاَن يَ ْعِِن  الث َّْوِريَّ

َفَساءُ اءَ َأْعَرايِبٌّ ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: ِإانَّ َنُكوُن يف الرَّْمِل َوِفينَا احْلَائِ َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: جَ  ُض َواجْلُُنُب َوالن ُّ
َاِب " يَ ْعِِن  نَا َأْربَ َعةُ َأْشُهٍر اَل جَنِْد اْلَماَء، قَاَل: " َعَلْيَك اِبلرتُّ َم.   فَ يَْأيت َعَلي ْ َيمُّ  الت َّ

ا  ، َوَقْد َرَواهُ احْلَجَّ ُج اْبُن َأْرطَاَة، َعْن َعْمرٍو ِإالَّ أَنَّهُ َخاَلَفهُ َهَذا َحِديٌث يُ ْعَرُف اِبْلُمَثىنَّ اْبِن الصَّبَّاِح، َعْن َعْمرٍو، َواْلُمَثىنَّ َغرْيُ قَ وِّيٍّ
ْسنَاِد، فَ َرَواهُ َعْن َعْمرٍو، َعْن أَبِيِه، عَ  َؤاَل َعِن الرَُّجِل اَل يَ ْقِدُر َعَلى اْلَماِء َأجُيَاِمُع َأْهَلُه،  يف اإْلِ ِه، َواْخَتَصَر اْلَمنْتَ َفَجَعَل السُّ ْن َجدِّ

 قَاَل: نَ َعمْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اُن َأْشَعُث ْبُن َسِعيٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعنْ   - 1039 مَّ َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َأْعَرااًب   َوَرَواهُ أَبُو الرَّبِيِع السَّ

ِدُر َعَلى اْلَماِء، َواَل نَ َرى اْلَماَء َثاَلثََة َأْشُهٍر أََتوِا النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل هللِا ِإانَّ َنُكوُن يف َهِذِه الّرَِماِل اَل نَ قْ 
َأْشُهٍر  أ َأْربَ َعَة  الرَّبِيِع    -ْو  أَبُو  هللِا   -َشكَّ  ْبُن َعْبِد  ُد  َأْخرَباََنهُ حُمَمَّ  ." اِبأْلَْرِض  " َعَلْيُكْم  َفَساءُ َواحْلَاِئُض َواجْلُُنُب، قَاَل:  الن ُّ َوِفينَا 

اْلَعبَّاسِ  أَبُو  ثنا  قَااَل:  اْلَفْضِل،  ْبِن  ُموَسى  ْبُن  ُد  َوحُمَمَّ ْبُن    احْلَاِفُظ،  اِب  اْلَوهَّ َعْبُد  ثنا  طَاِلٍب،  َأيِب  ْبُن  حَيََْي  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
اُن َضِعيفٌ  مَّ اُن، َفذََكَرُه. َوأَبُو الرَّبِيِع السَّ مَّ  َعطَاٍء، ثنا أَبُو الرَّبِيِع السَّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

َمْنصُ   -  1041 ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ  ، َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  ثنا  الصُّويفُّ،  اْْلَِليِل  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  ْبُن  َأْخرَباََنهُ  َعْمُرو  ثنا  الرَّبِيِع،  ْبِن  وِر 
بْ  َعْمرِو  َعْن  اأْلَْعَمِش،  َعِن  اأْلَْفَطُس،  َسَلَمَة  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا  َجاءَ َشبََّة،  قَاَل:  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  َعْن  اْلُمَسيِِّب،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  ُمرََّة،  ِن 
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ْهَرْيِن َوالثَّاَلثََة َوِفينَا اجلُْ اأْلَْعَراُب ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: فَ َقالُوا: ِإانَّ َنُكوُن اِبلرَّْمِل، َوِإانَّ نَ ْعُزُب َعِن   ُنُب َواحْلَاِئُض اْلَماِء الشَّ
َاِب ". َعْبُد هللِا ْبُن َسَلَمَة اأْلَْفَطُس َضِعيٌف َوهللاُ َأْعَلمُ   فَ َقاَل: " َعَلْيُكْم اِبلرتُّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الرَّجُلِ يَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعَهُ أَهْلُهُ فَيُصِيبُهَا إِنْ شَاءَ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ 
ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َسْعَداُن بْ َأخْ   -  1043 ْغَداَد أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ُن َنْصٍر، ثنا َمْعَمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، رَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل بِب َ

ِه، قَاَل: َجاَء رَ  اِج، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: الرَُّجُل يَِغيُب اَل َعِن احْلَجَّ
اِر ْبِن  اَيِسٍر َوِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ الثَّاِبُت يَ ْقِدُر َعَلى اْلَماِء أَُيِصيُب َأْهَلُه؟ قَاَل: " نَ َعْم ". َوِمْثُل َهَذا اِبلشََّواِهِد يَ ْقَوى َوَحِديُث َعمَّ

ُهَما َشاِهٌد ِْلََذْينِ عَ   ن ْ
 منكر.  # قال المحقق:

 
ِد ْبنِ   -  1044 ِد ْبُن َحبَّاَن، أان إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ َهاّنُّ، ثنا أَبُو َعاِمٍر َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أان أَبُو حُمَمَّ  احْلََسِن اأْلَْصب َ

ْبُن   ْبِن َحكِ ُموَسى  َبِشرٍي، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن ُمَعاِويََة  يَ ْعِِن اْبَن  ُمْسِلٍم، ثنا َسِعيٌد  اْبَن  يَ ْعِِن  اْلَولِيُد  ِه، قَاَل: اَي َعاِمٍر، ثنا  يٍم، َعْن َعمِّ
" قَ  نَ َعْم   " َها؟، قَاَل:  َأْهِلي أَفَُأِصيُب ِمن ْ َأِغيُب َعِن اْلَماِء َوَمِعي  هللِا ِإّّنِ  " َوِإْن  َرُسوَل  َأْشُهٌر فَ َقاَل:  اَل: اَي َرُسوَل هللِا ِإّّنِ َأِغيُب 

هُ َحِكيُم ْبُن ُمَعاِويََة النَُّمرْيِيُّ   َمَكْثَت َثاَلَث ِسِننَي ". يُ َقاُل َعمُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ غُسْلِ الْجُنُبِ وَوُضُوءِ الْمُحَدِثِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ 

يْ   -  1049 ُد هللِا ْبُن ُموَسى، ثنا ِإْسَرائِيُل،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد هللِا الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن ِمْهَراَن ْبِن َخاِلٍد، ثنا ُعب َ
اٌر يف الرَُّجِل ُتِصيبُهُ اجْلَنَابَةُ َواَل جيَُِد اْلَماَء فَ َقاَل اْبُن َمْسُعوٍد: َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن اَنِجَيَة ْبِن َكْعٍب، قَاَل: ََتَاَرى اْبُن َمْسُعوٍد وَ  َعمَّ

ِبِل فََأَصابَ ْتِِن َجنَابٌَة فَ َلْم أَْقِدْر َعَلى الْ  اٌر: ُكْنُت يف اإْلِ ،    َماِء فَ َتَمعَّْكُت َكَما تَ َتَمعَّكُ اَل ُيَصلِّي َحَّتَّ جيََِد اْلَماَء َوقَاَل َعمَّ َوابَّ يَ ْعِِن الدَّ
ِمْن َذلِ  َيْكِفيَك  َا َكاَن  ِإَّنَّ  " َلهُ فَ َقاَل:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكْرُت َذِلَك  النَِّبَّ َصلَّى  أَتَ ْيُت  اِبلصَِّعيِد، فَِإَذا َقَدْرَت َعَلى ُثَّ  ُم  َيمُّ الت َّ َك 

 اْلَماِء اْغَتَسْلَت " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 رُؤْيَةِ الْمَاءِ خِلَالَ صَلَاةٍ افْتَتَحَهَا بِالتَّيَمُّمِ   بَابُ 

ثنا َسعِ   -  1053 إِبْ َراِهيُم ْبُن َصاِلٍح،  الصَّفَّاُر، ثنا  ْيٍد  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  ثنا  ْبُن َعْبَداَن،  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا ِحبَّاُن  َوَأْخرَباََن  يُد 
، َعْن   ، َعْن ُحَصنْيٍ بَاّنِّ ، َعْن َأيِب ِسنَاَن ِضَراِر ْبِن ُمرََّة الشَّي ْ ، أَنَّهُ قَاَل َعَلى اْلِمْنرَبِ: ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْبُن َعِليٍّ َعِليٍّ



61 

 

هللاُ  ِمْنهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى  َيْسَتِح  َأْسَتْحِييُكْم ِمَّا مَلْ  احْلََدُث " َواَل  يَ ْقَطُع الصَّاَلَة ِإالَّ  " اَل  أَ قَاَل:  أَْو  َعَلْيِه َوَسلََّم َواحْلََدُث  تَ ْفُسَو  ْن 
 . َتْضِرطَ 

 تَ َفرََّد بِِه ِحبَّاُن ْبُن َعِليٍّ اْلَعَنِزيُّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ التَّيَمُّمِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ 

ْيٍد الصَّ   -  1060 فَّاُر، أان اْبُن ِمْلَحاَن، ثنا حَيََْي يَ ْعِِن اْبَن بَُكرْيٍ، ثنا  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
ْيِه َوَسلََّم َعاَم َغْزَوِة تَ ُبوَك قَاَم ِمَن  اللَّْيُث، َعِن اْبِن اْْلَاِد، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ 

ُهنَّ َأَحٌد َكاَن قَ ْبِلي " َفذََكَر احلَْ اللَّْيِل َفصَ  ِديَث، قَاَل ِفيِه: " َوُجِعَلْت لَّى َفذََكَر احْلَِديَث، قَاَل: " لََقْد أُْعِطيُت اللَّْيَل ََخًْسا َما أُْعِطي َ
  " َوَصلَّْيُت  ََتَسَّْحُت  الصَّاَلةُ  َأْدرََكْتِِن  أَيْ َنَما  َوطَُهورًا  َمْسِجًدا  اأْلَْرُض  َسَأَل ِلَ  َقْد  َنِبٍّ  فَِإنَّ ُكلَّ  َسْل  ِل:  ِقيَل  َواْْلَاِمَسةُ   " قَاَل: 

ْرُت َمْسأََليِت ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة َفِهَي َلُكْم َوِلَمْن َشِهَد َأْن اَل إَِلهَ ِإالَّ هللاُ "   فََأخَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ إِعْوَازِ الْمَاءِ بَعْدَ طَلَبِهِ 

َهاّنُّ   -  1061 ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفُظ أان أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْصب َ  أان حُمَمَّ
ِهيِد، ثنا اْبُن ُفَضْيٍل، عَ  ، َعْن رِْبِعيِّ ْبِن ِحَراٍش، َعْن ُحَذيْ َفَة ْبِن  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َحِبيِب ْبِن الشَّ ْن َأيِب َماِلٍك اأْلَْشَجِعيِّ

ْلنَا َعَلى النَّاِس بَِثاَلٍث: ُجِعَلْت لَنَا ا اأْلَْرُض ُكلَُّها َمْسِجًدا، َوُجِعَل تُ َراهبَُ   اْلَيَماِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُفضِّ
ِمنْ  اآْلاَيِت  َهُؤاَلِء  َوأُوتِيُت  اْلَماَلِئَكِة،  ُصُفوفُ نَا َكُصُفوِف  اْلَماَء، َوُجِعَلْت  مَلْ جَنِْد  ِإَذا  طَُهورًا  بَ ْيِت َكْنٍز  لَنَا  ِمْن  َقَرِة  اْلب َ ُسورَةِ  آِخِر   

َبَة َعِن اْبِن ُفَضْيٍل ِإالَّ أَنَّهُ حَتَْت اْلَعْرِش مَلْ يُ ْعَط ِمْنهُ َأَحٌد قَ ْبِلي َواَل َأَحٌد بَ ْعِدي " َرَواهُ   ُمْسِلٌم يف الصَِّحيِح َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب َشي ْ
ْرَها   قَاَل يف الثَّالَِثِة َوذََكَر َخْصَلًة ُأْخَرى فَ َلْم يُ َفسِّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ السَّفَرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ التَّيَمُّمُ 
َلِميُّ ِإْماَلءً    هُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ يف فَ َواِئِدِه اْلَكِبرِي َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي َوأَبُو َعْبدِ َأْخرَبانَ   -  1065 الرَّمْحَِن السُّ

ِد ْبِن حمَُ  ْيُد ْبُن حُمَمَّ ٍد ُعب َ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا  َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو ِقَراَءًة َوأَبُو حُمَمَّ ِد ْبِن َمْهِديٍّ َلْفظًا قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ مَّ
ْيِد هللاِ  اَن، َعْن ُعب َ ِد ْبِن َأيِب َرزِيٍن، ثنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ ُد ْبُن ِسنَاٍن اْلَقزَّاُز، ثنا َعْمُرو ْبُن حُمَمَّ  النَِّبَّ  ، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ حُمَمَّ

َعمِ  َم َوُهَو يَ ْنظُُر ِإىَل بُ يُوِت اْلَمِديَنِة مِبََكاٍن يُ َقاُل َلهُ ِمْربَُد الن َّ   " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َيمَّ
 منكر.  # قال المحقق:
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  الْمَاءِ أَوْ شِدَّةَ الضَّنَا. بَابُ الْجَرِيحِ وَالْقَرِيحِ وَالْمَجْدُورِ يَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ التَّلَفَ بِاسْتِعْمَالِ 

ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ   -  1066 ْبُن  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أان أَبُو  احْلَاِفُظ،  َأمْحََد  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  أَبُو َحازٍِم  َأمْحَُد ْبُن  َأْخرَباََن  أَبُو َبْكٍر   َوَأْخرَباََن 
ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، ثنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى، ثنا َجرِيُر، َعْن َعطَاِء ْبِن َعِليٍّ احْلَاِفُظ أان أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراهِ  يُم ْبُن َعْبِد هللِا أان حُمَمَّ

ُتْم َمْرَضى َأْو َعلَ  اِئِب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، رَفَ َعهُ يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل }َوِإْن ُكن ْ [ قَاَل: " 43ٍر{ ]النساء: ى َسفَ السَّ
ْم.  ِإَذا َكاَنْت اِبلرَُّجِل اجْلَِراَحةُ يف َسِبيِل هللِا َأِو اْلَقْرُح َأِو اجْلَُدرِيُّ فَ ُيْجِنُب فَ َيَخاُف ِإِن اْغَتَسلَ  َيمَّ ت َ  َأْن مَيُوَت فَ ْلي َ

، وََكَذِلَك َرَواهُ َجْعَفٌر ال ، َعْن َجرِيرٍ َلْفُظ َحِديِث َأيِب َبْكِر ْبِن َعِليٍّ اَمايتُّ، َعْن يُوُسَف ْبِن ُموَسى، وََكَذِلَك َرَواهُ ِإْسَحاُق احْلَْنظَِليُّ  شَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد، ثنا َأمْحَُد ْبُن    -  1067 َسْلَماَن اْلَفِقيُه، ثنا حَيََْي ْبُن َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص اْلُمْقرُِئ بِب َ

الرَّجُ  اْبِن َعبَّاٍس، يف  ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن  اِئِب، َعْن َسِعيِد  السَّ ْبُن  ثنا َعطَاءُ  ْبُن َعاِصٍم،  أان َعِليُّ  اجْلَِراَحةُ  َجْعَفٍر،  اجْلَنَابَةُ َوِبِه  ِل ُتِصيُبهُ 
ُم َوْلُيَصلِّ "  خَيَاُف ِإَذا اْغَتَسَل َأْن مَيُوَت، قَاَل: " َيمَّ ت َ  فَ ْلي َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ 
ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن رُ   -  1113 ،  َمْيٍس، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َمْعَبدٍ َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ

َأَسُد ْبُن َسِعيٍد، ثنا َصاِلحُ  اْلُكويفُّ  ِإَْسَاِعيَل  أَبُو  ، ثنا  احْلِْمرَيِيُّ ْبِن َماتٍِع  ْبُن ُسَلْيَماَن  اْلُمْنَكِدِر،   ثنا َسِعيُد  ِد ْبِن  بَ يَاٍن، َعْن حُمَمَّ ْبُن 
ِئنَي "  َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " اَل  َوضِّ ُم اْلُمت َ َيمِّ  يَ ُؤمُّ اْلُمت َ

: ِإْسنَاُدهُ َضِعيفٌ   قَاَل َعِليٌّ
 موضوع.  # قال المحقق:

 
 جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ 

 بَابُ الْمَاءِ الدَّائِمِ تَقَعُ فِيهِ نَجَاسَة  وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ قُلَّتَيْنِ 
ٍد الصُّويفُّ أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا اْبُن ُمْسِلٍم، ثنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد،َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد    -  1116 ثنا اْلَولِيُد    َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

ْيِه َوَسلََّم ُسِئَل َعْن َعِجنٍي َوَقَع ِفيِه َقطََراٌت َمْن  ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن ُسَوْيِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن مُحَْيٍد، َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعلَ 
َهى النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأْكِلهِ  ثَ نَاهُ اْبُن ُمْسِلٍم  .َدٍم فَ ن َ َم، قَاَل أَبُو َأمْحََد: َهَكَذا َحدَّ ُف الدَّ قَاَل اْلَولِيُد أِلَنَّ النَّاَر اَل تُ َنشِّ

َا يَ ْرِوي َهَذا ُسَوْيٌد، َعْن نُوِح ْبِن ذَْكَواَن، َعِن احْلََسِن، َعْن أََنٍس، قَاَل: أَبُو ثَ نَاهُ َصاِلُح ْبُن َأيِب احْلََسِن،  َأمْحََد َحدَّ   ِمْن َأْصِل ِكتَاِبِه َوِإَّنَّ
، ثنا بَِقيَُّة، ثنا ُسَوْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن نُوِح ْبِن ذَْكَواَن، عَ  ِن احْلََسِن، َعْن أََنٍس َأنَّ َجارِيًَة َْلُْم  ثنا ُموَسى ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَمْنِبِجيُّ
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اَل اَبْت َيَدَها َحِديَدٌة يف اْلَعْجِن َفُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: " اَل َتَُْكُلوهُ " قَ َعَجَنْت َْلُْم َعِجينًا يف َجْفَنٍة فََأصَ 
، َعْن مُحَْيٍد، َعْن أََنٍس، قَاَل أَبُو َأمْحََد:  ةً أَبُو َأمْحََد َوُسَوْيٌد الَِّذي َخلََّط يف رَِوايَِة َهَذا احْلَِديِث َفَمرَّةً َرَواهُ َعْن نُوٍح، َعِن احْلََسِن َوَمرَّ 

َبلٍ  ِة َضعَُّفوا    َوَعامَّةُ َحِديِثِه ِمَّا اَل يُ تَابُِعهُ الثَِّقاُت َعَلْيِه َوُهَو َضِعيٌف َكَما َوَصُفوهُ يَ ْعِِن َأمْحََد ْبَن َحن ْ َوحَيََْي ْبَن َمِعنٍي َوَغرْيَُهْم َمَن اأْلَئِمَّ
 ُسَوْيًدا 

 ضعيف.  ل المحقق:# قا
 

 بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ 
ث  -  1165 بُِبَخاَرى،  اْلَقاِضي  ُموَسى  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  أنبأ َأْخرَباََن  أَيُّوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ نا 

ال َأيِب َجْعَفٍر  ْبِن  ْبُن َعْبِد هللِا  ُد  َبةَ حُمَمَّ بِْنِت َشي ْ َمْنُصوَر ْبَن َصِفيََّة  ْعُت  احْلََجِبُّ، قَاَل: َسَِ َبَة  ْبِن َشي ْ ُمَساِفِع  ْبُن  ثنا ُسَلْيَماُن   ، ،  رَّازِيُّ
ِه َصِفيََّة، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل يف اْْلِرَِّة: "    حُيَدُِّث، َعنْ  ْعِض َأْهِل  أُمِّ َا لَْيَسْت بَِنَجٍس ِهَي َكب َ ِإَنَّ

ْيِت "   اْلب َ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ٍد اْلُمَزّنُّ، ثنا أَبُو َمْعَشٍر احْلََسُن ْبُن ُسَلْيَماَن  -  1169 ، ثنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو حُمَمَّ ارِِميُّ ، ثنا الدَّ

ِد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ   َوَسلََّم، قَاَل: " طَُهوُر ِإاَنِء َأَحدُِكْم ِإَذا َأيِب، ثنا قُ رَّةُ ْبُن َخاِلٍد، َعْن حُمَمَّ
،َوَلَغ ِفيِه اْلَكْلُب َأْن يُ ْغَسَل َسْبَع َمرَّاٍت أُواَلُهنَّ اِبلرتَُّ     اِب " ُثَّ ذََكَر أَبُو ُهَريْ َرَة اْْلِرَّ اَل َأْدِري قَاَلهُ َمرًَّة أَْو َمرََّتنْيِ

: َوَجْدتُهُ يف ِكتَاِب َأيِب يف َمْوِضٍع آَخَر، َعْن قُ رََّة، َعِن اْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهرَ  ُمْسَنًدا َويف اْْلِرِّ  يْ َرَة يف اْلَكْلِب  قَاَل َنْصُر ْبُن َعِليٍّ
ْيُخ: َوَرَواهُ ُمْسِلُم ْبُن إِبْ َراِهيَم، َعْن قُ رََّة َمْوقُوفًا يف اْْلِرَّةِ   َمْوقُوفًا، قَاَل الشَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ا  -  1172 أَبُو  ثنا  َأيِب َعْمرٍو قَااَل:  ْبُن  احْلََسِن، َوأَبُو َسِعيِد  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َأيِب َأْخرَباََنهُ  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  اأْلََصمُّ، ح. َوَأْخرَباََن  ْلَعبَّاِس 
ْغَداَد قَااَل: ثنا أَبُو احْلََسِن َأمحَْ  ْيَسابُوَر َوأَبُو اْلَقاِسِم طَْلَحةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن الصَّْقِر بِب َ ُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن حَيََْي اآْلَدِميُّ قَااَل: ثنا  ِإْسَحاَق بِن َ

بْ َعبَّا ِد  أَيُّوُب، َعْن حُمَمَّ ثنا  اْلَواِرِث،  ثنا َعْبُد  اْلَقَصِبُّ،  ْبُن ُعَمَر  ُد  ثنا حُمَمَّ  ، وِريُّ الدُّ ٍد  ْبُن حُمَمَّ َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل:  ُس  ِن ِسريِيَن، َعْن 
ْغِسْلهُ َسْبَع َمرَّاٍت أُواَلُهنَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َوَلَغ اْلَكْلُب يف ِإاَنءِ  َاِب    -أَْو ُأْخَراُهنَّ  - َأَحدُِكْم فَ ْلي َ اِبلرتُّ

ٍد َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َمرْ  ْوُر َمرًَّة َوَرَواهُ أَْيًضا َجْعَفُر ْبُن َواِقٍد، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن حُمَمَّ ن َّ يَةُ اجْلََماَعِة  فُوًعا ُمْدرًَجا يف احْلَِديِث َورَِوا" َوالسِّ
انَ  ٍد َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة يف ُسْؤِر اْْلِرِّ يُ َهَراُق َويُ ْغَسُل اإْلِ اَن َعْن حُمَمَّ  ءُ َمرًَّة َأْو َمرََّتنْيِ َأْوىَل، َورََواهُ ِهَشاُم ْبُن َحسَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

اْلَعبَّاُس    -  1176 ثنا  يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  اْلَقاِضي،  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  النَّْضِر َأْخرَباََنهُ  أَبُو  ثنا  ٍد،  ْبُن حُمَمَّ
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َثِِن أَبُو  زُْرَعَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم، ثنا ِعيَسى يَ ْعِِن اْبَن اْلُمَسيِِّب، قَاَل: َحدَّ
يت َداراََن فَ َقاَل وَل هللِا َتَْيت َداَر ُفاَلٍن َواَل َتَْ َيَْيت َداَر قَ ْوٍم ِمَن اأْلَْنَصاِر َوُدوََنُْم َداٌر يَ ْعِِن اَل َيَْتِيَها َفَشقَّ َذِلَك َعَلْيِهْم فَ َقالُوا: اَي َرسُ 
ْورًا فَ َقاَل ا  ْوُر َسْبٌع  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ يف َدارُِكْم َكْلبًا " قَاَل: فَِإنَّ يف َدارِِهْم ِسن َّ ن َّ لنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " السِّ

 " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 حَيَوَانَاتِ سِوَى الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ بَابُ سُؤْرِ سَائِرِ الْ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ   -  1178 ، أان ِإبْ َراِهيُم َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ ، أان الشَّ
، َعنْ ْبُن َأيِب حَيََْي، َعْن َداُوَد ْبِن احلُْ  َوضَّأُ مِبَا أَْفَضَلِت احْلُُمُر، قَاَل: "  َصنْيِ أَبِيِه َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: ِقيَل اَي َرُسوَل هللِا أَنَ ت َ

: َوَأْخرَباََن َعِن اْبنِ  اِفِعيُّ بَاُع ُكلَُّها " َويف َغرْيِ رَِوايَِتنَا قَاَل الشَّ  َأيِب ِذْئٍب، َعْن َداُوَد ْبِن احْلَُصنْيِ مِبِْثِلهِ  نَ َعْم َومِبَا أَْفَضَلِت السِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد الصُّويفُّ أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، أان ِإبْ َراِهيُم بْ   - 1179 ، ثنا ِبْسطَاُم َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِليُّ

أَبِيِه، َعْن  ْبُن   ، َعْن  احْلَُصنْيِ ْبِن  َأيِب حَيََْي، َعْن َداُوَد  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  أان   ، اْلَمْوِصِليُّ هللِا  َجْعَفٍر اْلُمْختَاُر  َأنَّ َرُسوَل  هللِا،  ْبِن َعْبِد  َجاِبِر 
َوضَّأُ مِبَا أَْفَضَلِت احْلُُمُر؟ قَ  بَاُع "  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل: أَنَ ت َ  اَل: " نَ َعْم َومِبَا أَْفَضَلِت السِّ

َلٌف يف ثِ  َقِتِه َوَضعََّفهُ َأْكثَ ُر َأْهِل اْلِعْلِم اِبحْلَِديِث َوطََعُنوا َومِبَْعنَاهُ َرَواهُ َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن ِإبْ َراِهيَم َوِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب حَيََْي اأْلَْسَلِميُّ خُمْت َ
اِفِعيُّ يُ ْبِعُدهُ َعِن اْلَكِذِب َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد الصُّويفُّ َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفيِه   ْعُت  وََكاَن الشَّ ، قَاَل: َسَِ ِفُظ، ثنا حَيََْي ْبُن زََكرايَّ

اِفِعيَّ يَ ُقوُل: َكاَن إِبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب  ْعُت الشَّ اِفِعيَّ َعَلى َأْن َرَوى َعْنُه؟ قَاَل: الرَّبِيَع يَ ُقوُل: َسَِ  حَيََْي َقَدرايًّ قُ ْلُت لِلرَّبِيِع: َفَما مَحََل الشَّ
أاََن يف َأَحاِديِثِه  أَبُو َأمْحََد: َقْد َنظَْرُت    َكاَن يَ ُقوُل أَلَْن خيَِرَّ ِإبْ َراِهيُم ِمْن بُ ْعٍد َأَحبُّ ِإلَْيِه ِمْن َأْن َيْكِذَب وََكاَن ثَِقًة يف احْلَِديِث قَالَ 

ِمنْ  أَْو  َعْنهُ  الرَّاِوي  ِقَبِل  ِمْن  اْلُعْهَدةُ  ِإَذا َكاَن  اْلُمْنَكَر  يَ ْرِوي  َا  َوِإَّنَّ ُمْنَكٌر  َحِديٌث  ِفيَها  َعْنهُ فَ َلْيَس  ِإبْ َراِهيُم  يَ ْرِوي  َمْن  ِقْبِل  قَاَل    . 
ْيُخ: َوَقْد ََتبَ َعهُ يف رَِوايَِة َهَذا احْلَِديِث   ِب َعْن َداُوَد ْبِن احْلَُصنْيِ ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َحِبيَبَة اأْلَْشَهِليُّ َوَقْد ذََكْراَنهُ يف ِكتَاالشَّ

 اْلَمْعرَِفةِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  1180 ْبُن ُعَمَر  أان َعِليُّ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  َبْكِر ْبُن  أَبُو  أان َأْخرَباََن  ْبُن ُسَلْيَماَن،  الرَّبِيُع  ثنا   ، ْيَسابُوِريُّ الن َّ َبْكٍر  أَبُو  ، ثنا 

، َعْن أَبِيِه، َعْن َجاِبرٍ  َصنْيِ ، َعِن اْبِن َأيِب َحِبيَبَة، َعْن َداُوَد ْبِن احلُْ ، ثنا َسِعيُد ْبُن َساملٍِ اِفِعيُّ َوضَّأَ الشَّ ، قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا أَنَ ت َ
بَاُع "  مِبَا  أَْفَضَلِت احْلُُمُر؟ فَ َقاَل: " َومِبَا أَْفَضَلِت السِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ الْخَبَرِ الَّذِي وَرَدَ فِي سُؤْرِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ُأَسْيُد ْبُن َعاِصٍم،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو الْ   -  1189 َعبَّاِس حُمَمَّ
اٍر، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن َأيِب اجْلَْهِم، َعِن اْلرَبَاِء، قَاَل: قَالَ   َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ثنا َعْبُد هللِا ْبُن رََجاٍء، ثنا ُمْصَعُب ْبُن َسوَّ

   هُ َفاَل ِبََْس ِبُسْؤرِِه "" َما ُأِكَل حَلْمُ 
اُر ْبُن ُمْصَعٍب َوسَ  َا ُهَو َسوَّ اٍر فَ َقَلَب اَْسَهُ َوِإَّنَّ يِه َعْبُد هللِا ْبُن رََجاٍء ُمْصَعَب ْبَن َسوَّ اُر ْبُن ُمْصَعٍب َمرْتُوٌك َأْخرَباََن ِبِه أَبُو  َكَذا يَُسمِّ وَّ

اْلَفِقيُه، َعْن   احْلَاِرِث  ْبُن  مَ َبْكِر  اْختُِلَف َعَلْيِه يف  ُمْصَعٍب  ْبِن  ْيُخ: َوَمَع َضْعِف َسوَّاِر  الشَّ احْلَاِفُظ، قَاَل  ارَُقْطِِنُّ  احْلََسِن الدَّ ْتِنِه َأيِب 
،  فَ َرَواهُ َعْبُد هللِا ْبُن رََجاٍء َعْنهُ َهَكَذا، َوَرَواهُ حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ َعْنهُ ِبِِْسنَاِدِه: اَل ِبََْس بِ  َصنْيِ ْوِل َما ُأِكَل حَلُْمُه، َوَرَواهُ َعْمُرو ْبُن احلُْ ب َ

اْلب َ  َمْرفُوًعا يف  هللِا  ْبِن َعْبِد  ْبِن ِدََثٍر، َعْن َجاِبِر  ُمطَرٍِّف، َعْن حُمَاِرِب  اْلَعاَلِء، َعْن  ْبِن  ْبُن َعْن حَيََْي  َصنْيِ َوحَيََْي  احلُْ ْبُن  ْوِل َوَعْمُرو 
 اِن َواَل َيِصحُّ َشْيٌء ِمْن َذِلكَ اْلَعاَلِء َضِعيفَ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَة  إِذَا مَاتَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ 
ٍد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن ُعَمَر ْبِن بُ ْرَهاَن، َوأَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل  - 1191 ْغَداَد قَااَل: ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ اْلَقطَّاُن بِب َ

ْبِن َأيِب  ْبِن َعْجاَلَن، َعْن َسِعيِد  ِد  اْلُمَفضَِّل، َعْن حُمَمَّ ْبُن  ِبْشُر  ثنا  احْلََسُن ْبُن َعَرَفَة،  ثنا  َأيِب ُهَريْ َرَة،  الصَّفَّاُر،   َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ َعْن 
اَبُب يف ِإاَنِء َأَحدُِكْم فَِإنَّ يف َأَحِد َجنَاَحْيِه َداءً قَاَل: قَاَل َرُسولُ   َويف اآْلَخِر ِشَفاًء َوِإنَّهُ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َوَقَع الذُّ

ْنزِْعهُ " َوَروَ  ْغِمْسهُ ُكلَُّه، ُثَّ لِي َ اءُ فَ ْلي َ اهُ َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعِن اْلَقْعَقاِع، َعْن َأيِب َصاِلٍح،  يَ تَِّقي اِبجْلَنَاِح الَِّذي ِفيِه الدَّ
 َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة بَِنْحِوهِ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، َعْن ِبْشِر ْبِن َمْنُصورٍ   -  1193 ، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيِد ْبِن ُجْدَعاَن، َعْن  َوَرَوى بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد الزُّبَ ْيِديِّ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َسْلَماُن ُكلُّ طَعَ  اْلُمَسيِِّب، َعْن َسْلَماَن، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى  لَْيَس  َسِعيِد ْبِن  اٍم َوَشَراٍب َوقَ َعْت ِفيِه َدابَّةٌ 

  َأْكُلهُ َوُشْربُهُ َوُوُضوُءهُ "  َْلَا َدٌم َفَماَتْت فَ ُهَو احْلاََللُ 
ثنا بَِقيَّةُ َفذََكَرهُ بَِنْحِوِه، قَاَل أَبُو َأمْحََد:   َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد َأاَن أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا اْبُن َأيِب َداُوَد، ثنا حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن،

ُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ِعيٌد الزُّبَ ْيِديُّ َعامَّتُ َها لَْيَسْت مِبَْحُفوظٍَة َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، ثنا َعِليُّ بْ اأْلََحاِديُث الَّيِت يَ ْرِويَها سَ 
 قَاَل: مَلْ يَ ْرِوِه َغرْيُ ثَِقٍة، َعْن َسِعيٍد الزُّبَ ْيِديِّ َوُهَو َضِعيفٌ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن يَ ْعُقوَب أان اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبنِ   -  1205  َمْزيٍَد، َأْخرَبّن َأيِب، ثنا َسِعيُد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، قَاَل: " َوِإّّنِ ُكْنُت حَتَْت اَنقَِة َرُسوِل هللِا َصلَّى ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َوَغرْيِِه، َعِن اْبِن ُعَمَر، يف  ِقصٍَّة ذََكَرَها يف احْلَجِّ
ِِن لَُعاهُبَا َأَْسَُعهُ يُ َلبِّ اِبحْلَجِّ "   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَيَسُّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 يهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بَابُ الْمَاءِ الْكَثرِيِ لَا يَنْجُسُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِ 
َهاّنُّ، ثنا يُوُنسُ  -  1218 ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َفوَرٍك أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر اأْلَْصب َ ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

َنضْ  َأيِب  الرَّبِيِع، َعْن طَرِيٍف، َعْن  اْبَن  يَ ْعِِن  َعَلى  قَ ْيٌس  نَا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَأَتَ ي ْ هللِا َصلَّى  َمَع َرُسوِل  َأيِب َسِعيٍد، قَاَل: ُكنَّا  َرَة، َعْن 
َوضَّأَ بَ ْعُض اْلَقْوِم َوَأْمَسَك بَ ْعُض اْلَقْوِم َحَّتَّ جيَِيَء النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  لنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َوَسلََّم َفَجاَء اَغِديٍر ِفيِه ِجيَفٌة فَ ت َ

ُسهُ َشْيٌء "  يف ُأْخَراَيِت النَّاِس فَ َقاَل: " تَ َوضَُّئوا َواْشَربُوا فَِإنَّ اْلَماَء اَل يُ َنجِّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
، ثنا أَبُو يَ ْعَلى، ثنا    -  1219 ِد ْبِن اْْلَِليِل، ثنا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ واَليِبُّ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن الصَّبَّاِح الدُّ حُمَمَّ

 ، َفذََكَر مِبَْعنَاهُ َوقَاَل: َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلَماءَ ثنا َشرِيٌك، َعْن طَرِيٍف، َعْن َأيِب َنْضَرَة، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ
نَا  نَا َوَسَقي ْ َقي ْ ُسهُ َشْيٌء " قَاَل: فَاْست َ  اَل يُ َنجِّ

ْيُخ: َولَْيَس ُهَو ابِ  واَلّنُّ: طَرِيٌف ُهَو أَبُو ُسْفيَاَن، قَاَل الشَّ َم َوَقْد ِقيَل: َعْن قَاَل أَبُو َجْعَفٍر الدُّ ْلَقِويِّ ِإالَّ َأّّنِ َأْخَرْجُتهُ َشاِهًدا ِلَما تَ َقدَّ
ْسنَاِد، َعْن َجاِبٍر َوِقيَل: َعْنُه، َعْن َجاِبرٍ  كِّ َوأَبُو َسِعيٍد َكأَنَّهُ َأَصحُّ َوَقْد رُِوَي َعْن َأيِب َسِعيٍد ِقصَّ   َشرِيٍك هِبََذا اإْلِ ةٌ  َأْو َأيِب َسِعيٍد اِبلشَّ

 ُأْخَرى يف َمْعنَاهُ ِإْن َكاَن رَاِويَها َحِفظََها 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
الصَّ   -  1221 ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبِن  َوَأْخرَباََن  ْبُن َِبِْر  ثنا َعِليُّ  غَاّنُّ، 

سَ  َعَلى  َدَخْلُت  قَاَل:  أَبِيِه،  َعْن  حَيََْي،  َأيِب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  ِإَْسَاِعيَل،  ْبُن  َحاِتُ  ثنا  اْلَقطَّاُن،  ِنْسَوةٍ بَ رِّيٍّ  يف  اِعِديِّ  السَّ َسْعٍد  ْبِن  ْهِل 
َلَكرِْهتُْم َذِلَك َوَقْد َوهللِا َسقَ  ِمْن ُبَضاَعَة  َأْسِقيُكْم  َأّّنِ  َلْو  ِإْسنَاٌد  فَ َقاَل:  " َوَهَذا  َها  بَِيِدي ِمن ْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  ْيُت َرُسوَل 

 َحَسٌن َمْوُصولٌ 
 حسن. # قال المحقق:

 
َلهُ َأنَّ النَِّبَّ    َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ثنا َجْعَفٌر احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر،  - 1227 َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ِمث ْ
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اْلَماءُ قُ لََّتنْيِ  ِإَذا َكاَن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: "  َأْو طَْعُمهُ " َكَذا َوَجْدتُهُ َولَْفُظ قُ لََّتنْيِ ِفيِه َصلَّى  َما غََلَبهُ ِرحيُهُ  ِإالَّ  ْسهُ َشْيٌء  يُ َنجِّ  مَلْ 
 َغرِيبٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، َوأَبُو َبْكِر ْبنُ   -  1244 ثَ نَا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا  َوَأْخرَباََن حُمَمَّ  َعْبِد هللِا قَااَل: َحدَّ
اِج، َوُهْدبَةُ ْبُن َخاِلٍد، قَااَل: ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعاِصِم ْبِن اْلُمْنِذِر ْبنِ  ْيِد هللِا ْبِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَجَّ  الزَُّبرْيِ، قَاَل: َدَخْلُت َمَع ُعب َ

هللاِ  َوضَّأُ ِمْنهُ وَ َعْبِد  أَيَ ت َ ِمْنهُ فَ ُقْلُت:  َوضَّأَ  َماٍء ِفيِه ِجْلُد بَِعرٍي َميٍِّت فَ ت َ َمَقرُّ  ُبْستَااًن ِفيِه  َثِِن َعْن  ْبِن ُعَمَر  ِفيِه َجْلُد بَِعرٍي َميٍِّت؟ َفَحدَّ
ُسهُ َشْيٌء " َكَذا قَااَل: َأْو َثاَلٍث، وََكَذِلَك  أَبِيِه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا بَ َلَغ اْلمَ  اءُ َقْدَر قُ لََّتنْيِ َأْو َثاَلٍث مَلْ يُ َنجِّ

وا َأْوىلَ   قَاَلهُ يَزِيُد ْبُن َهارُوَن وََكامُل ْبُن طَْلَحَة، َورَِوايَةُ اجْلََماَعِة الَِّذيَن مَلْ َيُشكُّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن اْْلَِليِل الصُّويفُّ أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احلَْ َوأَمَّا احلَْ  -  1248 اِفُظ، ثنا أَبُو يَ ْعَلى،  ِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

ِد ْبِن  اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل قَاَل َرُسوُل هللِا ثنا ُسَوْيٌد يَ ْعِِن اْبَن َسِعيٍد، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن حُمَمَّ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا بَ َلَغ اْلَماءُ َأْربَِعنَي قُ لًَّة اَل حَيِْمُل اْْلََبَث " 

ِفي غََلَط  َوَقْد  َهَكَذا  اْلُعَمِريُّ  اْلَقاِسُم  ِبِه  تَ َفرََّد  َحِديٌث  َمِعنٍي فَ َهَذا  ْبُن  َوحَيََْي  َبٍل  َحن ْ ْبُن  َأمْحَُد  َجرََّحهُ  احْلَِديِث  يف  َضِعيًفا  وََكاَن  ِه 
ْعُت َأاَب َعِليٍّ احلَْ  ِد ْبِن الْ َواْلُبَخاِريُّ َوَغرْيُُهْم ِمَن احْلُفَّاِظ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ قَاَل: َسَِ ُمْنَكِدِر َعْن  اِفُظ يَ ُقوُل: َحِديُث حُمَمَّ

" َخطَأٌ َوالصَِّحيُح عَ  َأْربَِعنَي قُ لًَّة  اْلَماءُ  بَ َلَغ  ِإَذا   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  النَِّبِّ َصلَّى  ْبِن َجاِبٍر َعِن  هللِا  اْلُمْنَكِدِر َعْن َعْبِد  ْبِن  ِد  ْن حُمَمَّ
ارَُقْطِِنُّ احْلَاِفُظ قَاَل: َوَوِهَم ِفيِه اْلَقاِسُم وََكاَن َضِعيًفا ُعَمَر َوقَ ْولُُه، َومِبَْعنَاهُ قَاَلهُ ِل أَبُو َبْكِر بْ    ُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ َعْن َأيِب احْلََسِن الدَّ

 َكِثرَي اْْلَطَأِ 
 باطل.  # قال المحقق:

 
، ح. َوَأْخرَباََن أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، ثنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَافِ  - 1251 ْيَسابُوِريُّ ُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر الن َّ

ِد ْبنِ  ، أان أَبُو مُحَْيٍد ا ْبُن َعِليٍّ الرَّاِزيُّ احْلَاِفُظ أان أَبُو َعِليٍّ زَاِهُر ْبُن َأمْحََد ثنا أَبُو َبْكٍر َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ْيَسابُوِريُّ ،  زاَِيٍد الن َّ يِصيُّ ْلِمصِّ
ٌد َأنَّ حَيََْي ْبَن َعِقيٍل َأْخرَبَهُ َأنَّ حَيََْي ْبَن يَ ْعَمَر أَ  اٌج، قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج: َأْخرَبّن حُمَمَّ ْخرَبَهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: أان َحجَّ

اْلَماءُ قُ لََّتنْيِ مَلْ حَيِْمْل جنََ  ِإَذا َكاَن  ْبِن َعِقيٍل: ِقاَلُل َهَجَر؟ قَاَل: ِقاَلُل َهَجٍر قَاَل: فََأُظنُّ َأنَّ  "  " قَاَل: فَ ُقْلُت لَِيْحََي  ًسا َواَل ِبًَْسا 
، زَاَد َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ يف رَِوايَِتِه َواْلَفَرُق ِستَّةَ َعَشَر ِرْطاًل   ُكلَّ قُ لٍَّة َتَُْخُذ اْلَفَرَقنْيِ

 عيف. ض # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي نَزْحِ زَمْزَمَ 
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ٍد ال   -  1264 ْغَداَد، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر بِب َ ،  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ صَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر الرََّماِديُّ
َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َوضَّأَ مِبَاٍء  الرَّزَّاِق، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َِسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  ثنا َعْبُد  

ْت بِِه ُفاَلنَةُ اآْلَن يَ ْعِِن اْمَرأًَة ِمْن ِنَسائِِه قَاَل: " ِإنَّ  ُسهُ َشْيٌء " َفِقيَل لَُه: اْسَتَحمَّ   اْلَماَء اَل يُ َنجِّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 

 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَْسَاِعيُل اْلَقاِضي، َوزاَِيُد بْ   -  1265 ُن اْْلَِليِل، َوُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

النَِّبِّ َصلَّى هللاُ   ٌد، ثنا أَبُو اأْلَْحَوِص، ثنا َِسَاُك ْبُن َحْرٍب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: اْغَتَسَل بَ ْعُض َأْزَواجِ قَالُوا: ثنا ُمَسدَّ 
َأْو لِي َ  َوضَّأَ  ت َ ْغَتِسَل فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا ِإّّنِ ُكْنُت ُجنُ بًا فَ َقاَل: َرُسوُل  َعَلْيِه َوَسلََّم يف َجْفَنٍة َفَجاَء النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِي َ

 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلَماَء اَل جُيِْنُب " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ بِنَتَن  بِلَا حَرَام  خَالَطَهُ 

ثَ نَا أَبُو َعْبدِ   -  1272 ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َخاِلٍد،َحدَّ ، ثنا حُمَمَّ ْغَداِديُّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلب َ ثنا َأيِب، ثنا    هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ
ُأُحدٍ  اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوةَ يف ِقصَِّة  أَبُو  ثنا  ْبُن َأيِب  َوَما َأَصاَب النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعلَ   اْبُن َْلِيَعَة،  ْيِه َوَسلََّم يف َوْجِهِه قَاَل: َوَسَعى َعِليُّ 

 ِمْنهُ فَ َوَجَد َلهُ ِرحيًا فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  طَاِلٍب ِإىَل اْلِمْهَراِس فَأََتى مِبَاٍء يف ُِمَنٍَّة فََأرَاَد َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيْشَربَ 
َم " هللاُ َعلَ   ْيِه َوَسلََّم: " َهَذا َماٌء آِجٌن " َفَمْضَمَض ِمْنهُ َوَغَسَلْت فَاِطَمةُ َعْن أَبِيَها الدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثنا    -  1273 اجْلَبَّاِر،  َعْبِد  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْبِن يُ َوَأْخرَباََن  َعِن  بَُكرْيٍ،  ْبُن  وُنُس 
َهى َرُسولُ  ا انْ ت َ ْيِد هللِا ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، قَاَل: فَ َلمَّ ُم َعْن ُعب َ َثِِن َمْن اَل َأَتَِّ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َفِم  ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ

َحَّتَّ  طَاِلٍب  َأيِب  ْبُن  َعِليُّ  َخَرَج  ْعِب  ِمْنهُ الشِّ لَِيْشَرَب  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِإىَل  بِِه  َجاَء  ُثَّ  اْلِمْهَراِس،  ِمَن  َدْرقَ َتهُ  َمَْلَ    
َم َوَصبَّ َعَلى رَْأِسِه َوُهَو يَ ُقوُل: " َتدَّ َغَضُب هللِا َعَلى َمْن َدمَّى اشْ   فَ َوَجَد َلهُ ِرحيًا فَ َعاَفهُ فَ َلْم َيْشَرْب ِمْنهُ َوَغَسَل َعْن َوْجِهِه الدَّ

 َوْجَه نَِبيِِّه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "  
َعنْ  احْلَْنظَِليُّ  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  َوَرَواهُ  ِإْسَحاَق  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  بَُكرْيٍ  ْبُن  يُوُنُس  َرَواهُ  َعِن    َهَكَذا  أَبِيِه  َعْن  َجرِيٍر  ْبِن  اْبِن  َوْهِب 

  ِإْسنَاٌد َمْوُصولٌ ِإْسَحاَق َعْن حَيََْي ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبرْيِ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبرْيِ َعْن أَبِيِه َوُهوَ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
 جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ 
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 الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي  
ْغَداَد أنبأ  -  1290 رِيُّ بِب َ كَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر السُّ ِة َذِلَك أَبُو حُمَمَّ ٍد الصَّفَّاُر، ثنا   َأْخرَباََن ِبِصحَّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ

، ثنا َعْبدُ  اْبَن  الرَّزَّاِق، أان اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخرَبّن ُخَصْيٌف، َأنَّ ِمْقَسًما َمْوىَل َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث َأْخرَبَهُ َأنَّ  َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر الرََّماِديُّ
، فَ َقَضى ِلَسْعٍد قَاَل: فَ ُقْلُت ِلَسْعٍد:  َعبَّاٍس َأْخرَبَهُ قَاَل: ُكْنُت أاََن ِعْنَد ُعَمَر ِحنَي َسأََلهُ َسْعٌد َواْبُن ُعَمَر َعِن اْلَمْسِح َعَلى اْْلُفَّنْيِ 

بَ ْعَدَها؟ اَل خُيْرِبَُك َأَحٌد َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى   َقْد َعِلْمنَا َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمَسَح َعَلى ُخفَّْيِه َوَلِكْن أَقَ ْبَل اْلَماِئَدِة أَمْ 
 َمَسَح بَ ْعَد اْلَمائَِدِة َفَسَكَت ُعَمُر " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ 

عَ   -  1306 ْبِن  حَيََْي  ْبُن  احْلَُسنْيُ  أان  ْغَداَد  بِب َ احْلَفَّاُر  َجْعَفٍر  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ ِهاَلُل  اْلَفْتِح  أَبُو  ْبُن    يَّاشٍ َأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيُم  أنبأ  اْلَقطَّاُن، 
اْلَْ  ِإْدرِيَس  َأيِب  ، َعْن  ْضَرِميِّ هللِا احلَْ ْيِد  ْبِن ُعب َ ِبْشِر  ْبِن َعْمرٍو، َعْن  ثنا ُهَشْيٌم، َعْن َداُوَد  ْبُن َماِلٍك  ُِمَْشٍر،  ثنا َعْوُف  ، قَاَل،  ْواَلّنِّ

، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ عَ  ُهنَّ لِْلُمَساِفرِ اأْلَْشَجِعيُّ ٍم َولَيَالِي َ َلٌة   َلْيِه َوَسلََّم أََمَر اِبْلَمْسِح َعَلى اْْلُفَّنْيِ يف َغْزَوِة تَ ُبوَك َثاَلثََة أايَّ َويَ ْوٌم َولَي ْ
 لِْلُمِقيمِ 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا  - 1307 يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو الرَّبِيِع، ثنا ُهَشْيُم ْبُن    َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، ثنا احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
ًدا يَ ْعِِن اْلُبَخاِريَّ َعْن َهَذا احْلَِديِث، فَ َقاَل: ُهَو َحِديٌث َحسَ  َبِشرٍي، َفذََكَرهُ بَِنْحِوهِ  : َسأَْلُت حُمَمَّ ِْمِذيُّ  نٌ قَاَل أَبُو ِعيَسى الرتِّ

 حسن. # قال المحقق:
 

 رَدَ فِي تَرْكِ التَّوْقِيتِ بَابُ مَا وَ 
أَ   -  1319 ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  حَيََْي َأْخرَباََن  ْبُن  َماِلُك  اَن  َغسَّ بُو 

َثِِن زَائِدَ  ، ثنا ُشَجاُع ْبُن اْلَولِيِد، َحدَّ ْعُت َمْنُصورًا يَ ُقوُل: ُكنَّا يف ُحْجَرِة ِإبْ َراِهيَم النََّخِعيِّ َوَمَعْنا ِإبْ َراِهيُم  السُّوِسيُّ ةُ ْبُن قَُداَمَة، قَاَل: َسَِ
: ثنا َعْمُرو ْبُن َمْيُموٍن َعْن َأيِب  ْيِميُّ ْيِميُّ َفذََكْراَن اْلَمْسَح َعَلى اْْلُفَّنْيِ فَ َقاَل إِبْ َراِهيُم الت َّ  هللِا اجْلََدِلِّ َعْن ُخَزمْيََة ْبِن ََثِبٍت قَاَل:  َعْبدِ الت َّ

َزْدتُهُ َلَزاَداَن " يَ ْعِِن اْلَمْسَح َعلَ   ى اْْلُفَّنْيِ لِْلُمَساِفرِ " َجَعَل لَنَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثاَلًَث َوَلِو اْست َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َعْمرٍو اأْلَمْحَِسيُّ َأْخرَباََن أَبُ   -  1328 اِبْلُكوفَِة أان احْلَُسنْيُ ْبُن مُحَْيِد ْبِن الرَّبِيِع،    و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

ٍم َمْوىَل ُخَزاَعَة، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرميََ  ْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسالَّ َثِِن أَبُو ُعب َ َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َرزِيٍن، َحدَّ ، َعْن حَيََْي ْبِن أَيُّوَب، قَاَل: َحدَّ
، َعْن ُأيبَِّ ْبِن ِعَمارََة، َكَذا قَاَل أَبُو عُ  ِد ْبِن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن ُنَسيٍّ ْيٍد: اِبْلَكْسِر قَاَل َصلَّى َرُسوُل هللِا  َعْن حُمَمَّ َصلَّى  ب َ

؟ قَاَل " َلَتنْيِ فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا أَْمَسُح َعَلى اْْلُفَّنْيِ نَ َعْم " قَاَل: يَ ْوًما؟ قَاَل: " نَ َعْم " قَاَل:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف بَ ْيِت ِعَمارََة اْلِقب ْ
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هللِا؟   اَي َرُسوَل  ؟ قَاَل: " َويَ ْوَمنْيِ قَاَل: َوَثاَلًَث  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َويَ ْوَمنْيِ ًعا، ُثَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  " َحَّتَّ َعدَّ َسب ْ " نَ َعْم  قَاَل: 
ْسنَاِد َعْن َعْبِد الرَّمحَْ  " َهَكَذا يف رَِوايَتِنَا َوِقيَل َعِن اْبِن َأيِب َمْرمَيَ يف َهَذا اإْلِ بََدا َلَك  َما  ْبِن يَزِيَد َوَقْد ِقيلَ نَ َعْم  ْسنَاِد   ِن  اإْلِ يف َهَذا 

ِجْستَ  اّنُّ: َقِد اْختُِلَف يف ِإْسنَاِدِه َولَْيَس اِبْلَقِويِّ  َغرْيَ َهَذا َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ َأاَن أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة قَاَل: قَاَل أَبُو َداُوَد السِّ
الْ  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أَ َوَأْخرَباََن  ْبِن  اْختُِلَف ِفيِه َعَلى حَيََْي  َوَقِد  ُبُت  يَ ث ْ ِإْسنَاٌد اَل  احْلَاِفُظ قَاَل: َهَذا  ْبُن ُعَمَر  َأاَن َعِليُّ  يُّوَب َفِقيهُ 

ُد ْبُن يَزِيَد َوأَيُّوُب ْبُن َقَطٍن َُمُْهولُوَن ُكلُُّهْم َوهللاُ أَ   ْعَلمُ اْخِتاَلفًا َكِثريًا َوَعْبُد الرَّمْحَِن َوحُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد، َوَأْخربََ  - 1329 ٍد اْلِمْصِريُّ ُد ْبُن َعْبِد َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن ِبَشرَاَن، أان َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ اَن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ

، ثنا اْلِمْقَداُم ْبُن َداُوَد ْبِن تَِليٍد الرَُّعْيِِنُّ، ثنا َعْبُد اْلَغفَّاِر ْبُن َداُوَد احْلَرَّاّنُّ هللِا احْلَاِفُظ أنبأ أَبُو َجْعَفٍر   ْغَداِديُّ ، أان مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة،  اْلب َ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا تَ َوضَّأَ َأَحدُُكْم َولَِبَس ُخفَّْيِه   َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َبْكٍر، َوََثِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى

 فَ ْلُيَصلِّ ِفيِهَما َوْلَيْمَسْح َعَلْيِهَما ُثَّ اَل خَيَْلْعُهَما ِإْن َشاَء ِإالَّ ِمْن َجنَابٍَة " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 نِ عَلَى الطَّهَارَةِ بَابُ رُخْصَةِ الْمَسْحِ لِمَنْ لَبِسَ الْخُفَّيْ 

اَمايتُّ يَ ْعِِن َجْعَفَر ْبَن َأمحَْ   -  1342 َد، ثنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى، َوَحْوثَ َرةُ  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ثنا الشَّ
أَبُو ُأَساَمَة، ثنا أَبُو َرْوقٍ  ٍد، قَااَل: ثنا  هللِا َصلَّى ْبُن حُمَمَّ " بَ َعثَ نَا َرُسوُل  ، قَاَل:  اْلُمَراِديِّ اٍل  ْبِن َعسَّ اْلَغرِيِف، َعْن َصْفَواَن  أَبُو  ثنا   ،

ُهنَّ َوْلَيْمَسِح ُهَما طَاِهَرَتنْيِ ثَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسرِيٍَّة َوقَاَل: " لَِيْمَسْح َأَحدُُكْم ِإَذا َكاَن ُمَساِفًرا َعَلى ُخفَّْيِه ِإَذا َأْدَخلَ  ٍم َولَيَالِي َ اَلثََة َأايَّ
َلًة "   اْلُمِقيُم يَ ْوًما َولَي ْ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ِبَواِسَط،    -  1343 اْلُمْقِرُئ  ْبِن َشْوَذٍب  َأمْحََد  ْبِن  ْبُن ُعَمَر  هللِا  أنبأ َعْبُد   ، الرُّوْذاَبِريُّ أَبُو َعِليٍّ  أَ َأْخرَباََن  ْبُن  ثنا  ثنا ُشَعْيُب  يُّوَب، 
ِد ْبنِ  ، َعْن زَاِئَدَة، َعْن حُمَمَّ َلى، َعِن احْلََكِم، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن خُمَْيِمَرَة، َعْن ُشَرْيِح ْبِن   ُحَسنْيُ ْبُن َعِليٍّ اجْلُْعِفيُّ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ

َعَلى اْْلُفَّنْيِ فَ َقاَلْت: ايِت َعِليًّا فَِإنَّهُ َقْد َكاَن ُيَسافَ ُر َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َهاِنٍئ، قَاَل: أَتَ ْيُت َعاِئَشَة َأْسَأُْلَا َعِن اْلَمْسِح 
قَاَل:   اْْلُفَّنْيِ  يف  تَ َرى  َفَما  َوثُ ُلوٍج َكِثريٍَة  اَبرَِدٍة  َأْرٍض  يف  َنُكوُن  ِإانَّ  فَ ُقْلُت:  ُتهُ  فَأَتَ ي ْ َرُسولَ َوَسلََّم  ْعُت  َوَسلََّم  َسَِ َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا   

َلٌة مَيَْسُح َعَلى ُخفَّْيِه ِإَذا أَ  ٍم َولَيَالِيِهنَّ َولِْلُمِقيِم يَ ْوٌم َولَي ْ  ْدَخَلُهَما َوَقْدَماهُ طَاِهَرََتِن "  يَ ُقوُل: " لِْلُمَساِفِر َثاَلثَةُ َأايَّ
ُد ْبُن  َلىتَ َفرََّد هِبَِذِه الّرَِوايَِة حُمَمَّ  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ

 )يمسح...(.  صحيح دون قوله # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ 
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ُد ْبُن ِبْشرٍ   -  1358 ، ثنا حُمَمَّ ِد ْبِن اْْلَِليِل، ثنا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ اْلَقزَّاُز، ثنا أَبُو ُعَمرْيٍ، ثنا َروَّاٌد،   َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
ْبِن َعبَّاٍس: " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َوضَّأَ َمرًَّة َمرًَّة َوَمَسَح َعْن ُسْفيَاَن، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعِن ا

 َعَلى نَ ْعَلْيِه ".  
َفرُِد َعِن الث َّْوِريِّ مِبَنَاِكرَي َهَذا َأَحُدَها َوالثَِّقاُت رََووْ  ِن الث َّْوِريِّ ُدوَن َهِذِه اللَّْفظَِة، َورُِوَي َعْن هُ عَ َهَكَذا َرَواهُ َروَّاُد ْبُن اجْلَرَّاِح َوُهَو يَ ن ْ

 زَْيِد ْبِن احْلُبَاِب َعِن الث َّْورِيِّ َهَكَذا َولَْيَس مِبَْحُفوظٍ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 لْجُرْمُوقَيْنِ احْتَجَّ بِهِ بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْمُوقُ هُوَ الْخُفُّ إِلَّا أَنَّ مَنْ أَجَازَ الْمَسْحَ عَلَى ا 

ِد ْبِن ُنَصرْيٍ الصُّويفُّ، ث  -  1368 ُد ْبُن حُمَمَّ نا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ان احْلََسُن َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ
اطُ  احْلَمَّ ِشَهاٍب  أَبُو  ثنا  الرَّبِيِع،  َوَسلََّم َكاَن مَيَْسُح  ْبُن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َعْن  اأْلَْحَوِل،  َعاِصٍم  َعْن   ،

 َعَلى اْلُموَقنْيِ َواْْلَِماِر " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بَعْدَمَا مَسَحَ عَلَيْهِمَا 

ٍد اْلُقَرشِ َأْخرَبانَ  - 1372 ْغَداَد، ثنا َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ قَّاُق بِب َ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب طَاِهٍر الدَّ ، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن   أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ يُّ
، َعْن َخاِلدٍ  اِب الث ََّقِفيُّ َثِِن َعْبُد اْلَوهَّ اِء، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َبْكَرَة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ    َعفَّاَن، ثنا زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب، َحدَّ احْلَذَّ

 ُر َعْن َعطَاٍء ِمْثُل َذِلكَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِقصَِّة اْلَمْسِح قَاَل: وََكاَن َأيِب يَ ْنزُِع ُخفَّْيِه َويَ ْغِسُل رِْجَلْيِه " َويُْذكَ 
 صحيح لغيره.  ق:# قال المحق

 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا    -  1376 ٍد اْلُمْقِرُئ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر، ثنا  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ حُمَمَّ

َة، َعِن اْلُمِغريََة ْبِن ُشْعَبَة، قَاَل: " َغَزْواَن َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُعَمُر ْبُن رَُدْيٍح، ثنا َعطَاءُ ْبُن َأيِب َمْيُمونََة، َعْن َأيِب بُ ْردَ 
َلًة لِْلُمِقيِم مَ  َها لِْلُمَساِفِر َويَ ْوًما َولَي ْ ٍم َولَيَالِي َ  ا مَلْ خَيَْلْع "  فََأَمَراَن اِبْلَمْسِح َعَلى اْْلُفَّنْيِ َثاَلثََة أايَّ

 رََّد بِِه ُعَمُر ْبُن رَُدْيٍح َولَْيَس اِبْلَقِويِّ تَ فَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الِاقْتِصَارِ بِالْمَسْحِ عَلَى ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ 

َبَة، ثنا أَبُو ُأَساَمَة،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا أَبُ  - 1385 و َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ
اَبَل ُثَّ َجاَء َحَّتَّ تَ َوضَّأَ، ُثَّ َمَسَح    َعْن َأْشَعَث، َعِن احْلََسِن، َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة، قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
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َدًة َحَّتَّ َكَأّّنِ أَْنظُُر هُ اْلُيْمىَن َعَلى ُخفِِّه اأْلمَْيَِن َويََدهُ اْلُيْسَرى َعَلى ُخفِِّه اأْلَْيَسِر ُثَّ َمَسَح َأْعاَلُُهَا َمْسَحًة َواحِ َعَلى ُخفَّْيِه َوَوَضَع َيدَ 
 ِإىَل َأَصاِبِع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْْلُفَّنْيِ " 

 ف. ضعي # قال المحقق:
 

ْبنُ   -  1389 ، ثنا حَمَْمُش  ْعرِيِّ الشِّ ْبُن َعْبِد هللِا  ُد  الطَّيِِّب حُمَمَّ أَبُو  أان  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  ِعَصاٍم، ثنا َحْفُص ْبُن َعْبِد   َوَأْخرَباََن 
َثِِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَماَن، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد  ، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب، قَاَل: " ُكْنُت َأَرى َأنَّ اَبِطَن هللِا، َحدَّ َواّنِّ َخرْيٍ اْْلَي ْ

ُخفَّْيِه " َويف  َمَسَح َعَلى ظَْهِر َقْدَمْيِه َعَلى  اْلَقْدَمنْيِ َأَحقُّ اِبْلَمْسِح ِمْن ظَاِهرُِِهَا َحَّتَّ رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َوضَّأَ وَ 
 ُكلِّ َهِذِه الّرَِوااَيِت اْلُمَقيََّداِت اِبْْلُفَّنْيِ َداَللٌَة َعَلى اْخِتَصاٍر َوَقعَ 

 # قال المحقق: صحيح. 
 

ِد ْبِن ِإْسحَ   -  1391 ِد ْبِن َعِليٍّ اْلُمْقِرُئ، ثنا احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ اَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
َثِِن َساملُ ْبُن َعْبِد   بَْكٍر، َحدَّ َأيِب  احْلُبَاِب، ثنا َخاِلُد ْبُن  ثنا زَْيُد ْبُن  َبَة،  َأيِب َشي ْ ْبُن  ْبَن اْْلَطَّاِب، ثنا ُعْثَماُن  َأنَّ ُعَمَر  أَبِيِه،  هللِا، َعْن 

َسْعدُ  َسأََلهُ  َعْنهُ  هللاُ  "    َرِضَي  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  ْعُت  َسَِ ُعَمُر:  قَاَل  اْْلُفَّنْيِ  َعَلى  اْلَمْسِح  َعِن  َوقَّاٍص  َأيِب  َيَُْمُراَن  ْبُن 
 ِويِّ َوِفيَما َمَضى ِكَفايَةٌ اِبْلَمْسِح َعَلى ظَْهِر اْْلُفَّنْيِ ِإَذا لَِبَسُهَما َوُُهَا طَاِهَرََتِن " َخاِلُد ْبُن َأيِب َبْكٍر لَْيَس اِبْلقَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ جَوَازِ نَزْعِ الْخُفِّ وَغَسْلِ الرِّجْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ رَغْبَة  عَنِ السُّنَّةِ 
ِد ْبِن حَيََْي، ثنا   -  1396 َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيُه، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َعْمُرو َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ

إِ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  احْلََسُن  أان  اْلُمْقِرُئ،  احْلََسِن  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ح.  َمْنُصوٍر،  َعْن  ُهَشْيٌم،  ثنا  َعْوٍن،  يَ ْعُقوَب  ْبُن  ْبُن  يُوُسُف  ثنا  ْسَحاَق، 
َلَح َموْ  اْلَقاِضي، ثنا ِد ْبِن ِسريِيَن، َعْن أَف ْ ىَل َأيِب أَيُّوَب َعْنهُ أَنَّهُ َكاَن أَبُو الرَّبِيِع الزَّْهَراّنُّ، ثنا ُهَشْيٌم، ثنا َمْنُصوُر ْبُن زَاَذاَن، َعْن حُمَمَّ

 َذِلَك: َكْيَف َتَُْمُر اِبْلَمْسِح َوأَْنَت تَ ْغِسُل؟ فَ َقاَل: بِْئَس َما ِل ِإْن َيَُْمُراَن اِبْلَمْسِح َعَلى اْْلُفَّنْيِ وََكاَن يَ ْغِسُل ُهَو َقْدَمْيِه َفِقيَل لَهُ يف 
ْلُوُضوءُ " لَْفُظ ُر بِِه َوَلِكِنِّ اْمُرٌؤ ُحبَِّب ِإِلَّ اَكاَن َمْهنَاًة َلُكْم َوَمْأََثًَة َعَليَّ " َقْد رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْفَعُلهُ َوَيَْمُ 

 َحِديِث الزَّْهَراّنِّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ اخْتِيَار  

ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّفَّاُر اْلَعدْ  -  1408 ُل، ثنا َأمْحَُد ْبُن َنْصٍر، ثنا َعْمُرو ْبُن طَْلَحةَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ
، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ  دِّيِّ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن تَ َوضَّأَ اْلَقنَّاُد، ثنا َأْسبَاُط ْبُن َنْصٍر َعِن السُّ
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َا يُ ْعَرُف  ُئ ِمَن اْلَفرِيَضِة، َوَمِن اْغَتَسَل فَاْلُغْسُل أَْفَضُل " َوَهَذا احْلَِديُث هِبََذا اللَّْفِظ َغرِيٌب ِمْن َهَذا اْلَوجْ فَِبَها َونِْعَمْت، َوجُيْزِ  ِه، َوِإَّنَّ
 ِمْن َحِديِث احْلََسِن َوَغرْيِهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

عَ   -  1414 أان  فُوَرٍك،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أَبُو َأْخرَباََن  َوَأْخرَباََن  ح.  الرَّبِيُع،  ثنا  َداُوَد،  أَبُو  ثنا  َحِبيٍب،  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  ْبُد 
َة، ث ْغَداِديُّ مِبَكَّ مْحَِن اْلُمْقِرُئ، ثنا الرَّبِيُع ْبُن  نا أَبُو َعْبِد الرَّ طَاِهٍر اْلَفِقيُه، ثنا أَبُو َحاِمٍد اْلِْاَلِلُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن ُموَسى اْلب َ

، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن تَ َوضَّأَ يَ ْوَم    َصِبيٍح، َعْن يَزِيدَ  اجْلُُمَعِة فَِبَها َونِْعَمْت الرَّقَاِشيِّ
نَّةِ َوَمِن اْغَتَسَل فَاْلُغْسُل أَْفَضُل  نَِّة " مَلْ َيْذُكْر أَبُو َداُوَد: َواْلُغْسُل ِمَن السُّ  َواْلُغْسُل ِمَن السُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْْلَزَّاُز،    -  1416 الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ  ْيٍد  ْبُن ُعب َ ثنا َأمْحَُد  ْبُن َعْبَداَن،  احْلََسِن  ثنا  ثنا  َأْخرَباََنهُ أَبُو  اُل،  ْبُن زَْيٍد اجْلَمَّ ُأَسْيُد 
هللِا َصلَّى هللاُ عَ  َأيِب َسِعيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  أان َعْوٌف، َعْن َأيِب َنْضَرَة، َعْن  ٍد، ثنا َشرِيٌك،  تَ َوضَّأَ يَ ْوَم  أَبُو حُمَمَّ َمْن  َلْيِه َوَسلََّم: " 

ثَهُ َعْن َأيِب َنْضَرَة َعْن َجاِبٍر َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ اجْلُُمَعِة فَِبَها َونِْعَمْت َوَمِن اْغَتَسَل فَا ْن َحدَّ َلْيِه ْلُغْسُل أَْفَضُل " َوَرَواهُ الث َّْورِيُّ َعمَّ
 َوَسلََّم َوَرَواهُ ِإْسَحاُق َعْن َأيِب َداُوَد احْلََفِريِّ َعْن ُسْفيَانَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 يَكْتَفِي بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ إِذَا لَمْ يَنْوِهَا مَعَ الْجَنَابَةِ بَابُ هَلْ 
ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ ان احْلَُسنْيُ   - 1424 َثِِن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ِد ْبِن زايَ َأْخرَباََن حُمَمَّ ٍد، َوَأْخرَباََن   ْبُن حُمَمَّ

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن زََكرايَّ أنب ْعِبُّ قَااَل: ثنا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ِد ْبِن زاَِيٍد اْلَقبَّاّنُّ،  أَبُو َحازٍِم احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسْعٍد الشَّ أ أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ
، ثنا َأاَبُن ْبُن يَزِيَد اْلَعطَّاُر، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب ثنا ُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس، ثنا َهارُوُن بْ   قَ تَاَدَة، ُن ُمْسِلٍم اْلِعْجِليُّ

لِْلُجُمَعِة؟ أَْو  اجْلَنَابَِة  ِمَن  اجْلُُمَعِة فَ َقاَل: ُغْسُلَك  يَ ْوَم  َأيِب َوأان َأْغَتِسُل  ِمْن َجنَابٍَة قَاَل: َأِعْد ُغْساًل   قَاَل: َدَخَل َعَليَّ  قَاَل: قُ ْلُت: 
اجْلُُمَعِة َكاَن يف   يَ ْوَم  اْغَتَسَل  َمِن   " يَ ُقوُل:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  ْعُت َرُسوَل  َلْفُظ  آَخَر فَِإّّنِ َسَِ اأْلُْخَرى "  اجْلُُمَعِة  ِإىَل  طََهارٍَة 

 ظِ َحِديِث َأيِب َحازٍِم احْلَافِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ 

ِد ْبِن َحاتٍِ الزَّاِهُد، ثنا أَبُ   -  1431 و َسِعيٍد احْلََسُن ْبُن َعْبِد الصََّمِد، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ
َفِر، َعْن ُمْصَعِب ْبنِ ثنا َعْبُد الصَّمَ  ْيَسابُوَر، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب السَّ اَن اْلَمْرَورُوِذيُّ بِن َ َبَة، َعْن طَْلِق ْبِن    ِد ْبِن َحسَّ َشي ْ

ْعُت َعاِئَشَة، تَ ُقوُل: قَاَل َرسُ  ْعُت َعْبَد هللِا ْبَن الزَُّبرْيِ، يَ ُقوُل: َسَِ وُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلُغْسُل ِمْن ََخَْسٍة: َحِبيٍب، قَاَل: َسَِ
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اِم " َأْخَرجَ   ُمْسِلٌم يف الصَِّحيِح َحِديَث ُمْصَعِب ْبِن  ِمَن اجْلَنَابَِة َواحلَِْجاَمِة َوُغْسِل يَ ْوِم اجْلُُمَعِة َوُغْسِل اْلَميِِّت َواْلُغْسِل ِمْن َماِء احْلَمَّ
َبَة َعنْ  ِفْطَرِة " َوتَ َرَك َهَذا احْلَِديَث  طَْلِق ْبِن َحِبيٍب َعِن اْبِن الزَُّبرْيِ َعْن َعاِئَشَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعَشٌر ِمَن الْ َشي ْ

ٌد ِمْن َحِديِث َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص ِإالَّ أَنَّهُ مَلْ َيْذُكِر اْلُغْسَل  فَ َلْم خُيْرِْجهُ َواَل أُرَاهُ تَ رََكهُ ِإالَّ ِلطَْعِن بَ ْعِض احْلُفَّاِظ ِفيِه َوَلهُ َشاهِ 
 ِمَن ُغْسِل اْلَميِّتِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيٍد، ثنا َجْعَفُر ْبُن َأمْحََد ْبنِ  -  1448 اٍر،    َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َمْشِقيُّ َعاِصٍم الدِّ
َثِِن اْبُن َْلِيَعَة، َعْن ُموَسى ْبِن َوْرَداَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  ثَ نَا اْلَولِيُد، َحدَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأرَاَد  َحدَّ

َوضَّْأ " َأْن حَيِْمَل َميِّتًا فَ ْل ت َ  ي َ
ْيُخ: الّرَِوااَيُت اْلَمْرفُوَعةُ يف َهَذا اْلبَاِب َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َغرْيُ َقوِيٍَّة جِلََهالَِة بَ ْعِض رُ  َواَِتَا َوَضْعِف بَ ْعِضِهْم َوالصَِّحيُح َعْن َأيِب  قَاَل الشَّ

 ُهَريْ َرَة ِمْن قَ ْوِلِه َمْوقُوفًا َغرْيُ َمْرفُوعٍ 
 ضعيف.  قق:# قال المح

 
، ثنا احلَْ   -  1451 ِد ْبِن َأمْحََد اأْلَْرَمِويُّ أان أَبُو النََّسِويِّ ثَ نَا اْلَفِقيهُ أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ ، ثنا َحدَّ َسُن ْبُن ُسْفيَاَن النََّسِويُّ

َهاٍل، ثنا يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع، ثنا َمْعَمُر ْبُن رَ  ُد ْبُن ِمن ْ اِشٍد، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن أَبِيِه، َعْن ُحَذيْ َفَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  حُمَمَّ
ْغَتِسْل " َل َميِّتًا فَ ْلي َ    َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َغسَّ

َع َأاَب ُهَريْ َرةَ  َوقَاَل َغرْيُهُ َعْن َمْعَمٍر َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي َعْن َأيِب ِإْسَحاَق َعْن َأيِب   ُهَريْ َرَة َوقَاَل َأاَبُن َعْن حَيََْي َعْن َأيِب ِإْسَحاَق َسَِ
أَبِيِه َعْن ُحَذيْ َفَة َساِقٌط قَ  ِإْسَحاَق َعْن  َأيِب  اْلَفِقيُه: َخرَبُ  ِإْسَحاَق  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْيُخ: قَاَل  الشَّ : اَل قَاَل  اْلَمِديِِنِّ ْبُن   اَل: َوقَاَل َعِليُّ 
ْبِن َكعْ  اَنِجَيَة  ِإْسَحاَق َعْن  َأيِب  تَ َعاىَل: َواْلَمْشُهوُر َعْن  هللاُ  ْيُخ َرمِحَهُ  الشَّ ُبُت ِفيِه َحِديٌث، قَاَل  هللاُ  يَ ث ْ َرِضَي  اأْلََسِديِّ َعْن َعِليٍّ  ٍب 

 َعْنهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيُخ: َوَقْد َرَوى ِإْسَحاُق ْبُن  -  1455 ، قَاَل الشَّ ، َعْن َعِليِّ ْبِن ُحَسنْيٍ ، َعِن الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب َعِليٍّ اللِّْهِبِّ ٍد اْلَفْرِويُّ حُمَمَّ

َأيِب طَاِلٍب َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى   ْبُن  ْبِن زَْيٍد، قَاَل: َدَخَل َعِليُّ  ُأَساَمَة  ْبِن ُعْثَماَن، َعْن  َوَسلََّم فََأْخرَبَهُ مِبَْوِت    هللاُ َعَلْيهِ َعْن َعْمرِو 
ئًا َحَّتَّ َتَْتَِيِِن " فَ َغَسْلُتهُ َوَوارَيْ ُتُه، ُثَّ  ُتهُ فَ َقاَل: اْذَهْب فَاْغَتِسْل َأْخرَباََن أَبُو َأيِب طَاِلٍب فَ َقاَل: " فَاْذَهْب فَاْغِسْلهُ َواَل حُتِْدَثنَّ َشي ْ  أَتَ ي ْ

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن عَ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْصَفَهاّنُّ الصَّفَّاُر، ثنا َجعْ َبْكٍر حُمَمَّ ْوقَاّنُّ هِبَا، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ، ْبِد هللِا الن َّ ٍد الطَّيَاِلِسيُّ َفُر ْبُن حُمَمَّ
، ثنا َعِليُّ ْبُن َأيِب َعِليٍّ َفذََكَرهُ  ٍد اْلَفْرِويُّ  . ثنا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ

بَ َوَهَذا  ْسنَاِد َوَعِليُّ ْبُن َأيِب َعِليٍّ اللِّْهِبُّ َضِعيٌف َجرََّحهُ َأمْحَُد ْبُن َحن ْ ٍل َوحَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوَجرََّحهُ اْلُبَخاِريُّ ُمْنَكٌر اَل َأْصَل َلهُ هِبََذا اإْلِ
، َويُ ْرَوى َعْن َعِليٍّ ِمْن َوْجٍه آ  َخَر َهَكَذا َوِإْسنَاُدهُ َضِعيٌف َورُِوَي َعْن َعِليٍّ ِمْن قَ ْوِلِه َولَْيَس اِبْلَقِويِّ َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن النََّساِئيُّ
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 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ُد ْبِن صَ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، ثنا َصاِلُح ْبُن ُمَقاِتِل   -  1456 اِلٍح، ثنا َأيِب، ثنا حُمَمَّ
ا َماَت أَبُو طَاِلٍب أَتَ ْيُت   ْبُن الّزِْبرِقَاِن، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن احْلَاِرِث، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب، قَاَل: َلمَّ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُقْلتُ  هللِا َصلَّى  اْذَهْب َرُسوَل   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  ، فَ َقاَل َرُسوُل  الضَّالُّ ْيُخ  الشَّ َماَت  هللِا  َرُسوَل  اَي   :
نْ فَاْغِسْلهُ وََكفِّْنهُ " فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا َأاَن؟ فَ َقاَل: " َوَمْن َأَحقُّ ِبَذِلَك ِمْنَك، اْذَهْب فَاْغِسْلهُ وَ  ئًا َحَّتَّ َكفِّْنهُ َوَجن َّ هُ َواَل حُتِْدَثنَّ َشي ْ

ُتهُ قَاَل: " اْذَهْب فَاْغَتِسْل ُغْسَل اجْلَنَابَِة " َهَذا غَ  ا أَتَ ي ْ َلٌط َواْلَمْشُهوُر َعْن َأيِب ِإْسَحاَق َعْن َتَْتَِيِِن " فَاْنطََلْقُت فَ َفَعْلُت قَاَل: فَ َلمَّ
َم َوَصاِلحُ   ْبُن ُمَقاِتِل ْبِن َصاِلٍح يَ ْرِوي اْلَمنَاِكرَي َورُِوَي يف َذِلَك َعِن احْلَاِرِث َعْن َعِليٍّ ِمْن قَ ْوِلهِ  اَنِجَيَة َعْن َعِليٍّ َكَما تَ َقدَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ٍد اْْلَْمَداّنُّ، ثنا أَبُو َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس َأمحَْ   - 1462 ُد ْبُن حُمَمَّ
َبَة ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َخاِلُد ْبُن خَمَْلٍد، ثنا ُسلَ  ْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعْمرٍو، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل:  َشي ْ

ْلُتُموهُ إِ   َوِإنَّ اْلُمْسِلَم نَّهُ ُمْسِلٌم ُمْؤِمٌن طَاِهرٌ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْيَس َعَلْيُكْم يف ُغْسِل َميِِّتُكْم ُغْسٌل ِإَذا َغسَّ
 لَْيَس بَِنَجٍس َفَحْسُبُكْم َأْن تَ ْغِسُلوا أَْيِديُكْم " 

، َوَروى بَ ْعَضهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر اْبُن َعبَّاٍس َمْرفُوعً  َبَة َكَما َأُظنُّ  ا َهَذا َضِعيٌف َواحْلَْمُل ِفيِه َعَلى َأيِب َشي ْ
 منكر.  # قال المحقق:

 
،  و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِعْصَمَة ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْلَعْدُل، ثنا أَبُو ُمْسِلٍم اْلُمَسيَُّب ْبُن زُ َوَأْخرَباََن أَبُ  - 1463 ْغَداِديُّ َهرْيٍ اْلب َ

َنَة، َعْن َعْمرِو بْ  ي ْ َبةَ قَااَل: ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ ِن ِدينَاٍر، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،  ثنا أَبُو َبْكٍر، َوُعْثَماُن، ابْ نَا َأيِب َشي ْ
بَِنَجسٍ  لَْيَس  اْلُمْسِلَم  َمْوََتُكْم فَِإنَّ  ُسوا  تُ َنجِّ " اَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  ِمْن   قَاَل: قَاَل َرُسوُل  " َوَهَكَذا رُِوَي  َميِّتًا  َحيًّا َواَل 

َنَة َواْلَمْعُروُف َمْوقُوفٌ َوْجٍه آَخَر َغرِ  ي ْ  يٍب َعِن اْبِن ُعي َ
 منكر.  # قال المحقق:
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ِريُّ   -  1479 كَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر السُّ ، َوأَبُو حُمَمَّ ٍد الصَّفَّاُر،  قَاَل:    َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ثنا احْلََسُن ْبُن َعَرَفَة، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعنْ 

ئًا ِمَن اْلُقْرآِن " لَْيَس َهَذا اِبْلَقِويِّ قَاَل: اَل تَ ْقَرأِ احْلَاِئُض َواَل اجلُْ   ُنُب َشي ْ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْحَائِضِ لَا تُوطَأُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ 

ِد ْبِن  - 1481 ، ثنا َعْبُد َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ارِِميُّ َعْبُدوٍس، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ
ثَهُ َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ وْ  لِِه تَ َعاىَل }اْعَتزِلُوا النَِّساَء يف اْلَمِحيِض{ هللِا ْبُن َصاِلٍح، َأنَّ ُمَعاِويََة ْبَن َصاِلٍح، َحدَّ

اعْ   " ]البقرة:  يَ ُقوُل:  َيْطُهْرَن{  َحَّتَّ  تَ ْقَربُوُهنَّ  }َواَل  فُ ُروِجِهنَّ  ِنَكاَح  اِبْلَماِء  222َتزِلُوا  َوَتطَهَّْرَن  ِم  الدَّ ِمَن  ْرَن  َتطَهَّ ِإَذا  يَ ُقوُل:   ]
ْوا ِإىَل غَ 222}فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم هللاُ{ ]البقرة:   ئًا فَ َقِد اْعَتَدى " [ يَ ُقوُل: يف اْلَفْرِج َواَل تَ َعدَّ  رْيِِه َفَمْن فَ َعَل ِمْن َذِلَك َشي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن ي َ  -  1493 ِد ْبِن َعَلى اْلُمْقِرُئ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد  َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا حُمَمَّ
َا َكاَنْت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّ   ْبُن َأيِب  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف حِلَاٍف َبْكٍر، ثنا يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع، ثنا َخاِلٌد، َعْن ِعْكرَِمَة، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َأَنَّ

 فََأَصاهَبَا احْلَْيُض فَ َقاَل َْلَا: " قَ ْوِمي فَاتَّزِرِي ُثَّ ُعوِدي " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َعْبدِ  - 1494 ، ثنا أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ اِب، ثنا َخاِلُد ْبُن خَمَْلٍد، َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ ِمْن َأْصِلِه أنبأ أَبُو ُعْثَماَن اْلَبْصِريُّ  اْلَوهَّ

َثِِن َشرِيُك ْبُن َعْبِد هللِا ْبنِ  ُد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ  َأيِب َّنٍَِر، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: " ُكْنُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى ثنا حُمَمَّ
َعلَ  ُشدِّي   " فَ َقاَل:  ِحْضُت  فَ ُقْلُت:   " َشْأُنِك؟  َما   " فَ َقاَل:  فَاْنَسلَْلُت  حِلَاٍف َواِحٍد  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اْدُخلِ هللاُ  ُثَّ  ِإزَاَرِك،  "  ْيِك  ي 

يًعا َوَرَواهُ َماِلُك ْبُن رَبِيَعَة َعْن َعاِئَشَة ُمْرَساًل َوحُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن َوَقَع َذِلَك ِلَعاِئَشَة َوأُمِّ َسَلَمةَ    َجَِ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك أنبأ َعْبُد هللِا  - 1498 ، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ

، َعْن يَزِيَد ْبِن اَببَ نُوَس، قَاَل: َدَخْلنَا َعَلى َعاِئَشَة َرضِ  َها َفذََكَر احْلَِديَث َوِفيِه َكانَ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأيِب ِعْمَراَن اجْلَْوّنِّ   َي هللاُ َعن ْ
زَاُر "  ُحِِن َويَ نَاُل ِمْن رَْأِسي َوأاََن َحاِئٌض َوَعَليَّ اإْلِ َوشَّ  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " يَ ت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَْسَاعِ   -  1500 ، ثنا َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َ يُل ْبُن اْلَفْضِل، ثنا َعْمُرو ْبُن ُقَسْيٍط الرَّقِّيُّ
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ْبِن َعْمرٍو، َعْن ُعَمرْيٍ  َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم  أُنَ ْيَسَة، َعْن  َأيِب  ْبُن َعْمرٍو، َعْن زَْيِد ْبِن  هللِا  ْيُد  نَ َفٌر ِمْن ُعب َ َمْوىَل ُعَمَر قَاَل: َجاَء   
نَا َنْسَأُل َعْن ثَ َأْهِل اْلِعَراِق ِإىَل عُ  ُتْم؟ قَالُوا: نَ َعْم قَاَل: َفَما َجاَء ِبُكْم؟ قَالُوا: ِجئ ْ ؟  َمَر فَ َقاَل َْلُْم ُعَمُر: َأِبِِْذٍن ِجئ ْ اَلٍث قَاَل: َوَما ُهنَّ

اْمَرأَتِِه   لِلرَُّجِل ِمَن  َما ِهَي، َوَما َيْصُلُح  الرَُّجِل يف بَ ْيِتِه َتطَوًُّعا  "  قَالُوا: َصاَلةُ  ِمَن اجْلَنَابَِة فَ َقاَل ُعَمُر:  اْلُغْسِل  َوِهَي َحاِئٌض، َوَعِن 
ُهنَّ َأَحٌد ُمْنُذ َسأَْلتُ َأَسَحَرٌة أَنْ ُتْم؟ " قَالُوا: اَل اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َما ََنُْن ِبَسَحَرٍة قَاَل: لََقْد َسأَْلُتُموّن َعْن َثاَلثَ    ِة َأْشيَاَء َما َسأََلِِن َعن ْ

وِّْر بَ ي ْ  َلُكْم َأمَّا َصاَلةُ الرَُّجِل يف بَ ْيِتِه نُوٌر فَ ن َ ُهنَّ قَ ب ْ َتَك َما اْسَتطَْعَت، َوَأمَّا احْلَاِئُض َفَما فَ ْوَق َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعن ْ
اجْلَنَابَِة   ِمَن  اْلُغْسُل  َوَأمَّا  حَتَْتُه،  َما  َلهُ  َولَْيَس  زَاِر  َوَما اإْلِ فَ ْرَجَك  ْغِسُل  فَ ت َ اَنِء  اإْلِ يف  يََدَك  ُتْدِخُل  ُثَّ  َيَساِرَك،  َعَلى  بَِيِميِنَك  فَ تُ ْفرُِغ 

 َسِدَك " ٍة ُثَّ تَ ْغِسُل َسائَِر جَ َأَصاَبَك، ُثَّ تَ َوضَّأُ ُوُضوَءَك لِلصَّاَلِة، ُثَّ تُ ْفرُِغ َعَلى رَْأِسَك َثاَلَث َمرَّاٍت َتْدُلُك رَْأَسَك ُكلَّ َمرَّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َخاِلِد   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو - 1503 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا حُمَمَّ اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

محَْ  َأيِب  ْبِن  ُشَعْيِب  ْبُن  ِبْشُر  ثنا   ، َخِليٍّ َمْواَلةَ ْبِن  نُْدبََة  َأنَّ  الزَُّبرْيِ  ْبِن  ُعْرَوَة  َمْوىَل  َحِبيٌب  َأْخرَبّن  قَاَل:   ، الزُّْهِريِّ َعِن  أَبِيِه،  َعْن    َزَة، 
َها َمْيُمونَةُ ِإىَل َعْبِد هللاِ  َا َأْرَسَلت ْ ِن َعبَّاٍس يف ِرَساَلٍة َفَدَخَلْت َعَلْيِه فَِإَذا ِفَراُشهُ   بْ َمْيُمونََة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْخرَبَْتهُ أَنَّ

َها، ُثَّ ذََكَرْت َذِلَك فَ َقاَلْت   َها ِرَسالَت َ لََّغت ْ َْلَا َمْيُمونَُة: اْرِجِعي ِإىَل اْمَرأَتِِه َفَسِليَها َعْن َمْعُزوٌل َعْن ِفَراِش اْمَرأَتِِه فَ َرَجَعْت ِإىَل َمْيُمونََة فَ ب َ
َا ِإَذا طَِمَثْت َعَزَل أَبُو َعْبِد هللِا ِفَراَشهُ َذلِ  َها َعْن َذِلَك فََأْخرَبََْتَا َأَنَّ َها َفَسأَلَت ْ َها فََأْرَسَلْت َمْيُمونَةُ ِإىَل َعْبِد هللِا ْبِن  َك فَ َرَجَعْت ِإلَي ْ َعن ْ

َرسُ  ُسنَِّة  َعْن  أَتَ ْرَغُب   " َوقَاَلْت:  َعَلْيِه  َغيََّظْت  فَ ت َ لَتَْأَتزُِر َعبَّاٍس  َأْزَواِجِه  ِمْن  اْلَمْرَأةُ  ِإْن َكاَنِت  فَ َوهللِا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  وِل 
ُلُغ أَْنَصاَف َفِخَذيْ َها، ُثَّ يُ بَاِشُرَها ِبَسائِِر َجَسِدَها "   اِبلث َّْوِب َما يَ ب ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا َعْمُرو  - 1508 ْبُن َمْرزُوٍق ثنا ُشْعَبُة،  َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
َمْيَسَرَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: ُكْنُت أَتَّزُِر َوَأانَ  َأيِب  ِإْسَحاَق، َعْن  َأيِب  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف    َعْن  هللِا َصلَّى  َمَع َرُسوِل  َحاِئٌض، َوَأْدَخُل 

 حِلَاِفِه 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا 

، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة ثن  -  1518 ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َماِلٍك،  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ ِجْستَاّنُّ، َوَرَوى اأْلَْوزَاِعيُّ ا أَبُو َداُوَد السِّ
صَ  النَِّبِّ  َعِن  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  اْْلَطَّاِب،  ْبِن  ُعَمَر  َعْن  َأظُنُّهُ  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبِن  احْلَِميِد  َعْبِد  قَاَل:  َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َأْن  لَّى  َأَمَرهُ 
َعْن   احْلَْنظَِليُّ  ِإْسَحاُق  َرَواهُ  َوَمْتِنِه  ِإْسنَاِدِه  يف  ََثِلٌث  اْخِتاَلٌف  َوَهَذا  ِدينَاٍر.  ِِبُُمَسْي  َق  هِبََذا  يَ َتَصدَّ اأْلَْوزَاِعيِّ  َعِن  اْلَولِيِد  ْبِن  بَِقيََّة 

هللاُ َعْنهُ   اْْلَطَّاِب َرِضَي  ْبِن  ْسنَاِد َعْن ُعَمَر  الّرَِجالَ اإْلِ َتْكَرهُ  اْمَرأَةٌ  َلهُ  َا    أَنَّهُ َكاَنْت  َأَنَّ اِبحْلَْيَضِة َفَظنَّ  َلهُ  لَّْت  اْعت َ َأرَاَدَها  َفَكاَن ُكلََّما 
َق ِِبُ   . ْي ِدينَارٍ ُمسَ َكاِذبٌَة فَأَََتَها فَ َوَجَدَها َصاِدَقًة فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَمَرهُ َأْن يَ َتَصدَّ
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طَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َكاَنْت َلهُ اْمَرأَةٌ  وََكَذِلَك َرَواهُ ِإْسَحاُق َعْن ِعيَسى ْبِن يُوُنَس َعْن زَْيِد ْبِن َعْبِد احْلَِميِد َعْن أَبِيِه َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَْ 
َقِطٌع َبنْيَ َعْبِد احْلَِميِد   َوُعَمرَ َفذََكَرهُ َوُهَو ُمن ْ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ِإْسحَ   -  1521 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اَق الصَّغَاّنُّ ثنا أَبُو اأْلَْسَوِد، َوَأْخرَباََن حُمَمَّ
، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ أان اَنِفُع ْبُن يَزِيَد، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن    َأيِب أَُميََّة َعْبِد اْلَكِرمِي اْلَبْصِريِّ

َها َوَقْد رََأِت   ْق ِبِدينَاٍر َوِإَذا َوِطئ َ َتَصدَّ ِم فَ ْلي َ ْق بِِنْصِف ِدينَاٍر  الطُّ َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا أََتى َأَحدُُكُم اْمرَأَتَهُ يف الدَّ َتَصدَّ ْهَر َومَلْ تَ ْغَتِسْل فَ ْلي َ
ْفِسرَي ِمْن قَ وْ   ِل ِمْقَسمٍ " َهَكَذا يف رَِوايَِة اْبِن ُجَرْيٍج َوَرَواهُ اْبُن َأيِب َعُروبََة َعْن َعْبِد اْلَكرمِِي َفَجَعَل الت َّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

اِب ْبنُ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد   -  1522 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، أنبأ َعْبُد اْلَوهَّ َعطَاٍء ثنا   هللِا احْلَاِفُظ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َق ِبِدينَاٍر َأْو ِنْصِف ِدينَاٍر.  َسِعيٌد، َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َأَمَرهُ َأْن يَ َتَصدَّ

أَ  ِم قَ ْبَل  الدَّ اْنِقطَاِع  بَ ْعَد  َها  ِم َفِدينَاٌر َوِإْن َغِشي َ الدَّ َها يف  ِإْن َغِشي َ ِمْقَسٌم فَ َقاَل:  َر َذِلَك  تَ ْغَتِسَل فَِنْصُف ِدينَاٍر َوِقيَل َعْن َوَفسَّ ْن 
 مِي َعْن ِعْكرَِمَة َعِن اْبِن َعبَّاسٍ َسِعيٍد َعْن َعْبِد اْلَكرِ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

، أان أَبُو ِقاَلبََة ثنا َرْوُح ْبُن ُعبَ   -  1523 َدآاَبِذيُّ ، أان أَبُو طَاِهٍر اْلُمَحمَّ اَدَة ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ
َيَْيت اْمَرأََتهُ َوِهَي َحاِئٌض: َأيِب أَُميََّة، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يف الَِّذي  َعْن َعْبِد اْلَكرمِِي  

إِ  فَ َقاَل:  ِمْقَسٌم  َرهُ  َوَفسَّ  " ِدينَاٍر  فَِنْصِف  جيَِْد  مَلْ  فَِإْن  ِبِدينَاٍر  ُق  يَ َتَصدَّ ِم "  الدَّ اْنِقطَاِع  يف  َوِإَذا َكاَن  َفِدينَاٌر  ِم  الدَّ بَاِل  ِإق ْ يف  َذا َكاَن 
 فَِنْصُف ِدينَاٍر َوِإَذا مَلْ تَ ْغَتِسْل فَِنْصُف ِدينَاٍر. 

 منكر.  # قال المحقق:
 

بَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف الَِّذي َيَْيت َرَواهُ أَبُو َجْعَفٍر الرَّاِزيُّ َعْن َعْبِد اْلَكرمِِي، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن عَ   -  1524
ْق ِبِدينَاٍر َوِإنَّ َكاَن يف الصُّْفَرِة فَنِ  َتَصدَّ ُم َعِبيطًا فَ ْلي َ ْصُف ِدينَاٍر ". َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن ْبُن  اْمَرأََتهُ َوِهَي َحاِئٌض قَاَل: " ِإْن َكاَن الدَّ

هللِا ْبُن ُموَسى الْ عَ  ْيُد  ثنا ُعب َ ْرِسيُّ قَااَل:  اْلبَاَغْنِديُّ َوالن َّ ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا  ثنا أَبُو َجْعَفٍر الرَّاِزيُّ َفذََكَرهُ ْبَداَن أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ  ، َعْبِسيُّ
ْستُ َواِئيُّ َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي فَ َوقَ َفهُ   َوَرَواهُ ِهَشاٌم الدَّ

 منكر.  لمحقق:# قال ا
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اْلمِ   -  1528 ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ أَيُّوَب  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ ِإْسَحاَق  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ  ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن زُرَْيٍع  يَزِيُد  ثنا  َهاِل  ن ْ
ُق ِبِدينَاٍر َعطَاٌء اْلَعطَّاُر، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم يف الَِّذي َيَْيت اْمَرأََتهُ َوِهَي َحاِئٌض " يَ َتَصدَّ

 َوِإْن مَلْ جيَِْد فَِنْصِف ِدينَاٍر "  
ِبَشْيٍء َورُِوَي َعْن َعطَاٍء َوِعْكرَِمةَ َعطَاٌء ُهَو اْبُن َعْجاَلَن َضِعيٌف َمرْتُوٌك َوَقْد ِقيَل َعْنهُ َعْن َعطَاٍء َوِعْكرَِمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َولَْيَس  

َأمحَْ  َبْكٍر  أَبُو  قَاَل  احْلَاِفُظ  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأْخرَباََن  هللاَ  ْغِفُر  َيْست َ َعَلْيِه  َشْيَء  اَل  قَااَل:  َُما  اأْلَْخبَاِر  َأَنَّ َهِذِه  َُجَْلةُ  اْلَفِقيُه:  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد 
ْيُخ: وَ َمْرفُوُعَها َوَموقُوفُ َها ي َ  َقْد ِقيَل َعِن اْبِن ُجَرْيٍج  ْرِجُع ِإىَل َعطَاٍء اْلَعطَّاِر َوَعْبِد احْلَِميِد َوَعْبِد اْلَكِرمِي َأيِب أَُميََّة َوِفيِهْم َنظٌَر قَاَل الشَّ

 ٍس َيِصحُّ َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس َمْوقُوفًا َوِإْن َكاَن حَمُْفوظًا فَ ُهَو ِمْن قَ ْوِل اْبِن َعبَّا
 باطل.  # قال المحقق:

 

 بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا كَانَتْ مُمَيِّزَة  
ْبُن ُسلَ   -  1554 ُد  ْيٍد الصَّفَّاُر، أان اْلبَاَغْنِديُّ حُمَمَّ أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ْبُن َعْبَداَن،  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن َعْوٍن ثنا َأْخرَباََنهُ  ثنا َعْمُرو  ْيَماَن، 

ْعُت َمْكُحواًل، يَ ُقوُل َعْن أَ  اُن ْبُن إِبْ َراِهيَم اْلِكْرَماّنُّ ثنا َعْبُد اْلَمِلِك، َعِن اْلَعاَلِء، قَاَل: َسَِ ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َحسَّ يِب أَُماَمَة اْلبَاِهِليِّ
َها  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر احْلَِديَث قَاَل: " َوَدُم احْلَيْ  ِض َأْسَوُد َخاثٌِر تَ ْعُلوهُ مُحَْرٌة َوَدُم اْلُمْسَتَحاَضِة َأْصَفُر رَِقيٌق فَِإْن غََلب َ

َها يف الصَّاَلِة َفاَل تَ ْقَطِع الصَّاَلَة َوإِ  َها فَ ْلتُ ْعِلَها ِبُِْخَرى فَِإْن غََلب َ َوَتُصوُم َوُتَصلِّي ْن َقطََر َوَيَْتِيَها زَْوُجَها  فَ ْلَتْحَتِش ُكْرُسًفا فَِإْن غََلب َ
ئًا َوهللاُ َأْعَلُم َأْخرَباََن ِبَذِلَك َعْبُد اْلَمِلِك َهَذا َُمُْهوٌل َواْلَعاَلءُ ُهَو اْبُن َكِثرٍي َضِعيُف احْلَِديِث َوَمْكُحوٌل مَلْ َيْسَمْع ِمْن َأيِب أُمَ  اَمَة َشي ْ

ارَُقْطِِنِّ احْلَاِفظِ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ َعْن َأيِب احْلَسَ   ِن الدَّ
 باطل.  # قال المحقق:

 
 بَابٌ فِي الِاسْتِطْهَارِ 

ًدا ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيهُ ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق ثنا اْبنُ   -  1568  َعْبِد اْلَمِلِك يَ ْعِِن حُمَمَّ
ُمرْ الْ  ابْ َنَة  َأنَّ  أَبِيِه،  اْبِن َجاِبٍر، َعْن  ْبِن ُعْثَماَن، َعِن  ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َحَراِم  َبْكِر  أَبُو  ثنا  هللاُ ِفْراَييِبُّ  النَِّبَّ َصلَّى  أََتِت  اأْلَْنَصارِيََّة  ِشٍد 

" َكْيَف؟ " قَ  " قَاَل:  َرْت ِحيَضيِت  تَ َنكَّ ِإَذا رَأَْيِت َذِلَك َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَلْت: "   " َها َعاَوَدْتِِن قَاَل:  َتطَهَّْرُت ِمن ْ َتَُْخُذّن فَِإَذا  اَلْت: 
 فَاْمُكِثي َثاَلًَث  

ْيُخ: أَبُو َبْكِر يَ ْعِِن اْبَن ِإْسَحاَق: اْْلرََبُ َواٍه َوحُيَْتَمُل أَنَّهُ قَاَل أِلَنَّ الطُّْهَر َكِثريًا   حْلَْيِض فَ َيُكوُن َحْيًضا بَ ْعَد  يَ َقُع يف َوَسِط اقَاَل الشَّ
ةُ  ْيُخ: َحَراُم ْبُن ُعْثَماَن َضِعيٌف اَل تَ ُقوُم مِبِْثِلِه احْلُجَّ  َذِلَك، قَاَل الشَّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمُعْتَادَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ 
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ِد ْبِن َشاِكرٍ َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن  -  1583 ْغَداَد، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيهُ ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ   َأمْحََد ْبُن ُعَمَر اْلُمْقِرُئ بِب َ
ْغَتِسُل ِمْن ِمرَْكٍن َْلَا فَ َتْخُرُج  ْت ت َ ثنا َعفَّاُن ثنا َوَهْيٌب ثنا أَيُّوُب َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َأنَّ فَاِطَمَة اْسُتِحيَضْت َفَكانَ 

ْفَتْت َْلَا أُمُّ َسَلَمَة َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " لِت َ  َم َحْيَضِتَها فَ َتدَُع ِفيَها َوِهَي غَالَِبةُ الصُّْفَرِة فَاْست َ َم قُ ْرئَِها َوَأايَّ ْنظُْر َأايَّ
فِ  َوتَ ْغَتِسُل  بِنْ الصَّاَلَة  فَاِطَمةُ  َوقَاَل:  أَيُّوَب  َعْن  زَْيٍد،  ْبُن  مَحَّاُد  َوَرَواهُ   " َوُتَصلِّي  بِثَ ْوٍب  َوَتْسَتْدِفُر  َذِلَك  ِسَوى  ْيٍش يَما  ُحب َ َأيِب  ُت 

ْيٍش َأَصحُّ   ِمْن َهَذا َوِفيِه َداَلَلٌة َعَلى َأنَّ اْلَمْرَأَة الَّيِت  َوَحِديُث ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة يف َشْأِن فَاِطَمَة بِْنِت َأيِب ُحب َ
تُ َها َصِحيَحًة يف َحِديِث أُمِّ َسَلَمَة ِإْن   ْفَتْت َْلَا أُمُّ َسَلَمَة َغرْيَُها َوحُيَْتَمُل ِإْن َكاَنْت َتْسِمي َ ِة اْسِتَحاَضِتَها اْست َ َكاَنْت َْلَا َحالَتَاِن يف ُمدَّ

بَاِل احْلَْيِض َواِبلصَّاَلِة ِعْنَد ِإْداَبرِِه َوَحا   َحاَلٌة َُتَيِّزُ  تَاَها ِبرَتِْك الصَّاَلِة ِعْنَد ِإق ْ َمنْيِ فَأَف ْ َمنْيِ فََأَمَرَها ِفيَها َبنْيَ الدَّ َلٌة اَل َُتَيُِّز ِفيَها َبنْيَ الدَّ
 َورُِوَي، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن أُمِّ َسَلَمَة ُدوَن التَّْسِمَيةِ  اِبلرُُّجوِع ِإىَل اْلَعاَدَة َوحُيَْتَمُل َغرْيُ َذِلَك َوهللاُ َأْعَلمُ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ٍد اْلَفْرِويُّ ثنا عَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق ثنا ِإْسَحاُق ْبنُ   - 1584 ْبُد  حُمَمَّ
َم أَنَّهُ قَاَل يف اْلُمْسَتَحاَضِة: " تَ ْنظُُر َعَدَد  هللِا ْبُن ُعَمَر َعْن َأيِب النَّْضِر َعْن َأيِب َسَلَمَة َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

ِم الَّيِت َكاَنْت حتَِيُضُهنَّ ُثَّ تَ ْغَتسِ   ُل َوُتَصلِّي " اللَّيَاِل َواأْلَايَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 ثنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق ثنا ُموَسى ْبُن ِإْسَحاَق ثنا َوْهُب ْبُن بَِقيَّةَ   - 1585

بِْنِت قَ ْيٍس، قَاَلْت: " َسأَْلُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلُمْسَتَحاَضِة   الزَُّبرْيِ َعْن َجاِبٍر َعْن فَاِطَمةَ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َأيِب  
َرائَِها ُثَّ تَ ْغَتِسُل ِعْنَد ُكلِّ طُْهٍر ُثَّ حَتَْتِشي ُثَّ ُتَصلِّي " َم أَق ْ    " فَ َقاَل: " تَ ْقُعُد َأايَّ

قَ ْيٍس   بِْنَت  ِإنَّ فَاِطَمَة  احْلَِديِث:  يف  فَ َقاَل  ُسَلْيَماَن  ْبِن  َجْعَفِر  َعْن  نَُسرْيٍ،  ْبُن  َقَطُن  رََواهُ  ِجَهِة  َوَهَكَذا  ِمْن  ِإالَّ  يُ ْعَرُف  َواَل  َسأََلْت 
 َجْعَفِر ْبِن ُسَلْيَماَن َوهللاُ َأْعَلمُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِن احْلََكِم َعْن َأيِب و َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، قَاَل: قَاَل أَبُو َداُوَد َوَرَوى اْلَعاَلءُ ْبُن اْلُمَسيُِّب، عَ َأْخرَباََن أَبُ   -  1586
ُمَها اْغَتَسَلْت َوَصلَّْت " َجْعَفٍر، َأنَّ َسْوَدَة، اْسُتِحيَضْت فَأََمَرَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َمضَ   ْت أايَّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حِيَضٌ 
اْلمُ   -  1589 َجْعَفٍر  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  ثنا  اْلَعْدُل  احْلََسِن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  َعْبُد  َأمْحََد  أَبُو  إِبْ َراِهَيَم  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  زَكِّي، 

َا قَاَلْت: " اْلبُوَشْنِجيُّ ثنا اْبُن بَُكرْيٍ ثنا َماِلٌك َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َأيِب َعْلَقمَ  ِه َمْواَلِة َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَنَّ َة َعْن أُمِّ
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َعْثَن ِإىَل َعاِئَشةَ  ُقوِل: اَل تَ ْعَجْلَن َحَّتَّ ت َ   َكاَن النَِّساءُ يَ ب ْ ْرَجِة ِفيَها اْلُكْرُسُف ِفيِه الصُّْفَرةُ ِمْن َدِم احْلَْيِض فَ ت َ ْيَضاءَ اِبلدُّ َرْيَن اْلِقصََّة اْلب َ
 " تُرِيُد ِبَذِلَك َأِي الطُّْهُر ِمَن احْلَْيَضِة، قَاَل اْبِن بَُكرْيٍ: اْلُكْرُسُف اْلُقْطُن " 

 ه. لغير حسن  # قال المحقق:
 

 بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ تَرَاهُمَا بَعْدَ الطُّهْرِ 
َلمِ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقي   -  1598 ُد ْبُن َأْشَرَس السُّ ِد ْبِن اْلُمبَاَرِك احْلَنَّاُط، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن حُمَمَّ ثَ نَا ُه، َأْخرَبّن أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَّ ، َحدَّ يُّ

عَ  ُعْرَوَة  َعْن  الزُّْهِريِّ  َعِن  َقاِء،  السِّ َِبٍْر  َعْن  اْلَعْبِديُّ  ُت  الزَّايَّ ُسَلْيَماَن  ْبُن  اْلُكْدرَةَ ِإبْ َراِهَيُم  نَ ُعدُّ  َما ُكنَّا   " قَاَلْت:  َا  أَنَّ َعاِئَشَة،  ْن 
ئًا َوََنُْن َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "  َورُِوي َمْعنَاهُ َعْن َعاِئَشَة ِبِِْسنَاٍد َأْمَثَل ِمْن َذِلكَ  َوالصُّْفَرَة َشي ْ

 باطل.  # قال المحقق:
 

 بَابُ النِّفَاسِ 
ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن زاَِيٍد النَّْحِويُّ  - 1617 ُد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ثنا أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ْغَداَد، ثنا أَبُو ِإَْسَاِعيَل حُمَمَّ  بِب َ

ٍد احْلِْمِصيُّ  ْبُن حُمَمَّ اَلِم  ثنا َعْبُد السَّ  ، َلِميُّ ِإَْسَاِعيَل السُّ ثَ ْعَلَبَة َعْن ُعبَاَدةَ ْبُن  اأْلَْسَوُد ْبُن  اْلَولِيِد، َأْخرَبّن   َوَلَقُبهُ ُسَلْيٌم، ثنا بَِقيَّةُ ْبُن 
َفَساِء َسْبٌع ُثَّ رََأِت  اَل: " ِإَذا َمَضى لِ ْبِن ُنَسيٍّ َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َغْنٍم َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ  لن ُّ

ِإَْسَاِعيَل،  َأيِب  َعْن  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأْخرَباََنهُ  َوَهَكَذا   " َوْلُتَصلِّ  ْغَتِسْل  فَ ْلت َ  الطُّْهَر 
زاَِيٍد، َفذََكَرهُ ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: ثنا بَِقيَّةُ ْبُن   نُ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، أان أَبُو َسْهِل بْ   -  1618

، َعِن اأْلَْسَوِد، َويف آِخرِِه قَاَل ُسَلْيٌم: فَ َلِقيُت َعِليَّ ْبَن َعِليٍّ فَ  َثِِن َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن اْلَولِيِد، قَاَل: ثنا َعِليُّ ْبُن َعِليٍّ َحدَّ
، َعْن َعبْ   ُدهُ لَْيَس اِبْلَقِويِّ ِد الرَّمْحَِن ْبِن َغْنٍم، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهَذا َأَصحُّ َوِإْسنَاُنَسيٍّ

 منكر.  # قال المحقق:
 
 وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْب  وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ  

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ   -  1626 مَّ
ا ٍد  حُمَمَّ َأرْ ْبُن  ْبِن  اِج  احْلَجَّ َعِن  ِمْسِكنٍي،  َأيِب  ْبَن  أَيُّوَب  يَ ْعِِن  اْلَعاَلِء  أَبُو  ثنا  َهارُوَن،  ْبُن  يَزِيُد  ثنا   ، وِريُّ َعْن لدُّ أُمِّ ُكْلثُوٍم،  َعْن  طَاَة، 

ِم  َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يف اْلُمْسَتَحاَضِة: " َتدَُع ا َوضَّأُ ِإىَل ِمْثِل َأايَّ َرائَِها ُثَّ تَ ْغَتِسُل َمرًَّة ُثَّ تَ ت َ َم أَق ْ لصَّاَلَة َأايَّ
 " َوَصلَّْت  َوتَ َوضََّأْت  انْ َتَضَحْت  ُصْفَرةً  رََأْت  فَِإْن  َرائَِها   أَق ْ

 (. َفِإْن َرَأْت ُصْفَرة  صحيح لغيره دون قوله ) # قال المحقق:
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ثَ نَ   -  1627 ٍد ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أان أَبُو اْلَعاَلِء، َعِن اْبِن ُشرْبَُمَة َعِن اْمَرَأِة َمْسُروٍق،قَاَل: َوَحدَّ َعْن َعاِئَشَة،    ا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ
َلُه. ِمث ْ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ   َعِن 

 (. َفِإْن َرَأْت ُصْفَرة  صحيح لغيره دون قوله ) # قال المحقق:
 

يَ ْعَلى   -  1635 أَبُو  َهاّنُّ، قَاَل  اأْلَْصب َ ِد ْبُن َحيَّاَن  أَبُو حُمَمَّ أان  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  اْلَولِيِد:  َأْخرَباََن  ْبِن  ِبْشِر  : قُِرَئ َعَلى 
حمَُ  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  ْفرِيِقيِّ  اإْلِ أَيُّوَب  َأيِب  َعْن  يُوُسَف  أَبُو  َأَمَر َأْخرَبََك   " َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َجاِبٍر،  َعْن  َعِقيٍل  ْبِن  ِد  مَّ

َوضَّأَ ِلُكلِّ َصاَلٍة "    اْلُمْسَتَحاَضَة َأْن تَ ت َ
َقٌة ِإَذا َكاَن يَ ْرِوي َعْن ثَِقٍة َوِفيَما َأَجاَز ِل أَبُو َعْبِد  تَ َفرََّد بِِه أَبُو يُوُسَف، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعِليٍّ َأيِب أَيُّوَب اأْلَْفرِيِقيِّ َوأَبُو يُوُسَف ثِ 

ِإانَّ  َأَما  لَُه:  ِقيَل  أَنَّهُ  اِفِعيِّ  الشَّ َعِن  الرَّبِيِع  َعِن  اْلَعبَّاِس  َأيِب  َعْن  َعْنُه،  رَِوايَ ُتهُ  احْلَاِفُظ  َوَسلَّ هللِا  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  رُوِّينَا  َأَمَر   َم 
: قُ ْلُت: نَ َعْم َقْد َرَويْ ُتْم َذِلَك َوِبِه نَ ُقوُل ِقيَاسً  اِفِعيُّ َوضَّأُ ِلُكلِّ َصاَلٍة قَاَل الشَّ ا َعَلى ُسنَِّة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه اْلُمْسَتَحاَضَة تَ ت َ

نَا ِمَن اْلِقيَاسِ َوَسلََّم يف اْلُوُضوِء ِمَّا َخَرَج ِمْن ُدبٍُر أَْو ذََكٍر َأْو   فَ ْرٍج قَاَل: َوَلْو َكاَن َهَذا حَمُْفوظًا ِعْنَداَن َكاَن َأَحبَّ إِلَي ْ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ 

، قَااَل: ثنا أَبُو الْ   - 1649 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َعْبِد هللِا السُّوِسيُّ َعبَّاِس حُمَمَّ
َثِِن أَبُو َسَلَمَة، َوِعْكرَِمةُ َمْوىَل  اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ زَيْ َنَب بِْنَت أُمِّ َسَلَمَة َكاَنْت    ِبْشُر ْبُن َبْكٍر ثنا اأْلَْوزَاِعيُّ ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب َكِثرٍي، قَاَل: َحدَّ

َم " فََأَمَرَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عَ تَ ْعتَ  َلْيِه َوَسلََّم َأْن تَ ْغَتِسَل ِلُكلِّ َصاَلةٍ ِكُف َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِهَي ََتْرِيُق الدَّ
 " َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن ِعْكرَِمَة ِِبِاَلِف َهَذا 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْغَدادَ   -  1659 اْلَقْنطَِريُّ بِب َ َأمْحََد ْبِن ََتِيٍم  ْبُن  ُد  أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ أان  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  أَبُو َأْخرَباََن  ثنا  ثنا أَبُو ِقاَلبََة الرَّقَاِشيُّ   ،
ُملَ  َأيِب  اْبُن  ثنا  ْبُن َسْعٍد اْلُقَرِشيُّ  ثنا ُعْثَماُن  النَّبِيُل  ِإىَل َعاِئَشَة فَ َقاَلْت:  َعاِصٍم  ْيٍش  بِْنُت َأيِب ُحب َ ْيَكَة، قَاَل: َجاَءْت َخاَليِت فَاِطَمةُ 

َتنْيِ اَل ُأَصلِّي فَ َقاَلِت: انْ َتِظرِ  ن َ نََّة َوالسَّ السَّ الصَّاَلَة  النَّاِر ِإّّنِ َأدَُع  َأْن أََقَع يف  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ ِإّّنِ َأَخاُف   َعَلْيِه َوَسلََّم  ي َحَّتَّ جيَِيَء 
" قُوِل َْلَا فَ ْلَتدَِع الصَّاَلَة يف ُكلِّ َشْهٍر  َفَجاَء فَ َقاَلْت َعاِئَشُة: َهِذِه فَاِطَمةُ تَ ُقوُل َكَذا وََكَذا فَ َقاَل َْلَا النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:

ْغَتِسْل يف ُكلِّ يَ ْوٍم   َم قُ ْرئَِها ُثَّ لِت َ َا ُهَو َداٌء َعَرَض َأْو رَْكَضٌة  َأايَّ ْف َوْلَتْحَتِش فَِإَّنَّ ِمَن ُغْساًل َواِحًدا ُثَّ الطُُّهوُر ِعْنَد ُكلِّ َصاَلٍة َوْلتُ َنظِّ
بَ عْ  َأيِب َعاِصٍم َكَذِلَك َوقَاَل: ُثَّ الطُُّهوُر  ْبُن َشبََّة، َعْن  " َوَرَواهُ ُعَمُر  أَْو ِعْرٌق انْ َقَطَع  ْيطَاِن  َد َذِلَك ِلُكلِّ َصاَلٍة َوَخاَلَفهُ َغرْيُُه،  الشَّ

 َعْن ُعْثَماَن ْبِن َسْعدٍ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
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اأْلَ   -  1662 أَبُو  ثنا  ِإَْسَاِعيَل  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ثنا  احْلَاِفُظ  ْبُن ُعَمَر  أان َعِليُّ  احْلَاِرِث،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبنُ َوَأْخرَباََن  َأمْحَُد  اْلِمْقَداِم  ْشَعِث   

َبَسَة قَا ْبِن َعن ْ احْلََسِن  ْبُن  ثنا مَحَّاُد  َبْكٍر،  َأيِب  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  أَبُو َذرٍّ  : َوثَ نَا  ْبُن قَاَل َعِليٌّ ُد  َثِِن حُمَمَّ َبَسُة، قَاَل: َحدَّ ثنا، َعن ْ اَل: 
اْلَكاِتُب،   َسْعٍد  ْبُن  ُعْثَماُن  ثنا  اْلرُبَْساّنُّ  َأنَّ َبْكٍر  اأْلَْشَعِث  َأيِب  َحِديِث  ْيٍش، َويف  ُحب َ َأيِب  بِْنَت  فَاِطَمَة  َأنَّ  ُمَلْيَكَة،  َأيِب  اْبُن  َأْخرَبّن 

َعاِئشَ  اْلُمْؤِمِننَي  أُمَّ  فَأََتْت  ُتَصلِّي  اَل  زََمااًن  فَ َلِبَثْت  اْسُتِحيَضْت  ْيٍش  ُحب َ َأيِب  بِْنَت  فَاِطَمَة  َذلِ َخالََتهُ  َفذََكَرْت  ِقصَّةً  َة  َوذََكَرْت  َْلَا  َك 
ُم  قَاَلْت: فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قُوِل لَِفاِطَمَة َتُِْسُك يف ُكلِّ َشْهٍر َعِن الصَّاَلِة عَ  َدَد قُ ُروئَِها فَِإَذا َمَضْت تِْلَك اأْلايَّ

ْغَتِسْل َغْسَلًة َواِحَدًة َتْسَتْدِخُل َوتُ نَ  ْيطَاِن  فَ ْلت َ ْثِفُر ُثَّ الطُُّهوُر ِعْنَد ُكلِّ َصاَلٍة َوُتَصلِّي فَِإنَّ الَِّذي َأَصاهَبَا رَْكَضٌة ِمَن الشَّ ُف َوَتْست َ َأْو ظِّ
 . ِه، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ وِ ِعْرٌق انْ َقَطَع أَْو َداٌء َعَرَض َْلَا " قَاَل ُعْثَماُن ْبُن َسْعٍد: َفَسأَْلُت ِهَشاَم ْبَن ُعْرَوَة فََأْخرَبّن بَِنحْ 
َعاِئَشةَ  َعْن  ُمَلْيَكَة،  َأيِب  اْبِن  َعِن  َأْرطَاَة  ْبِن  اِج  احْلَجَّ َعِن  َورُِوَي  تَ َعاىَل:  هللاُ  َرمِحَهُ  ْيُخ  الشَّ ْبِن    قَاَل  ُعْثَماَن  َعْن  الثَّانَِيِة  الّرَِوايَِة  َمْعىَن 

ْبُن   اُج  َواحْلَجَّ َوحَيََْي  َسْعٍد،  َسِعيٍد  ْبُن  حَيََْي  ، َكاَن  اِبْلَقِويِّ لَْيَس  اْلَكاِتُب  َسْعٍد  ْبُن  َوُعْثَماُن  بِِه  حُمَْتجٍّ  َغرْيُ  ُيَضعََّفاِن  َأْرطَاَة  َمِعنٍي  ْبُن 
 َأْمَرُه، َورُِوَي يف َذِلَك َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز ثناَأْخرَبانَ  -  1663 َقَطُن ْبُن ُنَسرْيٍ اْلُغرَبِيُّ     أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
الزَُّبرْيِ  َأيِب  اْبُن ُجَرْيٍج َعْن  ثنا  ْبُن ُسَلْيَماَن  ْبِن َعْبدِ   ثنا َجْعَفُر  هللِا   َعْن َجاِبِر  بِْنَت قَ ْيٍس َسأََلْت َرُسوَل  َأنَّ فَاِطَمَة   ، اأْلَْنَصاِريِّ هللِا 

َرائَِها ُثَّ  َم أَق ْ ُتَصلِّي  تَ ْغَتِسُل يف ُكلِّ يَ ْوٍم ِعْنَد ُكلِّ طَُهوٍر وَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلَمْرَأِة اْلُمْسَتَحاَضِة َكْيَف َتْصَنُع قَاَل: " تَ ْقُعُد َأايَّ
 " 

ٍر، َعْن َجْعَفٍر َوقَاَل َوْهبَاِن ْبُن بَِقيََّة: تَ ْغَتِسُل ِعْنَد ُكلِّ   طُْهرٍ وََكَذِلَك َرَواهُ َعْبُد السَّاَلِم ْبُن ُمطَهَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ثنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن،    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق ثنا ُموَسى ْبُن ِإْسَحاَق ثنا َوْهُب ْبُن بَِقيَّةَ   - 1664

هللِا َصلَّ  بِْنِت قَ ْيٍس، قَاَلْت: َسأَْلُت َرُسوَل  ِبِِْسنَاِدِه، َعْن فَاِطَمَة  َم  َفذََكَرهُ  َأايَّ تَ ْقُعُد   " اْلُمْسَتَحاَضِة فَ َقاَل:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن  ى 
َرائَِها ُثَّ تَ ْغَتِسُل ِعْنَد ُكلِّ طُْهٍر ُثَّ حَتَْتِشي ُثَّ ُتَصلِّي "    أَق ْ

َهذَ  يُ ْعَرُف  َنظٌَر َواَل  ِفيِه  ُسَلْيَماَن  ْبُن  َجْعَفُر  ِإْسَحاَق:  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َهَذا قَاَل  َغرْيِ  ِمْن َوْجٍه  الزَُّبرْيِ  أِلَيِب  َواَل  ُجَرْيٍج  اِلْبِن  احْلَِديُث  ا 
ٌة َواْختُِلَف َعَلْيِه ِفيِه    َومِبِْثِلِه اَل تَ ُقوُم ُحجَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الرَّجُلِ يُبْتَلَى بِالْمَذْيِ أَوِ الْبَوْلِ 
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ِد ْبِن ُسَلْيَماَن اْلَواِسِطيُّ بِ َأْخرَباََن أَبُو  - 1671 ُد ْبُن حُمَمَّ ْغَداَد، ثنا ِهَشاٌم  َحازٍِم احْلَاِفُظ، أان أَبُو َأمْحََد احْلَاِفُظ، أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ب َ
اٍر ثنا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ِمْهَراَن َعْن َعْمرِو ْبِن   ِدينَاٍر َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل  يَ ْعِِن اْبَن َعمَّ

اَل ِمْن قَ ْرِنَك ِإىَل َقَدِمَك َفاَل ُوُضوءَ ِإنَّ يِب اَبُسورًا وَُكلََّما تَ َوضَّْأُت َساَل فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا تَ َوضَّْأَت َفسَ  هللاِ 
" َعلَ   ْيَك 

ثنا ُسَوْيدٌ   -  1672 يَ ْعَلى  أَبُو  ْبُن َعِديٍّ ثنا  َأمْحََد  أَبُو  أان  الصُّويفُّ  ٍد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  أَبُو َسِعيٍد  اْلَمِلِك، َوَأْخرَباََن  ثنا بَِقيَّةُ َعْن َعْبِد   
 َوَسلََّم فَ َقاَل: ِإنَّ يِب اْلبَاُصوَر َوِإّّنِ أَتَ َوضَّأُ فَ َيِسيُل ُثَّ ذََكَر اْلبَاِقي بَِنْحِوِه.  َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َأنَّ رَُجاًل أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 

َد: َوُهَو َُمُْهوٌل لَْيَس  َراَن قَاَل أَبُو َأمحَْ قَاَل أَبُو َأمْحََد: َهَذا ُمْنَكٌر اَل َأْعَلُم َأَحًدا رََواهُ َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر َغرْيُ َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ِمهْ 
 اِبْلَمْعُروفِ 

 منكر.  # قال المحقق:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كِتَابُ الصَّلَاةِ  -  3
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 بَابُ أَصْلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ 
َراُج ِإْماَلًء قَااَل: أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق ِقَراَءًة َوثنا أَبُو    -  1676 ٍد السِّ اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَّ

اٍر ثنا َمْرَوا ارِِميُّ ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ ِد ْبِن َعْبُدوٍس الطَّرَائِِفيُّ َراُن ْبُن ُحَدْيٍر َعْن ُن ْبُن ُمَعاِويََة ثنا ِعمْ ْبُن حُمَمَّ
ُدوِسيُّ َعْن مُحَْراَن ْبِن َأاَبَن َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّ  ْيٍد السَّ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َعِلَم  َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعب َ

 نََّة " َأنَّ الصَّاَلَة َحقٌّ َواِجٌب َأْو َمْكتُوٌب َدَخَل اجلَْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ أَوَّلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ 

ْيُخ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد بْ   - 1683 َثِِن َأيِب ثنا َعْبُد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ثنا الشَّ َبٍل، َحدَّ ِن َحن ْ
، قَاَل: ثنا ُسْفيَاُن َعْن َعاِصٍم َعْن َأيِب َرزِيٍن، قَاَل: َجاَء اَنِفُع ْبُن اأْلَْزَرِق ِإىَل  اْبِن َعبَّاٍس فَ َقاَل: الصََّلَواُت اْْلَْمُس   الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ

َتُُْسوَن{ ]ال ِحنَي  هللِا  فَ َقَرأَ }َفُسْبَحاَن  نَ َعْم،   " فَ َقاَل:  اْلُقْرآِن؟  ]الروم:  17روم:  يف  ُتْصِبُحوَن{  }َوِحنَي  اْلَمْغِرِب  َصاَلةُ  قَاَل:   ]
]الروم 17 ُتْظِهُروَن{  }َوِحنَي  اْلَعْصِر  َصاَلةُ  َوَعِشيًّا{  َواأْلَْرِض  َمَواِت  السَّ يف  احْلَْمُد  }َوَلهُ  اْلَفْجِر  َصاَلةُ  الظُّْهِر 18:  [  َصاَلةُ   ]

 [ " 58اِء َثاَلُث َعْورَاٍت َلُكْم{ ]النور: َوقَ َرأَ }َوِمْن بَ ْعِد َصاَلِة اْلِعشَ 
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ عَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ 

ْيٍد الصَّفَّاُر ثنا اأْلَْسَفاِطيُّ يَ ْعِِن اْلَعبَّاَس بْ  -  1694 نا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َن اْلَفْضِل ثأنبأ َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
ٍد َعْن َأيِب َمْسُعوٍد، قَاَل: اَلُم النَِّبَّ َصلَّى   أَُوْيٍس ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ أََتى ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ

" قُْم َفَصلِّ   أَََتهُ ِحنَي َكاَن ِظلُّهُ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل:  َأْربَ ًعا ُثَّ  الظُّْهَر  ْمُس فَ َقاَم َفَصلَّى  الشَّ َماَلِت  ْمِس ِحنَي  الشَّ َوَذِلَك ُدلُوَك 
ْمُس فَ َقاَل: قُْم َفَصلِّ َفصَ  َلهُ فَ َقاَل: قُْم َفَصلِّ َفَصلَّى اْلَعْصَر َأْربَ ًعا ُثَّ أَََتهُ ِحنَي َغَرَبِت الشَّ ْغِرَب َثاَلًَث ُثَّ َأََتهُ ِحنَي غَاَب لَّى اْلمَ ِمث ْ

َفُق فَ َقاَل: قُْم َفَصلِّ َفَصلَّى اْلِعَشاَء اآْلِخَرَة َأْربَ ًعا ُثَّ َأََتهُ ِحنَي بَ َرَق اْلَفْجُر فَ َقاَل: قُْم فَ  َصلِّ َفَصلَّى الصُّْبَح رَْكَعَتنْيِ ُثَّ َأََتهُ ِمَن الشَّ
َليْ اْلَغِد يف الظُّْهِر ِحنَي صَ  َلهُ فَ َقاَل: قُْم َفَصلِّ َفَصلَّى الظُّْهَر َأرْبَ ًعا ُثَّ أَََتهُ ِحنَي َصاَر ِظلُّهُ ِمث ْ ِه فَ َقاَل: قُْم َفَصلِّ  اَر ِظلُّ ُكلِّ َشْيٍء ِمث ْ

ْمُس فَ َقاَل: قُْم فَ  الشَّ اِبأْلَْمِس ِحنَي َغَرَبِت  اْلَوْقَت  َأََتهُ  َأْربَ ًعا ُثَّ  اْلَعْصَر  َأْن غَاَب َفَصلَّى  بَ ْعَد  َأََتهُ  َثاَلًَث ُثَّ  اْلَمْغِرَب  َصلِّ َفَصلَّى 
َفُق َوَأظَْلَم فَ َقاَل: قُْم َفَصلِّ َفَصلَّى اْلِعَشاَء اآْلِخَرَة َأْربَ ًعا ُثَّ أَََتهُ ِحنَي َأْسَفَر اْلَفْجُر ف َ  َقاَل: قُْم َفَصلِّ َفَصلَّى الصُّْبَح رَْكَعَتنْيِ ُثَّ  الشَّ

ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم مَلْ َيْسَمْعهُ ِمْن َأيِب َمْسُعوٍد اقَالَ  َا ُهَو َباَلٌغ بَ َلَغهُ َوَقْد : " َما َبنْيَ َهَذْيِن َصاَلٌة " أَبُو َبْكِر ْبُن حُمَمَّ أْلَْنَصاِريِّ َوِإَّنَّ
 رُِوَي َذِلَك يف َحِديٍث آَخَر ُمْرَسلٍ 

 منكر.  # قال المحقق:
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أَبُو َجْعَفٍر حمَُ َأْخربََ   -  1695 ثنا  ْغَداَد،  بِب َ اْلَعْدُل  ِبْشَراَن  ْبِن  هللِا  ْبِن َعْبِد  ِد  ْبُن حُمَمَّ احْلَُسنْيِ َعِليُّ  أَبُو  ثنا اَن  الرَّزَّاُز،  ْبُن َعْمرٍو  ُد  مَّ
ٍد اْلُمَؤدِّبُ  ْيِد هللِا يَ ْعِِن اْبَن اْلُمنَاِدي ثنا يُوُنُس ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن ُعب َ بَاُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن النَّْحِويُّ َعْن قَ تَاَدَة، قَاَل: ثنا أََنُس  حُمَمَّ ثنا َشي ْ

ثَ ُهْم َفذََكَر َحِديَث اْلِمْعَراِج ِبطُولِِه َوِفيِه فَ ْرُض الصََّلَواِت ا ْْلَْمِس قَاَل قَ تَاَدُة: َوثنا احْلََسُن ْبُن َماِلٍك، َأنَّ َماِلَك ْبَن َصْعَصَعَة َحدَّ
ُهْم َحَّتَّ يَ عْ  ا َجاَء هِبِنَّ ِإىَل قَ ْوِمِه َخاَل َعن ْ َماِء نُوِدَي ِِن اْلَبْصِريَّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ ْمُس َعْن َبْطِن السَّ ِإَذا زَاَلِت الشَّ

ا َفَصلَّى هِبِْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْرَبَع رََكَعاٍت اَل يَ ْقَرأُ ِفيِهنَّ ِفيِهُم الصَّاَلةُ َجاِمَعٌة قَاَل: فَ َفزَِع اْلَقْوُم ِلَذِلَك فَاْجَتَمُعو 
َبِت  َسلََّم ِِبِرْبِيَل َعَليْ َعاَلنَِيًة يَ ْقَتِدي النَّاُس بَِنِبِّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َويَ ْقَتِدي النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  اَلُم َحَّتَّ ِإَذا َتَصوَّ ِه السَّ

َماِء َوِهَي بَ ْيَضاءُ نَِقيٌَّة نُوِدَي ِفيِهْم اِبلصَّاَلةِ َجاِمَعٌة فَ َفزَِع اْلَقْوُم ِلَذِلكَ  ْمُس َعْن َبْطِن السَّ  فَاْجَتَمُعوا َفَصلَّى هِبُِم النَِّبُّ َصلَّى هللاُ الشَّ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ٍت اَل يَ ْقَرأُ ِفيِهنَّ َعاَلنَِيًة يَ ْقَتِدي النَّاُس بَِنِبِّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َويَ ْقَتِدي َنِبُّ هللاِ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْرَبَع رََكَعا

جَ  اِبلصَّاَلِة  نُوِدَي ِفيِهْم  ْمُس  الشَّ َغَرَبِت  ِإَذا  َحَّتَّ  السَّاَلُم  َعَلْيِه  َوَسلَّمَ ِِبِرْبِيَل  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َنِبُّ  هِبِْم  َفَصلَّى  فَاْجَتَمُعوا    اِمَعٌة 
بَِنِبِّ  يَ ْقَتِدي النَّاُس  اْلَواِحَدِة يَ ْعِِن َعاَلنَِيًة  يَ ْقَرأُ يف اأْلُولََينْيِ َواَل يَ ْقَرأُ يف  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َويَ قْ َثاَلَث رََكَعاٍت  َنِبُّ هللِا  هللِا َصلَّى  َتِدي 

َفُق نُوِدَي ِفيِهْم اِبلصَّاَلِة َجا  ِمَعًة فَاْجَتَمُعوا َفَصلَّى هِبِْم َنِبُّ هللِا َصلَّى َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبِرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم َحَّتَّ ِإَذا غَاَب الشَّ
َأْربََع رََكَعاٍت يَ ْقَرأُ   هللاُ َعَلْيِه َوسَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَّاُس بَِنِبِّ هللِا َصلَّى  يَ ْقَتِدي  َتنْيِ  الثِّن ْ لََّم َويَ ْقَتِدي يف الرَّْكَعَتنْيِ َعاَلنَِيًة َواَل يَ ْقَرأُ يف 

اَل  َوُهْم  اْلَقْوُم  فَ بَاَت  قَاَل:  السَّاَلُم  َعَلْيِه  ِِبِرْبِيَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  طََلَع َنِبُّ  ِإَذا  َحَّتَّ  اَل  َأْم  َذِلَك  َعَلى  أَيُ َزاُدوَن  َيْدرُوَن   
ْكَعَتنْيِ يُِطيُل ِفيِهَما اْلِقرَاَءَة يَ ْقَتِدي النَّاُس  اْلَفْجُر نُوِدَي ِفيِهُم الصَّاَلةُ َجاِمَعٌة فَاْجَتَمُعوا َفَصلَّى هِبِْم َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َر 

سَّاَلُم " فَِفي َهَذا احْلَِديِث َوَما رُِوَي يف َمْعنَاهُ ِبِّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َويَ ْقَتِدي َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبِرْبِيَل َعَلْيِه البِنَ 
اْلِمْعَراِج َوَأنَّ  بَ ْعَد  َة  َأنَّ َذِلَك َكاَن مِبَكَّ ثَ َبَت َذِلَك َعْن َعاِئَشَة َرِضَي    َدلِيٌل َعَلى  اْْلَْمَس فَ ْرٌض ِحيَنِئٍذ ِبَِْعَداِدِهنَّ َوَقْد  الصََّلَواِت 

َها ِخاَلُف َذِلكَ   هللاُ َعن ْ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ فَرَائِضِ الْخَمْسِ 

ِد ْبُن    -  1698 احْلَاِفُظ، َوأَبُو حُمَمَّ ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ُد  يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  اْلُمْقِرُئ قَااَل:  َأيِب َحاِمٍد 
َمْسُروقٍ  َعْن  َعاِمٍر  َعْن  ِهْنَد  َأيِب  ْبُن  َداُوُد  ثنا  ِسريِيَن  ْبِن  ِد  ْبِن حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  ْبُن  اُر  َبكَّ ثنا  ِإنَّ   ِسنَاٍن   " قَاَلْت:  َعاِئَشةَ  َما َعْن  َأوََّل   

ا َقِدَم َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنةَ َواْطَمَأنَّ زَادَ  ٌر َوَصاَلةُ اْلَغَداةِ  فُِرَضِت الصَّاَلةُ رَْكَعَتنْيِ فَ َلمَّ َا ِوت ْ  رَْكَعَتنْيِ َغرْيَ اْلَمْغِرِب أِلََنَّ
 َسافَ َر َصلَّى َصاَلَتهُ اأْلُوىَل "  ِلطُوِل ِقَراَءَِتَا قَاَلْت: وََكاَن ِإَذا

 # قال المحقق: حسن لغيره. 
 

 بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ 



89 

 

ِد ْبُن َحيَّاَن اأْلَْصَفَهاّنُّ ثنا َعْبُد الرَّمحَْ   -  1721 ، َأْخرَبّن َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أان أَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن  ِن ْبُن َأيِب َحاتٍِ  حُمَمَّ
َثِِن َعْمُرو ْبُن َعِطيََّة، َحدَّ اُن  ثنا َحسَّ اأْلَْوزَاِعيُّ  ثنا  َأيِب  ثنا  ِإِلَّ،  ْبِن َعْلَقَمَة ِفيَما َكَتَب  ِه، قَاَل:    ُعْقَبَة  أَبِيِه َعْن َجدِّ ْبُن ُشَعْيٍب َعْن 

َوْقِت الصَّاَلِة َفَصلَّى الظُّْهَر ِحنَي فَاَء اْلَفْيَء، َوَصلَّى اْلَعْصَر ِحنَي َصاَر ِظلُّ ُكلِّ َسَأَل رَُجٌل َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن 
َفُق، َوَصلَّى الصُّْبحَ  ْمُس، َوَصلَّى اْلِعَشاَء ِحنَي غَاَب الشَّ َلُه، َوَصلَّى اْلَمْغِرَب ِحنَي َوَجَبِت الشَّ ِر، ُثَّ ِحنَي بََدا َأوَُّل اْلَفجْ   َشْيٍء ِمث ْ

َشيْ  ِظلُّ ُكلِّ  ِحنَي َكاَن  اْلَعْصَر  َوَصلَّى  َلُه،  ِمث ْ َشْيٍء  ِظلُّ ُكلِّ  ِحنَي َكاَن  الثَّاّن  ْوَم  اْلي َ الظُّْهَر  ِحنَي َصلَّى  اْلَمْغِرَب  َوَصلَّى  َلْيِه،  ِمث ْ ٍء 
الصُّْبحَ  َوَصلَّى  اللَّْيِل  ثُ ُلِث  يف  اْلِعَشاَء  َوَصلَّى  ْمُس،  الشَّ َبنْيَ   َوَجَبِت  َما  َأنَّ  لَيُ َعلَِّمُكْم  َأمَِِّن  ِجرْبِيَل  ِإنَّ   " قَاَل:  ُثَّ  َأْسَفَر،  َما  بَ ْعَد 

َتنْيِ َوْقٌت "   َهَذْيِن اْلَوق ْ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك أان َعْبُد هللِا ْبُن    - 1726 َجْعَفٍر ثنا يُوُنُس ْبُن َحبِيٍب ثنا أَبُو َداُوَد ثنا اْبُن َأيِب ِذْئٍب َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

، َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: " ُكنَّ  ا ُنَصلِّي َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ
نَا َلَرأَيْ نَا َمَواِقَع نَ ْبِلنَا " َوسَ   لََّم اْلَمْغِرَب ُثَّ َنَْيت َبِِن َسَلَمَة فَ َلْو رََمي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْوَأَمِة، َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلدٍ   -  1727 ، قَاَل: " ُكنَّا ُنَصلِّي َمَع َرُسوِل   َوِبِِْسنَاِدِه قَاَل: ثنا اْبُن َأيِب ِذْئٍب َعْن َصاِلٍح َمْوىَل الت َّ اجْلَُهِِنِّ
ْبِل َلَرأَيْ نَا َمَواِقَعهَ  نَا اِبلن َّ وَق فَ َلْو رََمي ْ  ا " هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْغِرَب ُثَّ َنَْيت السُّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

اَلِم، أان ِإْسَحاُق، أان َجرِيٌر، َعِن اأْلَْعَمِش  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أن  - 1730 ُد ْبُن َعْبِد السَّ بأ أَبُو زََكرايَّ اْلَعْنرَبِيُّ ثنا حُمَمَّ
ْمَس  لِّي اْلَمْغرِ َعْن ِإبْ َراِهيَم، َوُعَمارََة َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد، قَاَل: " َكاَن َعْبُد هللِا يَ ْعِِن اْبَن َمْسُعوٍد ُيصَ  َب َوََنُْن نَ َرى َأنَّ الشَّ

ْمِس، قَاَل َعْبُد هللِا: َهذَ  ا َوالَِّذي اَل ِإَلَه َغرْيُهُ ِميَقاُت َهِذهِ طَاِلَعٌة قَاَل: فَ َنظَْراَن يَ ْوًما ِإىَل َذِلَك فَ َقاَل: َما تَ ْنظُُروَن؟ قَالُوا: ِإىَل الشَّ
ْمِس ِإىَل َغَسِق اللَّْيِل{ ]اإلسراء:  الصَّاَلِة ُثَّ قَاَل: }أَِقِم الصَّاَلَة ِلدُ  ْمِس " 78لُوِك الشَّ  [ فَ َهَذا ُدلُوُك الشَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ السُّنَّةِ فِي تَسْمِيَةِ الْعِشَاءِ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ دُونَ الْعَتَمَةِ 
ٍد    -  1739 ْبُن حُمَمَّ َأيِب َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ  ُد ْبُن  ثنا حُمَمَّ ْبُن يَ ْعُقوَب  يُوُسُف  ِإْسَحاَق ثنا  ِد ْبِن  ْبُن حُمَمَّ اْلُمْقِرُئ أان احْلَُسنْيُ 

الطَّاِئِف، َعْن َغْياَلنَ  َأْهِل  ِمْن  َأيِب َروَّاٍد َعْن رَُجٍل  ْبِن  اْلَعزِيِز  ْبُن َسِعيٍد َعْن َعْبِد  ثنا حَيََْي  ْبِن ْبِن ُشَرْحِبيَل َعنْ   َبْكٍر  الرَّمْحَِن   َعْبِد 
َا فَِإَنَّ َصاَلِتُكْم  اْسِم  ِمِن  اأْلَْعَراُب  نَُّكُم  يَ ْغِلب َ اَل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َا   َعْوٍف،  َوِإَّنَّ اْلِعَشاءُ  َوَجلُّ  َعزَّ  هللِا  يف ِكتَاِب 

َها اأْلَْعَراُب اْلَعَتَمةُ ِمْن َأْجِل أَ   بِِلَها حِلِاَلهِبَا " ََسَّت ْ
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 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

دٍ   -  1744 ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الصََّمِد ثنا   َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أان َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ
َعِتيقِ  َعْن  ُسْفيَاَن  ْبُن  َعَلْيهِ َهارُوُن  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  اَنِفٍع،  َماِلٍك َعْن  َعْن  يٍق  ِصدِّ ْبِن  يَ ْعُقوَب  ْبِن     

َفُق َوَجَبِت الصَّاَلةُ "  َفُق احْلُْمَرةُ فَِإَذا غَاَب الشَّ  َوَسلََّم: " الشَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
ِد ْبُن يُوُسَف اأْلَْصَفَهاّنُّ، أان أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر ثنا أَبُو ُمَعاِويَةَ َأْخرَباََنهُ أَبُو حمَُ  - 1759  َعْن َداُوَد ْبِن  مَّ

َتِظُروَن اْلِعَشاءَ  َأيِب ِهْنَد َعْن َأيِب َنْضَرَة َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ  ِه َوَسلََّم َعَلى َأْصَحاِبِه َوُهْم يَ ن ْ
َضعْ  َولَْواَل  انْ َتظَْرَُتُوَها  َما  الصَّاَلِة  يف  ِإنَُّكْم  َأَما  َتِظُروََنَا  تَ ن ْ َوأَنْ ُتْم  َورََقُدوا  َصلُّوا   " َهِذهِ  فَ َقاَل:  ْرُت  أَلَخَّ اْلَكِبرِي  وَِكرَبُ  الضَِّعيِف  ُف 

َعامَّةُ اللَّْيِل َوَحَّتَّ اَنَم َأْهُل    َشْطِر اللَّْيِل " َويف رَِوايَِة أُمِّ ُكْلثُوٍم بِْنِت َأيِب َبْكٍر، َعْن َعاِئَشَة يف َهِذِه اْلِقصَِّة َحَّتَّ َذَهبَ الصَّاَلَة ِإىَل 
َقظُوا  اْلَمْسِجِد َويف َحِديِث َأيِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ َحَّتَّ اهْبَارَّ اللَّْيُل َويف حَ  ي ْ َقظُوا َورََقُدوا َواْست َ ي ْ ِديِث اْبِن َعبَّاٍس َحَّتَّ رََقَد النَّاُس َواْست َ

نَا ِحنَي َذَهَب ثُ ُلُث اللَّْيِل أَ  َبَة، َعْن اَنِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َفَخَرَج َعَلي ْ ي ْ َهالِ َويف رَِوايَِة احْلََكِم ْبِن ُعت َ ، َعْن  ْو بَ ْعَدهُ َويف َحِديِث َأيِب اْلِمن ْ
ال ِإىَل َشْطِر  اللَّْيِل ُثَّ قَاَل:  ثُ ُلِث  اْلِعَشاِء ِإىَل  بِتَْأِخرِي  يُ بَاِل  بَ ْرزََة اأْلَْسَلِميِّ وََكاَن اَل  لَِقيتُهُ ُغرَّةً َأيِب  ُمَعاٌذ: قَاَل ُشْعَبُة: ُثَّ  لَّْيِل َوقَاَل 

احْلَارِ  ْبُن  اللَّْيِل َوقَاَل َخاِلُد  َأْو ثُ ُلُث  ثُ ُلِث فَ َقاَل:  ِإىَل  َهاِل:  اْلِمن ْ َأيِب  ْبُن َسَلَمَة، َعْن  اللَّْيِل َوقَاَل مَحَّاُد  ِث، َعْن ُشْعَبَة: ِإىَل ِنْصِف 
 اللَّْيلِ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْفَجْرِ فَجْرَانِ وَدُخُولُ وَقْتِ الصُّبْحِ بِطُلُوعِ الْآخِرِ مِنْهُمَا 
ارْبَ ْرِديُّ مِبَرْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   - 1765 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاتٍِ الدَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ َو، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن  هللِا حُمَمَّ

ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ثَ ْواَبَن َعْن َجابِِر َرْوٍح اْلَمَداِئِِنُّ ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أنبأ اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد ا  لرَّمْحَِن َعْن حُمَمَّ
الَّذِ  اْلَفْجُر  فََأمَّا  َفْجَراِن  اْلَفْجُر   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  هللِا  َعْبِد  حيُِلُّ ْبِن  َفاَل  ْرَحاِن  السِّ َيُكوُن َكَذَنِب  ي 

ْسنَاِد َمْوُصواًل  َة َواَل حُيَّرُِم الطََّعاَم َوأَمَّا الَِّذي َيْذَهُب ُمْسَتِطياًل يف اأْلُُفِق فَِإنَّهُ حيُِلُّ الصَّاَلَة َوحُيَّرُِم  الصَّاَل  الطََّعاَم " َهَكَذا رُِوَي هِبََذا اإْلِ
 َورُِوَي ُمْرَساًل َوُهَو َأَصحُّ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

، قَاَل: َوثنا أَبُو رَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص ثنا َعاِصُم ْبُن عَ َأخْ   -  1766 ِليٍّ
ٍد ثنا َعِليُّ ْبُن اجْلَْعِد، قَااَل: أان اْبُن َأيِب  ِد ْبِن َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل ثنا َصاِلُح ْبُن حُمَمَّ  ِذْئٍب، َعِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن حُمَمَّ
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َلهُ َسَواٌء َوَقْد رُِوَي ِمْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ثَ ْواَبَن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَفْجُر َفْجَراِن " َفذَكَ  َر احْلَِديَث ِمث ْ
 َر ُمْسَنًدا َوَمْوقُوفًا َوْجٍه آخَ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

احلَْ   -  1767 أَبُو  أان  ْغَداَد  بِب َ اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلَُسنْيِ  أَبُو  حَيََْي  َأْخرَباََن  ْبِن  ُعْثَماَن  ْبُن  َأمْحَُد  َسِن 
، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْرزُوٍق الطَّرَبِيُّ ثنا ٍد يَ ْعِِن النَّاِقَد ثنا أَبُو َأمْحََد الزَُّبرْيِيُّ ثنا ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن    اآْلَدِميُّ ْبُن حُمَمَّ َعْمُرو 

اْلَفْجُر َفْجَراِن    " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل  اْبِن َعبَّاٍس،  الطَّعَ ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء، َعِن  اُم َوحَيُْرُم ِفيِه  َفْجٌر حيَِلُّ ِفيِه 
 الصَّاَلُة، َوَفْجٌر حيَِلُّ ِفيِه الصَّاَلةُ َوحَيُْرُم ِفيِه الطََّعاُم " 

 َهَكَذا َرَواهُ أَبُو َأمْحََد ُمْسَنًدا َوَرَواهُ َغرْيُهُ َمْوقُوفًا َواْلُموقُوُف َأَصحُّ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ فِيهَا بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى  

زَّاُز اِبلطَّابَ َراَن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحَدَ  - 1777 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإَْسَاِعيَل اْلب َ ُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر حُمَمَّ  ْبِن َمْنُصوٍر الطُّوِسيُّ ثنا حُمَمَّ
َرُسوَل هللِا َصلَّى َرْوٌح ثنا َسِعيٌد يَ ْعِِن اْبَن َأيِب َعُروبََة َعْن قَ تَاَدَة َعْن ِخاَلٍس َعْن َأيِب رَاِفٍع َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ    ِإَْسَاِعيَل الصَّائُِغ ثنا

ْمُس  َها ُأْخَرى " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َصلَّى ِمْن َصاَلِة الصُّْبِح رَْكَعًة قَ ْبَل َأْن َتطُْلَع الشَّ  َفطََلَعْت فَ ْلُيَصلِّ إِلَي ْ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 

ُد ْبُن َأيِب َبْكرٍ   - 1778 ِد ْبِن ِإْسَحاَق ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي ثنا حُمَمَّ  ثنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشاٍم ثنا  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن حُمَمَّ
ى َأَحدُُكْم رَْكَعًة ِمْن َصاَلِة الصُّْبِح قَ تَاَدَة َعْن َعْزرََة ْبِن ََتِيٍم َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َصلَّ َأيِب َعْن 

َها ُأْخَرى "  ْمُس فَ ْلُيَصلِّ ِإلَي ْ  ُثَّ طََلَعِت الشَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 

 بَابُ مُرَاعَاةِ أَدِلَّةِ الْمَوَاقِيتِ 
ُموَسى ثنا َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، َوَعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، قَااَل: ثنا ِبْشُر ْبُن  -  1781

َة، ثنا ُسْفيَاُن  ، َعِن اْبِن َأيِب أَْوََف، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ اْلَعاَلِء اْلَعطَّاُر مِبَكَّ ْكَسِكيِّ َنَة َعْن ِمْسَعٍر َعْن ِإبْ َراِهيَم السَّ ي ْ   ْبُن ُعي َ
ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم َواأْلَِهلَِّة ِلذِ   ِر هللِا َعزَّ َوَجلَّ "  كْ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِخيَاَر ِعبَاِد هللِا الَِّذيَن يُ َراُعوَن الشَّ

 تَ َفرََّد بِِه َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن اْلَعاَلِء ِبِِْسنَاِدِه َهَكَذا َوُهَو ثَِقةٌ 
 منكر.  # قال المحقق:
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 أُمِّ مَكْتُوم  عَلَى أَذَانِ بِلَال  بَابُ الْقَدْرِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَال  وَابْنِ أُمِّ مَكْتُوم  وَرِوَايَةِ مَنْ قَدَّمَ أَذَانَ ابْنِ  

ِد ْبِن حَيََْي َوأَبُو َصاِدقٍ   -  1795 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَفَواِرِس قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس   َأْخرَباََنهُ أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ حُمَمَّ
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حمَُ  ُد ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ ثنا ُأَساَمةُ ْبُن زَْيٍد َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ حُمَمَّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ ثنا حُمَمَّ يَزِيَد َمْوىَل اأْلَْسَوِد،    مَّ

ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ثَ ْواَبَن َعْن زَْيِد ْبِن ََثِبٍت، َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ اْبَن أُمِّ َمْكتُوٍم يُ َؤذُِّن بَِلْيٍل َعْن حُمَمَّ
 َفُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ يُ َؤذَِّن ِباَلٌل " " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَرْجِيحِ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَعَمَلِهِمْ 
َسِعيدِ   -  1811 َوأَبُو  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  َوأَبُو  اْلَفِقيهُ  َوأَبُو طَاِهٍر  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  أَبُو    َأْخرَباََن  ثنا  قَالُوا:  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم   ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ َثِِن اْبُن َأيِب ِذْئٍب، ح. َوَأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اْلِمْصِريُّ ثنا اْبُن َأيِب ُفَدْيٍك، َحدَّ
احْلُبَ  ْبُن  زَْيُد  أان  َجْعَفٍر،  ْبُن  حَيََْي  ثنا  الرَّزَّاُز  َجْعَفٍر  أَبُو  أان  ْغَداَد  بِب َ ِبْشَراَن  ْبُن  احْلَُسنْيِ  الزُّْهِريِّ أَبُو  َعِن  ِذْئٍب  َأيِب  اْبُن  أان  َعْن اِب،   

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " لِْلُقَرِشيِّ   طَْلَحَة ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعْوٍف َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَْزَهَر َعْن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم، َأنَّ َرُسوَل هللاِ 
ِة الرَُّجَلنْيِ ِمْن َغرْيِ قُ َرْيٍش " لَْفُظ َحِديِث  : َما تُرِيُد ِبَذِلَك قَاَل: نُ ْبَل الرَّْأيِ ِمْثُل قُ وَّ  اْبِن َأيِب فَُدْيٍك زَاَد زَْيٌد يف رَِوايَِتِه فَِقيَل لِلزُّْهِريِّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُفِيقُ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتَيْنِ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا 
ُغوِلُّ ثن َأْخرَبانَ  - 1820 ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الدَّ ا َخارَِجةُ ْبُن ُمْصَعٍب ثنا  أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ ثنا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ ثنا حُمَمَّ

احْلََكمِ  َيَساٍر َعِن  اْبُن  ْبِن َعطَاٍء ُهَو  بَُدْيٍل ثنا َخارَِجةُ َعْن َعْبِد هللِا  ْبُن  أَنَّهُ َسَأَل َعاِئَشةَ   ُمِغيُث  اْلَقاِسِم،  ، َعِن  اأْلَيِْليِّ ْبِن َعْبِد هللِا 
ِمْن َذِلَك فَ َقاَلْت: قَاَل َرُسو  ْوَمنْيِ َوَأْكثَ َر  ْوَم َواْلي َ اْلي َ الصَّاَلَة  يُ ْغَمى َعَلْيِه فَ َيرْتُُك  الرَُّجِل  لَْيَس َعِن   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  ُل 

"ِبَشيْ  فَ ُيَصلِّيَها  َوْقِتَها  يف  َوُهَو  فَ ُيِفيُق  َصاَلتِِه  يف  َعَلْيِه  يُ ْغَمى  َأْن  ِإالَّ  َقَضاٌء  َذِلَك  ِمْن   ٍء 
عَ   -  1821 ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َخارَِجةُ  ثنا  ُمِغيٌث  ثنا  َخارَِجةُ  ثنا  ٌد  حُمَمَّ ثنا  َأمْحََد  أَبُو  أان  َسْعٍد،  أَبُو  َعْن  َوَأْخرَباََن  احْلََكِم  َعِن  طَاٍء، 

 اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَل َذِلَك. 
ِباَلٍل، َعْن َأيِب وَ  ْبِن  ْبُن َخاِلٍد، َعْن َخارَِجَة اأْلَْكرَبِ وََكَذِلَك رُِوَي َعْن ُسَلْيَماَن  َأمْحَُد   ُحَسنْيٍ َوُهَو َعْبُد هللِا ْبُن ُحَسنْيِ َكَذِلَك َرَواهُ 

َنظَرٌ  التَّارِيِخ َوقَاَل: ِفيِه  اْلُبَخاِريُّ يف  َيَساٍر ذََكَرهُ  ْبِن  ُنهُ َوََنَى    ْبِن َعطَاِء  يُ َوهِّ اْلُمبَاَرِك  اْبُن  تَ رَُكوهُ َكاَن  اأْلَيِْليُّ  هللِا  ْبُن َعْبِد  َواحْلََكُم 
َبٍل، َعْن َحِديِثهِ   َأمْحَُد ْبُن َحن ْ

 باطل.  # قال المحقق:
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 بَابُ زَوَالِ الْعَقْلِ بِالسُّكْرِ لَا يَكُونُ عُذْر ا فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْهُ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب  اَن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو َأْخربََ  - 1829 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن َعْمُرو بْ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أان اْبُن َوْهٍب، َحدَّ ثَُه، َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد أان حُمَمَّ ُن احْلَاِرِث، َأنَّ َعْمَرو ْبَن ُشَعْيٍب، َحدَّ
نْ يَ هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن تَ َرَك الصَّاَلَة ُسْكًرا مَ  َا َكاَنْت َلهُ الدُّ ا  رًَّة َواِحَدًة َفَكَأَّنَّ

َها، َوَمْن تَ َرَك الصَّاَلَة ُسْكًرا َأْربََع َمرَّاٍت َفَكاَن َحقًّا َعَلى هللِا َأْن َيْسِقَيهُ مِ  َها َفُسِلب َ ْن ِطيَنِة اْْلَبَاِل " قَالُوا: َما ِطيَنةُ اْْلَبَاِل َوَما َعَلي ْ
 اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " ُعَصارَةُ َأْهِل َجَهنََّم " 

 سن.ح # قال المحقق:
 

ُد ْبُن حَمَْمَوْيِه اْلَعْسَكِريُّ  -  1830 اِبأْلَْهَواِز، ثنا أَبُو اْلَفْضِل َجْعَفُر   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن أنبأ أَبُو بَْكٍر حُمَمَّ
ِد ْبِن مَحَّاٍد اْلَقاَلِنِسيُّ اِبلرَّْمَلِة، ثنا ِهَشاُم ْبُن عَ  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبٍر، ْبُن حُمَمَّ ٍد َعْن حُمَمَّ اٍر ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم ثنا زَُهرْيُ ْبُن حُمَمَّ مَّ

آْلِبُق َحَّتَّ يَ ْرِجَع ِإىَل َمَوالِيِه  َنٌة: اْلَعْبُد اقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َثاَلثٌَة اَل تُ ْقَبُل َْلُْم َصاَلٌة َواَل َتْصَعُد َْلُْم َحسَ 
ْكَراُن َحَّتَّ َيْصُحَو "   َها َزْوُجَها، َوالسَّ  فَ َيَضَع يََدهُ يف أَْيِديِهْم، َواْلَمْرأَةُ السَّاِخُط َعَلي ْ

 تَ َفرََّد بِِه زَُهرْيٌ َهَكَذا 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 ةِ ذِكْرُ جُمَّاعِ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَ 

 بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ 
ُد ْبُن شَ   -  1833 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيهُ أنبأ حُمَمَّ ُد ْبُن حَيََْي  َأْخرَباََن حُمَمَّ اَذاَن اجْلَْوَهِريُّ ثنا حُمَمَّ

اءُ َعْن َأيِب ِقاَلبََة َعْن أََنٍس، قَاَل: َكاَنِت الصَّاَلةُ ِإَذا َحَضَرْت َعَلى عَ اْلَقِطيِعيُّ ثنا َرْوُح ْبُن َعطَاِء ْبِن  ْهِد  َأيِب َمْيُمونََة ثنا َخاِلٌد احْلَذَّ
َذِلَك   فَاْشَتدَّ  الصَّاَلَة،  الصَّاَلَة  فَ نَاَدى:  الطَّرِيِق  يف  رَُجٌل  َسَعى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َْذاَن  عَ َرُسوِل  اَتَّ َلِو  فَ َقالُوا:  النَّاِس  َلى 

ُهوِد " قَاَل: فَأُِمَر ِباَلٌل َأْن َيْشَفَع اأْلََذاَن   اَنقُوًسا اَي َرُسوَل هللِا فَ َقاَل: " َذِلَك لِلنََّصاَرى " فَ َقالُوا: َلِو اَتََّْذاَن بُوقًا قَاَل: " َذِلَك لِْلي َ
قَاَمَة "   َويُوتَِر اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد َجْعَفُر ْبُن َهارُوَن، ثنا َعْبُد هللاِ   -  1840 ْغَداَد أان أَبُو حُمَمَّ ِد ْبِن ِسنَاٍن ثنا َسَلَمةُ  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ  ْبُن حُمَمَّ

ْيِد هللاِ  ثنا َصَدَقةُ ْبُن ُعب َ  ُّ الضَّبِّ َبَة َعْن َعْبِد اجْلَبَّاِر ْبِن َواِئٍل، َعْن أَبِيِه، قَاَل: " َحقٌّ َوُسنَّةٌ  اْلَماِزّنُّ   ْبُن ُسَلْيَماَن  احْلَاِرُث ْبُن ُعت ْ ثنا   
 َمْسنُونٌَة َأْن اَل يُ َؤذَِّن الرَُّجُل ِإالَّ َوُهَو طَاِهٌر َواَل يُ َؤذُِّن ِإالَّ َوُهَو قَائٌِم " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 ب ا وَجَالِس ا بَابُ الْأَذَانِ رَاكِ 
ُد ْبُن    -  1843 يَ ْعُقوَب، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اِب ثنا ِإَْسَاِعيُل، َعِن احْلََسِن، َأنَّ َرسُ  وَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَمَر ِباَلاًل يف َسَفٍر فََأذََّن َعَلى رَاِحَلِتِه ُثَّ نَ َزلُوا  أان َعْبُد اْلَوهَّ
 َفَصلَّْوا رَْكَعَتنْيِ رَْكَعَتنْيِ ُثَّ َأَمَرهُ فَأَقَاَم َفَصلَّى هِبُِم الصُّْبَح " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ بَابُ  
بْ   -  1849 َجْعَفِر  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أان  ْغَداَد  بِب َ اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلََسِن  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  يَ ْعُقوُب  ثنا  ُدُرْستُ َوْيِه  ِن 

الرَّمحَْ  َبْكٍر احْلَُمْيِديُّ ثنا َعْبُد  ثنا أَبُو  ْبِن  ُسْفيَاَن  ِد  ْبُن حُمَمَّ هللِا  َثِِن َعْبُد  اْلَقَرُظ، قَاَل: َحدَّ ْبِن َعائِِذ  ْبِن َسْعِد  اِر  ْبِن َعمَّ ْبُن َسْعِد  ِن 
اِر ْبِن َسْعٍد َعْن أَبِيِه َسْعِد اْلَقَرظِ  اٌر، َوُعَمُر، ابْ نَا َحْفِص ْبِن ُعَمَر ْبِن َسْعٍد، َعْن َعمَّ اٍر، َوَعمَّ َعهُ يَ ُقوُل: " ِإنُّ َهَذا اأْلََذاَن   أَنَّهُ َسَِ َعمَّ

 هللاُ َأْكرَبُ، هللاُ َأْكرَبُ هللاُ َأْكرَبُ، َأْشَهُد َأْن اَل  يَ ْعِِن َأَذاَن ِباَلٍل الَِّذي أََمَر بِِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوإِقَاَمَتهُ َوُهَو: هللاُ َأْكربَُ 
ًدا َرُسوُل هللِا، ُثَّ ِإَلَه ِإالَّ هللاُ، أَ  ًدا َرُسوُل هللِا، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ ُقوُل: َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلهَ  ْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ هللاُ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ يَ ْرِجُع فَ ي َ

ًدا َرُسولُ  ًدا َرُسوُل هللِا، ِحيَّ َعَلى الصَّاَلِة، ِحيَّ َعَلى الصَّاَلِة،    ِإالَّ هللاُ، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ هللِا، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ
قَاَمةُ َواِحدَ  ِت الصَّاَلةُ َمرَّةً ٌة َواِحَدٌة َويَ ُقوُل: َقْد قَامَ ِحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، ِحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، هللاُ َأْكرَبُ هللاُ َأْكرَبُ، اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ، َواإْلِ

َمرَّ  اأْلََذاِن  التَّْكِبرَي يف َصْدِر  احْلَُمْيِديِّ فَ َيْذُكُر  يَ ْرِويِه َعِن  اْلِكتَاِب، َوَغرْيُهُ  " َكَذا يف  َأيِب  َواِحَدًة  احْلَُمْيِديُّ يف َحِديِث  يَ ْرِويِه  َتنْيِ ُثَّ 
 ِئدٌ حَمُْذورََة َأرْبَ ًعا َوَنَُْخُذ بِِه أِلَنَّهُ زَا 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ وَضْعِ الْإِصْبَعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ عِنْدَ التَّأْذِينِ 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُرسْ   - 1856 ِد ْبُن َحيَّاَن ثنا حُمَمَّ اِصٍم، قَااَل: ثنا  َتَة، َوأان اْبُن َأيِب عَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ

اٍر، اْبَِنْ َحْفٍص، َعنْ  ٍد، َوُعَمَر، َوَعمَّ آاَبئِِهْم َعْن َأْجَداِدِهْم َعْن ِباَلٍل،   اْبُن َكاِسٍب ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َسْعٍد َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ
َعْيَك يف أُذُنَ ْيَك فَِإنَّهُ َأْرَفُع ِلَصْوِتَك " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: لَُه: "   ِإَذا َأذَّْنَت فَاْجَعْل ُأْصب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبنُ   -  1857 يَ ْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، قَاَل:   َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ٍد اأْلَْنَصاِريِّ َعْن ِعيَسى ْبِن َحارِثََة،   َعِن اْبِن اْلُمَسيِِّب، أَنَّهُ قَاَل: " أََمَر قُِرَئ َعَلى اْبِن َوْهٍب َأْخرَبََك اْبُن َْلِيَعَة َعْن َسِعيِد ْبِن حُمَمَّ

َعْيِه يف أُُذنَ ْيِه َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْنظُُر إِ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  لَْيِه فَ َلْم يُ ْنِكْر  لََّم ِباَلاًل َأْن يُ َؤذَِّن َفَجَعَل ِإْصب َ
نَّةُ ِمْن يَ ْوَمِئٍذ " َورُوِّينَا َعِن اْبِن ِسريِيَن َأنَّ ِباَلاًل َجَعَل ُأْصبُ عَ   ْيِه يف أُُذنَ ْيِه يف بَ ْعِض َأَذانِِه َأْو يف ِإقَاَمِتهِ َذِلَك َفَمَضِت السُّ
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 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا طَاهِرٌ 
ْيِخ ثنا َعْبَدا  -  1859 ِد ْبُن َحيَّاَن أَبُو الشَّ ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أان أَبُو حُمَمَّ ثنا ِهاَلُل ْبُن ِبْشٍر ثنا ُعَمرْيُ   نُ َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

َبَة َعْن َعْبِد اجْلَبَّاِر ْبِن َواِئٍل، َعْن أَبِيِه، قَاَل: " َحقٌّ وَ  ُف ثنا احْلَاِرُث ْبُن ُعت ْ ُسنٌَّة َمْسُنونٌَة َأْن اَل يُ َؤذَِّن ِإالَّ َوُهَو طَاِهٌر  ْبُن ِعْمَراَن اْلَعالَّ
 ائٌِم " َواَل يُ َؤذُِّن ِإالَّ َوُهَو قَ 

: َكانُوا اَل يَ َرْوَن ِبًَْسا َأْن يُ َؤذَِّن الرَُّجُل َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن َوائٍِل، َعْن أَبِيِه ُمْرَسٌل َوُهَو قَ ْوُل َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح َوقَاَل ِإبْ َراِهيُم النََّخعِ  يُّ
احْلََسُن   قَاَل  َوِبِه  ُوُضوٍء  َغرْيِ  يف ِكتَابِ َعَلى  َمَضى  َوَقْد  اأْلَذَْكاِر  يف  الطََّهارَِة  اْسِتْحبَاِب  ِإىَل  يَ ْرِجُع  ِفيِه  َواْلَكاَلُم  َوقَ تَاَدةُ   اْلَبْصرِيُّ 

 الطََّهارَةِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ فِيمَا لِلنَّاسِ فِيهِ مَنْفَعَة  

زَّارُ َأْخرَباََن أَبُو    -  1864 ُد ْبُن َمْرَواَن ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك اْلب َ  ِبِدَمْشَق، ثنا ِهَشاُم َحازٍِم احْلَاِفُظ، أان أَبُو َأمْحََد احْلَاِفُظ، أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
، قَاَل: َحدَّ  اٍر ثنا َعْبُد احْلَِميِد ْبُن َحِبيِب ْبِن َأيِب اْلِعْشرِيَن ثنا اأْلَْوزَاِعيُّ َد ْبَن إِبْ َراِهيَم ْبُن َعمَّ ، َأنَّ حُمَمَّ َثِِن حَيََْي ْبُن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريُّ

اِم، قَاَل: ُكْنُت َمَع اْمَرَأيت يف ِمْرِطَها يف َغدَ  ثَُه، َعْن نُ َعْيِم ْبِن النَّحَّ ، َحدَّ ْيِميَّ   اٍة اَبرَِدٍة فَ نَاَدى ُمنَاِدي َرُسوِل هللِا َصلَّى ْبِن احْلَاِرِث الت َّ
ْعُت قُ ْلُت: َلْو قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  ا َسَِ ا قَاَل:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َصاَلِة الصُّْبِح، فَ َلمَّ َسلََّم: َوَمْن قَ َعَد َفاَل َحَرَج فَ َلمَّ

ْوِم قَاَل: " َوَمْن قَ َعَد َفاَل َحَرَج "   الصَّاَلةُ َخرْيٌ ِمَن الن َّ
 صحيح لغيره.  لمحقق:# قال ا

 بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ غَيْرُهُ 
غَ   -  1870 يٍل ثنا أَبُو اْلَقاِسِم اْلب َ ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َجَِ ِويُّ ثنا َخَلُف ْبُن ِهَشاٍم اْلُمْقِرُئ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

حُمَمَّ  أَبُو  َصلَّ ثنا  النَِّبَّ  َأنَّ  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  راََبٍح،  َأيِب  ْبُن  َعطَاءُ  ثنا  اْلَماِزّنُّ  رَاِشٍد  ْبُن  َسِعيُد  ثنا  زَّاُر  اْلب َ يف ٍد  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  ى 
ِباَلاًل فَ َلْم جيَُِدوهُ ف َ  َزَل اْلَقْوُم َفطََلُبوا  لَهُ َفَحَضَرِت الصَّاَلةُ فَ ن َ أَذََّن َمِسرٍي  ِإنَّ رَُجاًل َقْد  اْلَقْوُم:  َقاَم رَُجٌل فََأذََّن ُثَّ َجاَء ِباَلٌل فَ َقاَل 

َا يُِقيُم َفَمَكَث اْلَقْوُم ُهَو اَنئٌِم ِإنَّ ِباَلاًل َأرَاَد َأْن يُِقيَم فَ َقاَل لَهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َمْن أَذََّن "  " َمْهاًل اَي ِباَلُل فَِإَّنَّ
 تَ َفرََّد بِِه َسِعيُد ْبُن رَاِشٍد َوُهَو َضِعيفٌ 

 . منكر # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِويُّ َرمِحَهُ هللاُ تَ َعاىَل ِإْماَلًء أان َعْبُد هللِا ْبُن حمَُ  -  1889 ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ِد ْبِن ُشَعْيٍب الزَّْمَهَراّنُّ َحدَّ  ثنا َأمْحَُد  مَّ
َثِِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعْن َجاِبٍر اجْلُْعِفيِّ َعْن َعِديِّ ْبِن ََثِبٍت َعنْ  َثِِن َأيِب، َحدَّ  َعْبِد هللِا ْبِن يَزِيَد اأْلَْنَصارِيِّ َعْن ْبُن َحْفٍص، َحدَّ
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، أَنَّهُ " َصلَّى َمَع َرُسوِل هللاِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَْمِع َصاَلِة اْلَمْغِرِب َثاَلَث رََكَعاٍت َوَصاَلِة اْلِعَشاِء رَْكَعَتنْيِ  َأيِب أَيُّوَب اأْلَْنَصارِيِّ
يًعا ِبََِذاٍن َوِإقَاَمٍة َواِحَدٍة " َكَذا َرَواهُ َجاِبٌر اجْلُْعِفيُّ َوَجاِبٌر اَل حُيَْتجُّ بِهِ  ُُهَا َجَِ  َفَصالَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ سُنَّةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْمَكْتُوبَةِ فِي حَالَتَيِ الِانْفِرَادِ وَالْجَمَاعَةِ 
ُد ْبُن ي َ   -  1904 ُن َأيِب طَاِلٍب، ْعُقوَب، ثنا حَيََْي بْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َمْسُعوٍد، قَالَ  ْبِن  هللِا  اأْلَْحَوِص َعْن َعْبِد  َأيِب  ثنا َسِعيٌد َعْن قَ تَاَدَة َعْن  ْبُن َعطَاٍء  اِب  اْلَوهَّ هللِا أنبأ َعْبُد  َمَع َرُسوِل  َنَما ََنُْن  بَ ي ْ  "  :
ْعنَا مُ  نَاِداًي يَ ُقوُل: هللاُ َأْكرَبُ هللاُ َأْكرَبُ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعَلى َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف بَ ْعِض َأْسَفارِهِ ِإْذ َسَِ

: فَابْ َتَدْراَنهُ فَِإَذا َصاِحُب ِمَن النَّاِر " قَالَ اْلِفْطَرِة " فَ َقاَل: َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َخَرَج  
 َماِشَيٍة َأْدرََكْتهُ الصَّاَلةُ فَ نَاَدى هِبَا " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْبنُ   -  1908 ُد  الرَّمْحَِن حُمَمَّ أَبُو َعْبِد  ثنا  احْلَاِفُظ  َأمْحََد  أَبُو  أان  احْلَاِفُظ،  أَبُو َحازٍِم  اْلَبرْيُويتُّ    َأْخرَباََن  ثنا ِإْسَحاُق َعْبِد هللِا  بَِبرْيُوَت، 
اْبَن ُغْصنٍ  اْلَقاِسُم يَ ْعِِن  َثِِن  اْبَن النَّْضِر، َحدَّ َثِِن اْلَولِيُد يَ ْعِِن  ، َحدَّ الرَّْمِليَّ اْبَن ُسَوْيٍد  َأيِب ُعْثَماَن  يَ ْعِِن  ْبِن َأيِب ِهْنَد َعْن   َعْن َداُوَد 

، قَاَل:   اْلَفاِرِسيِّ ْهِديِّ َعْن َسْلَماَن  الصَّاَلةِ الن َّ ِبَِْرِض يَفٍْء فَ يُ َؤذُِّن ِِبَْضَرِة  َيُكوُن  ِمْن رَُجٍل  َما   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  النَِّبُّ َصلَّى    قَاَل 
ُنوَن َعَلى ُدَعائِِه ْسجُ َويُِقيُم الصَّاَلَة فَ ُيَصلِّي ِإالَّ َصفَّ َخْلَفهُ ِمَن اْلَماَلِئَكِة َما اَل يُ َرى ُقْطَراهُ يَ رَْكُعوَن ِبرُُكوِعِه َويَ  ُدوَن ِبُسُجوِدِه َويُ َؤمِّ

 " 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ أَخْذِ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ وَإِقَامَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ 

قَااَل:    -  1919 ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  َوأَبُو  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  الرَّبِيُع  أنبأ  يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا 
ْبِن َعْبدِ  ْبُن َغزِيََّة َعْن َحِبيِب  َأْخرَبّن ُعَمارَةُ  ٍد،  ْبُن حُمَمَّ ِإبْ َراِهيُم  أنبأ   ، اِفِعيُّ الشَّ ثنا  ْبِن َعاِصٍم، قَاَل:  ُسَلْيَماَن  الرَّمْحَِن َعْن َحْفِص   

عَ  َهى النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل يُ َؤذُِّن لِْلَمْغِرِب فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَل مَ النَِّبُّ  َسَِ ا قَاَل فَانْ ت َ
 َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْنزِلُوا َفَصلُّوا اْلَمْغِرَب ِبِِقَاَمِة َذِلَك اْلَعْبِد اأْلَْسَوِد "   َوَسلََّم َوَقْد قَاَل: َقْد قَاَمِت الصَّاَلةُ فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ 

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
 باطل.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَة  
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احْلََسِن    -  1921 ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  ْبُن َعِديٍّ  َأمْحََد  أَبُو  ثنا  اْلَمالِيِِنُّ،  ٍد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  أَبُو َسْعٍد  ْبُن َأْخرَباََن  احْلََكُم  ثنا  اجْلَبَّاِر  ْبِن َعْبِد 
قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْيَس َعَلى النَِّساِء  ُموَسى ثنا حَيََْي ْبُن مَحَْزَة، َعِن احْلََكِم، َعِن اْلَقاِسِم َعْن َأَْسَاَء،

ُمُهنَّ اْمَرأٌَة َوَلِكْن تَ ُقوُم يف َوَسِطهِ   نَّ "  َأَذاٌن َواَل ِإقَاَمٌة َواَل َُجَُعٌة َواَل اْغِتَساُل َُجَُعٍة َواَل تَ َقدَّ
قَاَمِة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َمْوقُوفًا َوَمْرفُ َهَكَذا َرَواهُ احْلََكُم ْبُن َعبْ  ُعهُ َضِعيٌف  ِد هللِا اأْلَيِْليُّ َوُهَو َضِعيٌف َورُوِّينَاهُ يف اأْلََذاِن َواإْلِ وًعا َورَف ْ

 َوُهَو قَ ْوُل احْلََسِن َواْبِن اْلُمَسيِِّب َواْبِن ِسريِيَن َوالنََّخِعيِّ 
 موضوع.  # قال المحقق:

 
 ثْنِيَةِ قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَإِفْرَادِ مَا قَبْلَهَا بَابُ تَ 

ثنا َصاِلحُ   -  1963 بُِبَخاَرى،  اْلَفِقيهُ  ْبُن َسْهٍل  َأمْحَُد  َنْصٍر  أَبُو  أان  احْلَاِفُظ،  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  احْلَاِفُظ َجَزرَةُ  َوَأْخرَباََن حُمَمَّ ٍد  ْبُن حُمَمَّ  
ْغَداِديُّ َحدَّ  ْعُت َأيِب َوَجدِّي، َثِِن يَ ْعُقوُب ْبُن مُحَْيِد ْبِن َكاِسٍب ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب حَمُْذو اْلب َ رََة، قَاَل: َسَِ

َعَلْيهِ  هللاُ  لِلنَِّبِّ َصلَّى  يُ َؤذُِّن  أَنَّهُ َكاَن  َأيِب حَمُْذورََة،  ََثِن َعْن  الصَّاَلةُ َقْد قَاَمِت حُيَدِّ يَ ُقوُل: َقْد قَاَمِت  أَنَّهُ  ِإالَّ  قَاَمَة  اإْلِ  َوَسلََّم فَ يُ ْفرُِد 
 الصَّاَلةُ " 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ 
ِضي أنبأ َحاِجُب ْبُن َأمْحََد الطُّوِسيُّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َهاِشٍم ثنا وَِكيٌع ثنا اأْلَْعَمُش  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقا - 1975

ٍد َصلَّى هللاُ َعلَ  ثَ نَا َأْصَحاُب حُمَمَّ َلى، قَاَل: َحدَّ  ْبَن زَْيٍد اأْلَْنَصارِيَّ ْيِه َوَسلََّم َأنَّ َعْبَد هللاِ َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ
َعلَ  رَُجاًل قَاَم  اْلَمنَاِم  يف  رَأَْيُت   " هللِا:  َرُسوَل  اَي  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  َمْثىَن َجاَء  َوأَقَاَم  َمْثىَن  فََأذََّن  َحاِئٍط  ِجْذِم  ى 

 اِن "  َوقَ َعَد قَ ْعَدًة َوَعَلْيِه بُ ْرَداِن َأْخَضرَ 
َلى، َعْن ُمَعاذٍ   َهَكَذا َرَواهُ ََجَاَعٌة َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة َوِقيَل: َعْنُه، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ 
ثنا  -  1984 ِإَْسَاِعيَل  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ثنا  احْلَاِفُظ  ْبُن ُعَمَر  أان َعِليُّ  اْلَفِقيُه،  ْبُن احْلَاِرِث  َبْكِر  أَبُو  ْبِن َكَراَمةَ   َأْخرَباََن  ْبُن ُعْثَماَن  ُد  حُمَمَّ

السُّ  ِمَن   " قَاَل:  أََنٍس،  َعْن  ٍد  حُمَمَّ َعْن  َعْوٍن  اْبُن  ثنا  ُأَساَمَة  أَبُو  قَاَل: ثنا  اْلَفاَلِح  َعَلى  ِحيَّ  اْلَفْجِر:  َأَذاِن  يف  اْلُمَؤذُِّن  قَاَل  ِإَذا  نَِّة 
ْوِم، هللاُ َأْكرَبُ هللاُ َأْكرَبُ، اَل ِإلََه ِإالَّ هللاُ "  ْوِم، الصَّاَلةُ َخرْيٌ ِمَن الن َّ  الصَّاَلةُ َخرْيٌ ِمَن الن َّ

 ُأَساَمَة َوُهَو ِإْسنَاٌد َصِحيحٌ وََكَذِلَك َرَواهُ ََجَاَعٌة َعْن َأيِب 
 صحيح.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن ِإبْ َراِهي   -  1985 اِر َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن َسْعٍد احْلَاِفُظ ثنا حُمَمَّ َم اْلبُوَشْنِجيُّ ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ

َلمِ  السُّ ُنَصرْيٍ  اأْلَوْ ْبِن  ثنا  اْلِعْشرِيَن  ْبِن َأيِب  ْبُن َحِبيِب  احْلَِميِد  ثنا َعْبُد   ، الدَِّمْشِقيُّ اْلَولِيِد  أَبُو  الظََّفِريُّ  َثِِن حَيََْي ْبُن يُّ ُثَّ  ، َحدَّ زَاِعيُّ
ثَ  ، َحدَّ ْيِميَّ َد ْبَن ِإبْ َراِهيَم ْبِن احْلَاِرِث الت َّ ، َأنَّ حُمَمَّ اِم، قَاَل: " ُكْنُت َمَع اْمَرَأيت يف ِمْرِطَها يف  َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريُّ ُه، َعْن نُ َعْيِم ْبِن النَّحَّ

ْعُت ق ُ  ا َسَِ  ْلُت: َلْو قَاَل: َوَمْن قَ َعَد َفاَل َحَرجَ َغَداٍة اَبرَِدٍة فَ نَاَدى ُمنَاِدي َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َصاَلِة الصُّْبِح فَ َلمَّ
ا قَاَل: الصَّاَلةُ َخرْيٌ ِمَن الن َّْوِم قَاَل: " َوَمْن قَ َعَد َفاَل َحَرَج "   قَاَل: فَ َلمَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا رُوِيَ فِي حِيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ 
ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه،    -  1994 ُد ْبُن َعْبِد هللِا  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ِد ْبُن َحيَّاَن أَبُو الشَّْيِخ اأْلَْصَفَهاّنُّ ثنا حُمَمَّ ثنا أَبُو حُمَمَّ

اٍر، َوَعمَّ   ْبِن ُرْسَتَة ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن مُحَْيِد ْبِن َكاِسٍب ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َسْعٍد اْلُمَؤذُِّن َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ  ِد ْبِن َعمَّ اٍر َوُعَمَر اْبِِن حُمَمَّ
ُقو  ُل: ِحيَّ َعَلى َخرْيِ اْلَعَمِل فََأَمَرهُ  َحْفِص ْبِن ُعَمَر ْبِن َسْعٍد، َعْن آاَبئِِهْم َعْن َأْجَداِدِهْم َعْن ِباَلٍل، أَنَّهُ َكاَن " يُ نَاِدي اِبلصُّْبِح فَ ي َ

ْوِم َوتَ ْرَك ِحيَّ َعَلى َخرْيِ اْلَعَمِل " النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن جَيَْعَل َمَكاَنََ   ا الصَّاَلةُ َخرْيٌ ِمَن الن َّ
ِباَلاًل َوأابَ  َعلََّم  ِفيَما  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  ُبْت  تَ ث ْ اللفظةُ مَلْ  َوَهِذِه  ْيُخ:  الشَّ وَ قَاَل  ِفيِه  الّزاَِيَدَة  َنْكَرهُ  حَمُْذورََة َوََنُْن  اِبهلِل   

ْوِفيقُ   الت َّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ 

ْبنِ   -  1996 هللِا  اجْلَُرْيرِيِّ َعْن َعْبِد  ثنا ُسْفيَاُن، َعِن  ْبُن َعْمرٍو، قَاَل:  ِمَن    َوَرَوى َخاِلُد   " ، قَاَل:  اأْلَْسَلِميِّ بَ ْرزََة  َأيِب  َشِقيٍق َعْن 
نَِّة   ِد بْ السُّ قَاَمِة يف اْلَمْسِجِد " َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث َأاَن أَبُو حُمَمَّ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن اأْلََذاُن يف اْلَمنَارَِة َواإْلِ ُن َحيَّاَن َأاَن اْبُن َأيِب َحاتٍِ

َفذَ  َعْمرٍو  ْبُن  َخاِلُد  ثنا   ، اأْلَْطَرابُ ْلِسيُّ يَزِيَد  ْبِن  ِد  ُمْنَكُر حُمَمَّ َضِعيٌف  َوُهَو  َعْمرٍو  ْبِن  َخاِلِد  َغرْيُ  يَ ْرِوِه  مَلْ  ُمْنَكٌر  َحِديٌث  َوَهَذا  َكَرهُ 
 احْلَِديثِ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا عدل  ثِقَة  لِلْإِشْرَافِ عَلَى عَوْرَاتِ النَّاسِ وَأَمَانَاتِهِمْ عَلَى الْمَوَاقِيتِ 
ْغَداَد،    -  1999 ثنا َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيُه، ثنا َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعَمَر اْلُمْقِرُئ احْلَِماِميُّ َرمِحَهُ هللاُ تَ َعاىَل بِب َ

ثَ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُسَلْيَماَن، ثنا حَيََْي ْبُن َعْبِد احْلَِميِد َحدَّ ِِن إِبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب حَمُْذورََة ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن  حُمَمَّ
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هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  هللِا َصلَّى  َأيِب حَمُْذورََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ِه، َعْن  أَبِيِه، َعْن َجدِّ اْلُمْسِلمِ َأيِب حَمُْذورََة، َعْن  أَُمنَاءُ   " نَي َعَلى َصاَلَِتِْم َم: 
 َوُسُحورِِهُم اْلُمَؤذِّنُوَن " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلَعبَّاِس حمَُ   -  2000 أَبُو  ثنا  ِإبْ َراِهيَم قَااَل:  ْبُن  احْلََسِن َوأَبُو زََكرايَّ حَيََْي  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  الرَّبِيُع  أنبأ  يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  مَّ
َعَليْ ُسلَ  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  احْلََسِن،  َعِن  يُوُنَس،  َعْن  اِب  اْلَوهَّ َعْبُد  أان   ، اِفِعيُّ الشَّ ثَ نَا  َحدَّ أَُمنَاءُ ْيَماَن،  نُوَن  اْلُمَؤذِّ  " قَاَل:  َوَسلََّم  ِه 

مَ اْلُمْسِلِمنَي َعَلى َصاَلَِتِْم " قَاَل: َوذََكَر َمَعَها َغرْيََها َوَهَذا اْلُمرْ   َسُل َشاِهٌد ِلَما تَ َقدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 بَابُ الرَّغْبَةِ فِي أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ صَيِّتًا 
َوةُ ْبُن ُشَرْيٍح َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ َوأَبُو َبْكٍر قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر قَاَل: قُِرَئ َعَلى اْبِن    -  2001 َوْهٍب: َأْخرَبََك َحي ْ

هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  ُسَلْيٍم  ْبِن  َصْفَواَن  َعْن  َعْمرٍو  ْبِن  َبْكِر  َخْطَمةَ َعْن  َبِِن  اَي   " اأْلَْنَصاِر:  ِمَن  َخْطَمَة  لَِبِِن  قَاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه   
َنُكْم أَْفَضَلُكْم يف أَنْ ُفِسُكْم "    اْجَعُلوا ُمَؤذِّ

 َوَهَذا أَْيًضا ُمْرَسلٌ 
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ عَدَدِ الْمُؤَذِّنِنيَ 

َبَة ثنا َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اأْلَْسَفاِطيُّ ث - 2016 نا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ
َشَة قَاَلْت: " َكاَن لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثاَلثَةُ ُمَؤذِِّننَي ِباَلٌل حَيََْي ْبُن آَدَم َعْن ِإْسَرائِيَل َعْن َأيِب ِإْسَحاَق َعِن اأْلَْسَوِد َعْن َعائِ 

 َوأَبُو حَمُْذورََة َواْبُن أُمِّ َمْكتُوٍم " 
َم َفَمْن قَاَل: َكاَن َلهُ ُمَؤذِّانَ  اَنِن اِبْلَمِديَنِة َوَمْن قَاَل: قَاَل أَبُو َبْكٍر: َواْْلرََبَاِن َصِحيَحاِن يَ ْعِِن َهَذا َوَما تَ َقدَّ ِن َأرَاَد اللََّذْيِن َكااَن يُ َؤذِّ

ةَ   . َثاَلثًَة َأرَاَد َأاَب حَمُْذورََة الَِّذي َكاَن يُ َؤذُِّن مِبَكَّ
َة َعَلى ُمَؤذٍِّن َواِحٍد َداَلَلٌة َعَلى َجَواِز ااِلْقِتَصاِر َعَلى ْيُخ: َويف اْقِتَصارِِه مِبَكَّ  ُمَؤذٍِّن َواِحدٍ  قَاَل الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيٍد قَااَل:  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز ثنا حَيََْي ْبُن َجْعَفٍر ثنا َعْمُرو ْبُن َعبْ   -  2022 ُد ْبُن ُعب َ ِد اْلَغفَّاِر َوحُمَمَّ
ِه أنبأ َعْبُد ثنا اأْلَْعَمُش َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ ثنا أَبُو َبْكٍر حمَُ  ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلُمَوجَّ ِه حُمَمَّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن ثنا أَبُو اْلُمَوجَّ مَّ

ْعُت اأْلَْعَمَش حُيَدُِّث، َعْن َأيِب َصاِلٍح َعْن َأيِب هُ  ِريُّ قَاَل: َسَِ كَّ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َريْ َرَة قَاَل: قَ هللِا ْبُن ُعْثَماَن ثنا أَبُو مَحَْزَة السُّ
ِننيَ  ةَ َواْغِفْر لِْلُمَؤذِّ َماُم َضاِمٌن َواْلُمَؤذُِّن ُمْؤََتٌَن، اللُهمَّ َأْرِشِد اأْلَئِمَّ " زَاَد أَبُو مَحَْزةَ يف رَِوايَِتِه قَاَل: فَ َقاَل رَُجٌل: اَي    َعَلْيِه َوَسلََّم: " اإْلِ
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نَا   تَ رَْكت َ َلَقْد  هللِا  احلَْ َرُسوَل  َوَهَذا   " ُمَؤذَُِّنُْم  ِسَفَلتُ ُهْم  زََمااًن  بَ ْعدَُكْم  ِإنَّ   " قَاَل:  زََمااًن  بَ ْعَدَك  اأْلََذاَن  نَاَفُس  نَ ت َ َيْسَمْعهُ  َوََنُْن  مَلْ  ِديُث 
َعهُ ِمْن رَُجٍل، َعْن َأيِب َصاِلحٍ  َا َسَِ  اأْلَْعَمُش اِبْلَيِقنِي ِمْن َأيِب َصاِلٍح َوِإَّنَّ

 ( بدون زيادة أبي حمزة.[ 207صحيح. ]الحديث في سنن الترمذي ) ق:# قال المحق
 

 بَابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ عَلَى الْإِمَامَةِ 
احلَْ   -  2025 َوأَبُو  ْيَسابُوَر  بِن َ اْلُمزَكِّي  ْبِن حَيََْي  ِد  ْبِن حُمَمَّ إِبْ َراِهيَم  ْبُن  حَيََْي  زََكرايَّ  أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََنهُ  ُد  حُمَمَّ ْبِن َسِن  احْلََسِن  ْبِن  َأمْحََد   

ِد ْبِن ِإْسَحاَق اْلَفاِكِهيُّ  ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ْغَداَد قَااَل: َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ زَّاُر بِب َ َة، ثنا أَبُو حَيََْي ْبُن َأيِب َمْيَسَرَة، ثنا اْلُمْقرُِئ ِإْسَحاَق اْلب َ  مِبَكَّ
َع َعاِئشَ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن ثنا حَ  ثَُه، َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َسَِ َد ْبَن َأيِب َصاِلٍح َحدَّ َثِِن اَنِفُع ْبُن ُسَلْيَماَن َأنَّ حُمَمَّ َوةُ َحدَّ َة َزْوَج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ي ْ

َماُم َضا َماَم َوَعَفا َعِن اْلُمَؤذِِّن َعَلْيِه َوَسلََّم تَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اإْلِ ِمٌن َواْلُمَؤذُِّن ُمْؤََتٌَن، فََأْرَشَد هللاُ اإْلِ
 " َوَقْد ِقيَل َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ُُمَاِهٍد َعِن اْبِن ُعَمرَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ   - 2026 ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ٍد َحدَّ ْرِقيِّ ثنا َأمْحَُد ْبُن َحْفٍص َوَعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ اْلَعَلِويُّ ِإْماَلًء أان أَبُو َحاِمِد ْبُن الشَّ
َثِِن إِبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعِن اأْلَ  اِهٍد َعِن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ قَاَل: ْعَمِش َعْن ُمَُ اْلَفرَّاءُ َوَقَطُن ْبُن ِإبْ َراِهيَم قَالُوا: ثنا َحْفُص ْبُن َعْبِد هللِا َحدَّ

 " اْلُمَؤذُِّن يُ ْغَفُر َلهُ َمَدى َصْوتِِه َوُيَصدِّقُهُ ُكلُّ َرْطٍب َواَيِبٍس " 
مُ  َواْلُمَؤذُِّن  َضاِمٌن  َماُم  اإْلِ  " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  ِإنَّ  يَ ُقوُل:  ْعُتهُ  َوَسَِ َواْغِفْر ْؤََتَنٌ قَاَل:  َة  اأْلَئِمَّ َأْرِشِد  اللُهمَّ   ،

ِننَي "    لِْلُمَؤذِّ
 َهَكَذا َرَواهُ إِبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

أَبُ   -  2030 ْبِن َعِقيٍل أنبأ  ِد  ْبِن حُمَمَّ اْلَفْضِل  ْبُن  أنبأ َعِليُّ  اْلَعزِيِز  ْبُن َعْبِد  َنْصٍر ُعَمُر  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََنهُ  ثنا َعِليُّ  احْلَرَّاّنُّ  و ُشَعْيٍب 
ُد ْبُن َأيِب َعِديٍّ أنبأ يُوُنُس َعِن احْلََسِن ذََكَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َماُم َضاِمٌن َواْلُمَؤذُِّن ُمْؤََتٌَن،  اْلَمِديِِنِّ ثنا حُمَمَّ أَنَّهُ قَاَل: " اإْلِ

ِننَي " َشكَّ اْبُن َأيِب َعِديٍّ فََأْرَشَد هللاُ اأْلَئِ  ِة َوَأْرَشَد اْلُمَؤذِّ ِننَي َأْو قَاَل: َغَفَر هللاُ لْْلَئِمَّ َة َوَغَفَر لِْلُمَؤذِّ  مَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َأيِب َعِديٍّ َعْن يُوُنَس َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل  -  2031 ْسنَاِد ثنا حُمَمَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلُمَؤذِّنُوَن َوهِبََذا اإْلِ

احْلََسِن، َعْن َجاِبٍر َولَْيَس مِبَْحُفوٍظ  أَُمنَاءُ اْلُمْسِلِمنَي َعَلى َصاَلَِتِْم َوَحاَجِتِهْم " أَْو َحاَجاَِتِْم َوَقْد رُِوَي ِإَجازَةُ َذِلَك َعْن يُوُنَس َعنِ 
 َعْن َأيِب أَُماَمةَ َورُِوَي يف َذِلَك 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ِد    -  2039 ْبُن حُمَمَّ اْلَعبَّاُس  اْلَفْضِل  أَبُو  ثنا  ِإْماَلًء،  اْلَعَلِويُّ  ْبُن احْلَُسنْيِ  ُد  احْلََسِن حُمَمَّ أَبُو  َثِِن  يَزِيَد َحدَّ ُد ْبُن  ثنا حُمَمَّ ْبِن قُوْهيَاَر 

َلِميُّ ح. َوَأْخرَباََن أَبُو طَا ُد ْبُن يَزِيَد ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُرْسُتَم ثنا مَحَّاُد ْبُن َسلَ السُّ ِد  ِهٍر اْلَفِقيهُ ثنا أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن ثنا حُمَمَّ َمَة َعْن حُمَمَّ
َوَسلَّ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  َسَلَمَة  َأيِب  َعْن  َعْمرٍو  ِإميَااًن  ْبِن  َوَأمَُّهْم  َصَلَواٍت  ََخَْس  َأذََّن  َمْن   " َم: 

َم ِمْن َذْنِبِه " اَل َأْعرِفُهُ ِإالَّ ِمْن َحِديِث إِبْ َراِهيَم ْبِن ُرْسُتَم، َعْن مَحَّ   اٍد َوَأمَّا احْلَِديُث الَِّذي َواْحِتَسااًب ُغِفَر َلهُ َما تَ َقدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
يُّ   - 2040 ُد ْبُن َهارُوَن اْْلَاِِشِ  أنبأ اْلَقاِسُم ْبُن َنْصٍر اْلُمَخّرِِميُّ َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ ثنا حُمَمَّ

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: " ََنَى أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعْمرٍو اْلَبَجِليُّ ثنا َجْعَفُر ْبُن زاَِيٍد َعْن حمَُ  ِد ْبِن ُسوَقَة َعْن حُمَمَّ مَّ
اًن "  َماُم ُمَؤذِّ  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيُكوَن اإْلِ

َها، َوَجْعَفُر ْبُن  فَ َهَذا َحِديٌث ِإْسنَاُدهُ َضِعيٌف مِبَرٍَّة ِإَْسَاِعيُل ْبُن   َث ِبََِحاِديَث مَلْ يُ تَابَْع َعَلي ْ َعْمرِو ْبِن جنَِيٍح أَبُو ِإْسَحاَق اْلُكويفُّ َحدَّ
 زاَِيٍد َضِعيفٌ 

 # قال المحقق: منكر. 
 

 بَابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّعْجِيلِ بِالصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ 
ْغَداَد، ثنا َعِليُّ ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلوَ َوَأْخرَباََن أَبُو عَ   -  2049 قَّاُق بِب َ اِسِطيُّ ثنا إِبْ َراِهيُم  ْبِد هللِا احْلَاِفُظ ثنا أَبُو ُعَمَر َوُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد الدَّ

َثِِن  َحدَّ َة  َمكَّ ُمَؤذُِّن  حَمُْذورََة  َأيِب  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  ثنا  َعْبَدَس،  َأْهِل  ِمْن  زََكرايَّ  هللِا  ْبُن  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  حَمُْذورََة  أاََب  يَ ْعِِن  َجدِّي  َعْن  َأيِب   
 َعْفُو هللِا " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأوَُّل اْلَوْقِت ِرْضَواُن هللِا، َوَأْوَسُط اْلَوْقِت َرمْحَةُ هللِا، َوآِخُر اْلَوْقِت 

َواِطيِل، قَاَلهُ لَنَا أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ ِإبْ َراِهيُم ْبُن زََكرايَّ َهَذا ُهَو الْ  َث َعِن الثَِّقاِت اِبْلب َ ، َعْن َأيِب ِعْجِليُّ الضَّرِيُر يُْكىَن َأاَب ِإْسَحاَق َحدَّ
ْبنِ  اْلَعزِيِز  ْبُن َعْبِد  ِإبْ َراِهيُم  َأيِب حَمُْذورََة ُهَو  ْبُن  احْلَاِفِظ َوإِبْ َراِهيُم  ْبِن َعِديٍّ  َمْشُهوٌر َورُِوَي َهَذا   َأمْحََد  َأيِب حَمُْذورََة  ْبِن  اْلَمِلِك  َعْبِد 

َس ِبَشْيٍء َوَلهُ َأْصٌل يف قَ ْوِل َأيِب َجْعَفٍر  احْلَِديُث َعَلى اللَّْفِظ اأْلَوَِّل َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوَجرِيِر ْبِن َعْبِد هللِا َوأََنِس ْبِن َماِلٍك َمْرفُوًعا َولَيْ 
ِد ْبنِ    َعِليٍّ اْلبَاِقرِ حُمَمَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ بِتَأْخرِيِهَا آخِرَ وَقْتِهَا 
ِإْسَحاَق    -  2071 ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  احْلََسُن  أنبأ  ِبِِْسَفرَاِئنَي  اْلُمْقِرُئ  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ثنا َأْخرَباََن  يَ ْعُقوَب  ْبُن  يُوُسُف  ثنا 

بْ  أََنِس  اْلَعاَلِء َعْن  َأيِب  ُموَسى  ْبُن َسَلَمَة َعْن  ثنا مَحَّاُد  ْبُن َحْرٍب  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسَلْيَماُن  هللِا َصلَّى  " َكاَن َرُسوُل  َماِلٍك قَاَل:  ِن 
َهاِر َأْكثَ َر َأْو َما بَِقَي " َويف َهَذا ِإنْ  تَاِء َوَما نَْدِري َما َمَضى ِمَن الن َّ ِم الشِّ تَاِء  ُيَصلِّي الظُّْهَر يف أايَّ  َصحَّ َكالدِّاَللَِة َعَلى اْلَفْرِق َبنْيَ الشِّ
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َلْغ الصَّْيِف يف َوْقِت َصاَلتِِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأنَّ َخرَبَ َبْكِر ْبِن َعْبِد هللِا اْلُمَزّنِّ حَمُْمولٌ وَ  َرَها يف احْلَرِّ ِإالَّ أَنَّهُ مَلْ يُ ب ْ  َعَلى أَنَّهُ َأخَّ
 ِخرِي َحرَّ الّرَِماِل َواْلَبْطَحاِء َوهللاُ َأْعَلمُ بِتَْأِخريَِها آِخَر َوْقِتَها َفَكانُوا جيَُِدوَن َمَع التَّأْ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ تَعْجِيلِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ 
ْيُد ْبُن َعقِ  - 2103 يُّ ثنا ُعب َ ْيٍد ثنا اْلُكَدميِْ ْلِْاَلِلُّ ثنا زََكرايَّ ْبُن ِإْسَحاَق  يٍل اَوَقْد َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

 َوَسلََّم ِحْصَن الطَّاِئِف َفَكاَن ُيَصلِّي بِنَا  َعِن اْلَولِيِد ْبِن َأيِب ََسَُرَة َعْن َأيِب طَرِيٍف اْْلَُذِلِّ قَاَل: َحاَصْراَن َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 
 ى َمَواِقَع نَ ْبِلِه " َصاَلَة اْلَمْغِرِب َوَأَحُداَن يَ رَ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ كَرَاهِيَةِ تَأْخرِيِ الْمَغْرِبِ 
ْغَداَد ِإْماَلًء يف جَ   -  2108 ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا احْلُْريفُّ بِب َ ثَ نَا أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُعب َ ْبُن َسْلَماُن   اِمِع اْلَمْنُصوِر، ثنا َأمْحَدُ َحدَّ

عَ  قَاَل  َمْعُروٍف  اْبَن  يَ ْعِِن  َهارُوُن  َثِِن  َحدَّ َأيِب  َثِِن  َحدَّ َبٍل  َحن ْ ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا  اُد  قَاَل:  النَّجَّ َهارُوَن  ِمْن  َأاَن  ْعتُهُ  َوَسَِ هللِا  ْبُد 
َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن اأْلَْسوَ  اِئِب ْبِن يَزِيَد َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َأْخرَباََن اْبُن َوْهٍب َحدَّ ثَهُ َعِن السَّ َفَة َحدَّ ِد اْلُقَرِشيُّ َأنَّ يَزِيَد ْبِن ُخَصي ْ

 َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل تَ َزاُل أُمَّيِت َعَلى اْلِفْطَرِة َما َصلَّوِا اْلَمْغِرَب قَ ْبَل طُُلوِع النُُّجوِم " 
 حسن لغيره.  المحقق:# قال 

 
 بَابُ مَنْ قَالَ بِتَعْجِيلِ الْعِشَاءِ 

ُد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز ثن -  2112 ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ْيِد هللِا ْبِن اْلُمنَاِدي  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن ُعب َ ا حُمَمَّ
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإَْسَاِعيَل الطَّابَ َراّنُّ هِبَا، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن  ثنا َرْوُح ْبنُ  ُد  ُعبَاَدَة َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر حُمَمَّ َأمْحََد ْبِن َمْنُصوٍر الطُّوِسيُّ ثنا حُمَمَّ

َر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ْبُن ِإَْسَاِعيَل الصَّاِئُغ ثنا َرْوٌح ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة ثنا َعِليُّ بْ  ُن زَْيٍد َعِن احْلََسِن َعْن َأيِب َبْكَرَة قَاَل: " َأخَّ
ْلَت َهِذِه الصَّاَلَة َلَكاَن َأْمَكَن ِلَقائِِمنَا "  ، َوَسلََّم اْلِعَشاَء ِتْسَع لَيَاٍل ِإىَل ثُ ُلِث اللَّْيلِ   فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر: اَي َرُسوَل هللِا لَْو أَنََّك َعجَّ

 ِن ُجْدَعاَن َولَْيَس اِبْلَقِويِّ  ْبُن زَْيِد بْ َويف رَِوايَِة اْبِن اْلُمنَاِدي: َلَكاَن أَْمَثَل لِِقيَاِمنَا ِمَن اللَّْيِل فَ َعجََّل بَ ْعَد َذِلَك، تَ َفرََّد بِِه َعِليُّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 خَيْر    بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَتَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِهَا وَكَرَاهِيَةُ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا فِي غَيْرِ 
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َثِِن ُمَعاِويَةُ َوُهَو اْبُن  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ثنا أَبُو اْلَعبَّ  - 2125 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر ثنا اْبُن َوْهٍب َحدَّ اِس حُمَمَّ
َا قَاَلْت: " َما رَأَْيتُ   َعَلْيِه َوَسلََّم اَنئًِما  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َصاِلٍح، َعْن َأيِب مَحَْزَة َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَنَّ

ْغَنُم َوِإمَّا اَنئًِما فَ َيْسَلُم "  قَ ْبَل اْلِعَشاِء َواَل اَلِعبًا بَ ْعَدَها ِإمَّا َذاِكًرا فَ ي َ
 # قال المحقق: حسن لغيره. 

 
ْبِن ُجنَاٍح    -  2127 نَِذيِر  ْبُن  ٍد ُجنَاُح  ْبُن َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ َأمْحَُد  ْبِن ُدَحْيٍم، ثنا  ْبُن َعِليِّ  ُد  أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ اِبْلُكوفَِة  اْلُمَحاِريِبُّ 

َع اْبَن َمْسُعوٍد يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللاِ   َحازِِم ْبِن َأيِب َغَرزََة ثنا أَبُو نُ َعْيٍم ثنا ُسْفيَانُ  ْن َسَِ ثََمَة َعمَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   َعْن َمْنُصوٍر َعْن َخي ْ
 َوَسلََّم: " اَل ََسََر بَ ْعَد الصَّاَلِة ِإالَّ ِلُمَصلٍّ َأْو ُمَساِفٍر " 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

َثَمَة َعْن رَُجٍل ِمْن ُجْعَفى  َوَأْخرَباََن َجنَاٌح ثنا اْبُن ُدَحْيٍم ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم أنبأ أَبُو نُ َعْيٍم، ثنا ُسْفيَاُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن خَ  -  2128 ي ْ
َع َعْبَد هللِا ْبَن َمْسُعوٍد يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل ََسََر بَ ْعَد الصَّاَل  ِة ِإالَّ ِلُمَصلٍّ َأْو ُمَساِفٍر " َرَواهُ مَحَّاٌد،  َسَِ

ثَ   َمَة َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن َعْبِد هللِا َوَأْخطَأَ ِفيِه َوِقيَل َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا َوُهَو َخطَأٌ َعْن ُشَعْيٍب، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َخي ْ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمحَْ   -  2129 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر ثنا أَبُو ُمَعاوِيََة َعِن اأْلَْعَمِش  َأْخرَباََن حُمَمَّ

اْلُمْؤِمِننَي ِجْئُت ِمَن اْلُكوفَِة َوتَ رَْكُت هِبَا   َعْن ِإبْ َراِهيَم َعْن َعْلَقَمَة قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوُهَو ِبَعَرفََة فَ َقاَل: اَي َأِمريَ 
الرَّ رَُجاًل   َبنْيَ ُشْعَبيتَِ  َفَخ َحَّتَّ َكاَد مَيَْْلُ َما  اْلَمَصاِحَف َعْن ظَْهِر قَ ْلِبِه قَاَل: فَ َغِضَب ُعَمُر َوانْ ت َ َمْن ُهَو؟  مُيِْلي  ُجِل ُثَّ قَاَل: َوحْيََك 

ِإىَل  يُْطَفأُ َوَيِسرُي اْلَغَضُب َحَّتَّ َعاَد  َمْسُعوٍد َفَما زَاَل  ْبُن  َأْعَلُم بَِقَي  قَاَل: َعْبُد هللِا  َما  َها ُثَّ قَاَل: َوحْيََك َوهللِا  الَّيِت َكاَن َعَلي ْ  َحالِِه 
ْن َسلََّم اَل يَ َزاُل َيْسُمُر يف اأْلَْمِر مِ َأَحٌد ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ُهَو َأَحقُّ ِبَذِلَك ِمْنهُ َسُأَحدُِّثَك َعْن َذِلَك َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 

َلٍة َوأاََن َمَعهُ ُثَّ َخَرَج َرُسوُل هللِا  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَخَرْجنَا َّنَِْشي َمَعهُ فَِإَذا َأْمِر اْلُمْسِلِمنَي ِعْنَد َأيِب َبْكٍر َوأَنَّهُ ََسََر ِعْنَدهُ َذاَت لَي ْ
ا َأْعيَااَن َأْن نَ ْعِرَف َمِن الرَُّجُل قَاَل َرُسوُل  رَُجٌل قَائٌِم ُيَصلِّي يف اْلَمْسِجِد فَ َقاَم َرُسوُل هللاِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتِمُع ِقَراَءَتهُ فَ َلمَّ

ْقَرْأهُ َعَلى ِقرَ  أُْنِزَل فَ ْلي َ يَ ْقَرأَ اْلُقْرآَن َغضًّا َكَما  َأْن  " َمْن َسرَّهُ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  اْبنِ هللِا َصلَّى  يَْدُعو    اَءةِ  الرَُّجُل  أُمِّ َعْبٍد " ُثَّ َجَلَس 
َرنَّهُ قَاَل: فَ َغَدْوُت  َفَجَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل َلُه: " َسَل تُ ْعطَْه " قَاَل: فَ َقاَل ُعَمُر: فَ ُقْلُت: أَلَغْ  ُدَونَّ إِلَْيِه َفَْلَُبشِّ

َرهُ فَ َوجَ  َقِِن ِإلَْيهِ ِإلَْيِه أِلَُبشِّ َرهُ فَ َوهللِا َما َسابَ ْقُتهُ ِإىَل َخرْيِ َقطُّ ِإالَّ َسب َ َقِِن إِلَْيِه فَ َبشَّ  . ْدُت أاََب َبْكٍر َقْد َسب َ
َعْبِد   ِمْن  اَل  ُعَمَر  ِمْن  َمِر  السَّ رَِوايََة  َأنَّ  َعَلى  َدلِيٌل  َذِلَك  َويف  اأْلَْعَمِش  َعِن  ََجَاَعٌة  َرَواهُ  َعْلَقَمةَ َهَكَذا  رَِوايَِة  يف   هللِا 

 صحيح.  # قال المحقق:
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ثَ   -  2130 ْبُن ُسْفيَاَن َحدَّ يَ ْعُقوُب  هللِا ْبُن َجْعَفٍر ثنا  ثنا َعْبُد  اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  احْلَُسنْيِ ْبُن  أَبُو  ثنا اأْلَْعَمُش  َوَأْخرَباََن  نُ َعْيٍم  أَبُو  ِِن 
ِإبْ َراِهيَم َعْن   اْلَمَصاِحَف َعنْ َعْن  ِمْن ِعْنَد رَُجٍل مُيِْلي  ُتَك  هللاُ َعْنهُ فَ َقاَل: ِجئ ْ ِإىَل ُعَمَر َرِضَي   ظَْهِر قَ ْلِبِه  َعْلَقَمَة قَاَل: َجاَء رَُجٌل 

َلًة يف ب َ  ُثَك َعْن َعْبِد هللِا ِإانَّ ََسَْراَن لَي ْ ْيِت َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف بَ ْعِض َما َيُكوُن ِمْن َفذََكَر بَ ْعَض احْلَِديِث ُثَّ قَاَل ُعَمُر: َوَسُأَحدِّ
ُد بْ  َثَمةُ َأنَّ  َحاَجِة النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُثَّ ذََكَر اَبِقي احْلَِديِث مِبَْعنَاهُ َويف آِخرِهِ قَاَل حُمَمَّ ُن اْلَعطَّاِر ِلْْلَْعَمِش: أَلَْيَس قَاَل َخي ْ

َيْسمَ اسْ  ِإىَل ُعَمَر َوَهَذا احْلَِديُث مَلْ  َمْرَواَن؟ قَاَل: نَ َعْم يُرِيُد الرَُّجَل الَِّذي َجاءَ  الرَُّجِل قَ ْيُس ْبُن  ِمْن قَ ْيٍس، َعْن ُعَمَر َم  ْعهُ َعْلَقَمةُ 
َا َرَواهُ َعِن اْلَقْرَثِع، َعْن قَ ْيٍس، َعْن ُعَمرَ   ِإَّنَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ثناأَ   -  2131 ِإْسَحاَق  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسُن  أان  اْلُمْقِرُئ  ٍد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ِة َذِلَك  ِبِصحَّ ثنا    ْخرَباََن  يَ ْعُقوَب  ْبُن  يُوُسُف 
يْ  ْبُن ُعب َ ثنا احْلََسُن  ْبُن زاَِيٍد  اْلَواِحِد  ثنا َعفَّاُن ثنا َعْبُد  َبةَ  َأيِب َشي ْ ْبُن  أَِو  ُعْثَماُن  ثنا اْلَقْرَثُع َعْن قَ ْيٍس  إِبْ َراِهيُم َعْن َعْلَقَمَة  ِد هللِا ثنا 

اَن َمَعهُ َعَلى َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد  اْبِن قَ ْيٍس رَُجٍل ِمْن ُجْعَفى، َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب قَاَل: َمرَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَ 
َمرِ َوُهَو يَ قْ   َرأُ َفذََكَر اْلِقصََّة مِبَْعنَاهُ ِإالَّ أَنَّهُ مَلْ َيْذُكْر ِقصََّة السَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

يُوُنُس بْ   -  2132 َهاّنُّ ثنا  ْبُن َجْعَفٍر اأْلَْصب َ هللِا  أنبأ َعْبُد  ْبِن فُوَرٍك  ْبُن احْلََسِن  ُد  أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثَ نَا  أَبُ َحدَّ ثنا  و َداُوَد ثنا ُن َحِبيٍب 
وِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت  ِهَشاٌم َعْن قَ تَاَدَة َعِن احْلََسِن َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد َرسُ 

َلٍة َحَّتَّ َأْكثَ َر اِبحْلَِديِث ُثَّ رََجْعنَا ِإىَل َأْهِلنَ  ا َأْصَبْحنَا َغَدْواَن َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  لَي ْ ا فَ َلمَّ
بَاِعَها ِمْن أَُِمَِها " َوذََكَر احْلَِديَث ِبطُ   ولِهِ هللا َعَلْيِه َوَسلَِّم: " ُعِرَض َعَليَّ اأْلَْنِبيَاءُ ِِبَُِمَِها َوأَت ْ

 صحيح.  ق:# قال المحق
 

 بَابُ تَعْجِيلِ صَلَاةِ الصُّبْحِ 
ث   -  2140 بَُكرْيٍ  اْبُن  ثنا  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  ِإْسَحاَق  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأيِب  َأْخرَباََن  ْبِن  يَزِيَد  َعْن  اللَّْيُث  نا 

َعَلْيِه  اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعْرَوَة قَاَل: َأْخرَبّن َبِشرُي ْبُن َأيِب َمْسُعوٍد َعْن َأيِب َمْسُعوٍد َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َحِبيٍب َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد َعِن 
َها يَ ْوًما فََأْسَفَر هِبَا،   ُثَّ مَلْ يُِعْد ِإىَل اأْلَْسَفاِر َحَّتَّ قَ َبَضهُ هللاُ َعزَّ  َوَسلََّم َفذََكَر احْلَِديَث َوقَاَل ِفيِه: " ُثَّ َصلَّى الصُّْبَح بِغََلٍس ُثَّ َصالَّ

 َوَجلَّ " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
دُ   -  2145 ِد ْبِن ِإْسَحاَق ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا حُمَمَّ اُك ْبُن َأيِب َبْكٍر ثنا الضَّ   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ حَّ

ْبُت ِإلَْيَك    ْبُن خَمَْلٍد ثنا اْبُن َأيِب ِذْئٍب َعْن ُمْسِلِم ْبنِ  : َكت َ ُجْنُدٍب َعِن احْلَاِرِث ْبِن ُعَمَر اْْلَُذِلِّ َأنَّ ُعَمَر َكَتَب ِإىَل َأيِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ
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َقْد رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكْيَف َكاَن ُيَصلِّي َحِفْظُت ِمْن َذِلَك  يف الصَّاَلِة َوَأَحقَّ َما تَ َعاُهَد اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِديِنِهْم وَ 
ْمُس َحيٌَّة، َوا ُر الصَّائِِم، ْلَمْغِرَب ِحنَي َحلَّ ِفطْ َما َحِفْظُت َوَنِسيُت ِمْن َذِلَك َما َنِسيُت َفَصلَّى الظُّْهَر اِبْْلَاِجَرِة، َوَصلَّى اْلَعْصَر َوالشَّ

 َواْلِعَشاَء َما مَلْ خَيَْف رُقَاَد النَّاِس، َوالصُّْبَح ِبغََلٍس َوَأطَاَل ِفيَها اْلِقَراَءَة " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ثنا حمَُ   -  2148 ْبُن َأمْحََد،  ٍد َدْعَلُج  ْغَداَد، ثنا أَبُو حُمَمَّ بِب َ ِبْشرَاَن  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا َسِعيُد ْبُن َأْخرَباََن  اْلُبوَشْنِجيُّ  ْبُن ِإبْ َراِهيَم  ُد  مَّ

ُعب َ  َأيِب  َعْن  ِدينَاٍر،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  هللِا،  ْيِد  ُعب َ ْبِن  َمْعِقِل  َعَلى  قَاَل: قَ َرْأاَن   : َفْيِليُّ الن ُّ قَاَل  " َكاَن َحْفٌص  قَاَل:  َمْسُعوٍد  اْبِن  َعِن  ْيَدَة 
الصُّْبَح ِحنيَ  هللِا َصلَّى  ُيَصلِّي بِنَا  َمَع َرُسوِل  " ُثَّ يَ ُقوُل: " َهِذِه َصاَلتُ نَا  تَ ْغُرُب الشَّْمُس  اْلَفْجُر، َواْلَمْغِرُب ِحنَي  َيطُْلُع  هللاُ َعَلْيِه  

 َوَسلََّم "
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ إِعَادَةِ صَلَاةِ مَنِ افْتَتَحَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْآخِرِ 

أَبُو  -  2152 أان  َة  اْْلََرِوي مِبَكَّ اْلُمْقِرُئ  اْلَقاِسِم  ْبِن  ِد  ْبِن حُمَمَّ َأمْحََد  ْبُن  ُد  ُأَساَمَة حُمَمَّ أَبُو  احْلََسِن   َأْخرَباََن  ْبِن  ْبُن َعِليِّ  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ
أَبُو   ثنا  النَّاِقُد  ثنا َعْمٌرو  اْلَمْوِصِليُّ  يَ ْعَلى  أَبُو  ثنا  قَّاُش  َأنَّ  الن َّ اْبِن َعبَّاٍس  اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعِن  ثنا ُسْفيَاُن َعِن  الزُّبرَْيِيُّ  َأمْحََد 

الصَّ  ِفيِه  َوحتَِلُّ  الطََّعاُم  ِفيِه  حَيُْرُم  َفْجٌر  َفْجَراِن  اْلَفْجُر   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  الطَّ النَِّبَّ  ِفيِه  حيَِلُّ  َوَفْجٌر  ِفيِه  اَلُة،  َوحَتُْرُم  َعاُم 
 الصَّاَلةُ " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ْيِد هللِا َوَأْخرَبانَ  -  2165 ُد ْبُن ُعب َ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن أنبأ    َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن أان أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز ثنا حُمَمَّ
ثنا سُ أَبُو عَ  ْبُن َعطَاٍء  اِب  اْلَوهَّ ثنا َعْبُد  هللِا يَ ْعِِن اْبَن اْلُمنَاِدي  ْيِد  ُد ْبُن ُعب َ ثنا حُمَمَّ اِك  مَّ السَّ َأيِب َصاِلٍح ْمرِو ْبُن  ْيِميُّ َعْن  الت َّ َلْيَماُن 

ْسنَاِد َخاَلَفهُ َغرْيُهُ فَ َرَواهُ  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َصاَلةُ الْ  ُوْسَطى َصاَلةُ اْلَعْصِر " َكَذا رُِوَي هِبََذا اإْلِ
ْيِميِّ َمْوقُوفًا َعَلى َأيِب ُهَريْ َرةَ   َعِن الت َّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ْبُن    -  2166 أنبأ ِإَْسَاِعيُل  ِبْشَراَن  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َثِِن  َأْخرَباََن  اأْلَْنَصاِريُّ َحدَّ ثنا  ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْصرِيُّ  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  الصَّفَّاُر  ٍد  حُمَمَّ
ْيِميُّ َفذََكَرهُ َمْوقُوفًا   ُسَلْيَماُن الت َّ

 صحيح.  # قال المحقق:
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َأيِب َعْمرٍو قَ   -  2167 ْبُن  احْلَاِفُظ َوأَبُو َسِعيِد  هللِا  أَبُو َعْبِد  َبٍل  َوَأْخرَباََن  ْبِن َحن ْ َأمْحََد  ْبُن  هللِا  ثنا َعْبُد  اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ  أَبُو  ثنا  ااَل: 
ُهوَ  لَْيَس  َأيِب:  قَاَل  هللِا:  َعْبُد  قَاَل  َمْوقُوفًا  َفذََكَرهُ  ْيِميِّ  الت َّ َعِن  َسِعيٍد  ْبُن  حَيََْي  ثنا  َأيِب  َثِِن  َهذَ َحدَّ اَبَذاُم  َواَل  اُن  مَّ السَّ َصاِلٍح  أَبُو  ا  

ْيُخ: َوَهَذا قَ ْوُل َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف َأَصحِّ الّرَِوايَ َتنْيِ َعْنهُ َوقَ ْوُل أُ  .َبْصرِيُّ أُرَاهُ ِميَزاَن يَ ْعِِن اَْسُهُ ِميَزانُ  يبَِّ قَاَل الشَّ
ْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َوِإْحَدى الّرَِوايَ َتنْيِ َعِن اْبِن ُعَمَر َواْبِن َعبَّاٍس َوَأيِب َسِعيٍد ْبِن َكْعٍب َوَأيِب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ َوَأيِب ُهَريْ َرةَ َوعَ 

َا َصاَل  ُهْم َورُِوَي َعْن قَِبيَصَة ْبِن ُذَوْيٍب َوُهَو ِمَن التَّاِبِعنَي أَنَّ  ةُ اْلَمْغِربِ اْْلُْدرِيِّ َوَعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ الصُّبْحُ 

ٍد الصَّفَّاُر ثنا أَبُو    -  2170 ٍد الرُّوْذاَبِريُّ أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ْمِح َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن اْلَفْضِل ْبِن السَّ
يِب رََجاٍء اْلُعطَارِِديِّ قَاَل: " َصلَّى بِنَا اْبُن َعبَّاٍس َصاَلَة الصُّْبِح َوُهَو أَِمريٌ  ثنا َسْهُل ْبُن َتَّاٍم ثنا أَبُو اأْلَْشَهِب َوَسْلُم ْبُن زُرَْيٍر َعْن أَ 

ا َقَضى الصَّاَلةَ َعَلى اْلَبْصَرِة فَ َقَنَت قَ ْبَل الرُُّكوِع َورََفَع يََدْيِه َحَّتَّ َلْو َأنَّ رَُجاًل َبنْيَ َيَدْيِه َلَرَأى بَ يَاَض إِبْ  نَا ِبَوْجِهِه  طَْيِه فَ َلمَّ َبَل َعَلي ْ أَق ْ
ْلُوْسَطى َوقُوُموا ّلِلَِِّ قَانِِتنَي{ ]البقرة: فَ َقاَل: " َهِذِه الصَّاَلةُ الَّيِت ذََكَرَها هللاُ َعزَّ َوَجلَّ يف ِكتَاِبِه }َحاِفظُوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة ا

238  " ] 
 ءٍ وََكَذِلَك َرَواهُ َعْوٌف، َعْن َأيِب رََجا

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد   -  2174 ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلُمزَكِّي، ثنا حُمَمَّ ْبُن إِبْ َراِهيَم ثنا اْبُن بَُكرْيٍ ثنا َماِلٌك َوَأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد اْلِمْهَرَجاّنُّ اْلَعْدُل ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
ِإَذا بَ َلْغَت  ْبِن رَاِفٍع أَنَّهُ قَاَل: ُكْنُت َأْكُتُب ُمْصَحًفا حِلَْفَصَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَلْت:َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َعْمرِو 

]البقرة:   اْلُوْسَطى{  َوالصَّاَلِة  الصََّلَواِت  َعَلى  }َحاِفظُوا  فَآِذّّنِ  اآْليََة  بَ َلْغتُ َها 238َهِذِه  ا  فَ َلمَّ َحاِفظُوا   [   " َعَليَّ  فََأْمَلْت  آَذنْ تُ َها 
 َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلُوْسَطى َوَصاَلِة اْلَعْصِر َوقُوُموا ّلِلَِِّ " قَانِِتنَي " 

 # قال المحقق: حسن.
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ 

 الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ  
ُد ْبُن ي َ   -  2193 ْعُقوَب، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

أَبُو َعَوانََة، َعنْ  ثنا  ْبُن مَحَّاٍد،  ُيَصلِّي ََنَْو    ثنا حَيََْي   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  اْبِن َعبَّاٍس،  ُسَلْيَماَن، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن 
 هللاُ تَ َعاىَل ِإىَل اْلَكْعَبِة " َرفَهُ بَ ْيِت اْلَمْقِدِس، َواْلَكْعَبةُ َبنْيَ َيَدْيِه، َوبَ ْعَد َما حَتَوََّل ِإىَل اْلَمِديَنِة ِستََّة َعَشَر َشْهًرا، ُثَّ صَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ْغَداَد، ثنا أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ثن  -  2194 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن بِب َ ُد  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا حُمَمَّ

ْعُت َسْعًدا يَ ُقوُل: " َصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْعَد   ثنا حَيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد ْبنِ ْبُن اْلُفَضْيِل،   اْلُمَسيِِّب قَاَل: َسَِ
بَ ْعَد َذِلَك قِ  اْلَمْقِدِس، ُثَّ ُحوَِّل  بَ ْيِت  " َهَكَذا َرَواهُ  َما َقِدَم اْلَمِديَنَة ِستََّة َعَشَر َشْهًرا ََنَْو  ِبَشْهَرْيِن  بَْدٍر  احْلََراِم قَ ْبَل  اْلَمْسِجِد  َبَل 

، َعِن اْبِن ُفَضْيٍل، َوَرَواهُ َماِلٌك، َوالث َّْوِريُّ َومَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، عَ   ِن اْبِن اْلُمَسيِِّب ُمْرَساًل ُدوَن ِذْكِر َسْعدٍ اْلُعطَارِِديُّ
 ضعيف.  المحقق:# قال 

 
، ثنا حُمَمَّ   -  2195 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو اْلُمَثىنَّ ُد ْبُن َكِثرٍي، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َأيِب َأْخرَباََن حُمَمَّ

، َعْن َعِليٍّ  اْلِكْنِديِّ ْبِن زاَِيٍد  احْلََراِم{ ]البقرة:  ِإْسَحاَق، َعْن ُعَمرْيََة  اْلَمْسِجِد  تَ َعاىَل َعْنهُ }فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر  هللاُ  [ 144 َرِضَي 
َلهُ "   قَاَل: " َشْطَرُه: ِقب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

أَبُو    -  2197 َأْخرَباََنهُ  ْبُن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ثنا وََكَذِلَك ذََكَرهُ َعِليُّ   ، الطََّرائِِفيُّ احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  ِإْسَحاَق،  ْبُن َأيِب  زََكرايَّ 
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعنِ  ارِِميُّ  اْبِن َعبَّاٍس ِبَذِلكَ  ُعْثَماُن الدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 ميَاءِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ بَابُ الْإِ 
ُد ْبُن   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب  - 2210 َعْمرٍو قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اٌج قَاَل: قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخرَبّن أَبُو الزَُّبرْيِ، أَنَّهُ يَ ْعُقوَب،   ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ، ثنا َحجَّ َع َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا اأْلَْنَصاِريَّ   أنبأ حُمَمَّ َسَِ
َواِفَل ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة، َوَلِكنَّهُ خَيِْفُض السَّْجَدَتنْيِ ِمَن الرَّْكَعِة يَ ُقوُل: " رَأَْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َوُهَو عَ  َلى رَاِحَلِتِه الن َّ

 َويَ ْوِمي ِإميَاًء " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ    -  2214 ، ثناَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ، أنبأ أَبُو َحاِمِد ْبُن الشَّْرِقيِّ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َبِشرٍي، ثنا حَيََْي ْبُن َسِعيٍد،   اْلَعَلِويُّ
 اِحَلِتِه " يُوتُِر َعَلى رَ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اأْلَْخَنِس، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن 

 صحيح.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَنْ طَلَبَ بِاجْتِهَادِهِ جِهَةَ الْكَعْبَةِ 
ُد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويِبُّ مِبَْرَو، ثنا َسِعيدُ   -  2230 َهارُوَن،   ْبُن َمْسُعوٍد، ثنا يَزِيُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

عَ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  ُعَمَر  اْبِن  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن   ،ِ اْلُمَجربِّ ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَمْشِرِق أنبأ  َبنْيَ  َما   " قَاَل:  َوَسلََّم  َلْيِه 
َلٌة "   َواْلَمْغِرِب ِقب ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

حمَُ   -  2234 أَبُو  ثَ نَا  أَبُ َحدَّ َبَسَة  َعن ْ ْبُن  َجْعَفُر  ثنا   ، اأْلَْعَرايِبِّ ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  َأْخرَبّن  ِإْماَلًء،  يُوُسَف  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  )ح( مَّ ٍد  حُمَمَّ و 
َبَسةَ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّ  ٍد َجْعَفُر ْبُن َعن ْ اِس ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو حُمَمَّ

اِر، ث  ، ِمْن َوَلِد َعْبِد الدَّ َلَة، ثنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص اْلَمكِّيُّ َعطَاٍء، َعِن اْبِن    نا اْبُن ُجَرْيٍج، َعنْ ْبِن َعْمرِو ْبِن يَ ْعُقوَب اْلَيْشُكِريُّ يف ُُنَي ْ
َلٌة أِلَْهِل احلَْ َعبَّاٍس َأنَّ َرُسو  َلٌة أِلَْهِل اْلَمْسِجِد، َواْلَمْسِجُد ِقب ْ ْيُت ِقب ْ َلٌة أِلَْهِل َل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْلب َ َرِم، َواحْلََرُم ِقب ْ

 اأْلَْرِض يف َمَشارِِقَها َوَمغَارهِِبَا ِمْن أُمَّيِت " 
، َوُهَو َضِعيٌف اَل حُيَْتجُّ بِِه، َورُِوَي ِبِِْسنَاٍد آَخَر َضِعيٍف، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َحَبِشيٍّ َكَذِلكَ  تَ َفرََّد ِبِه ُعَمُر ْبُن َحْفصٍ  َمْرفُوًعا  اْلَمكِّيُّ

 َواَل حُيَْتجُّ مِبِْثِلِه َوهللاُ َأْعَلمُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 ي بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الْقِبْلَةِ عِنْدَ التَّحَرِّ 

بِ   -  2235 ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  الصَّفَّاُر  ْيٍد  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  أنبأ  ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  ثنا َداُوُد   ، اْلَمْرثَِديُّ ْشٍر 
، َعنْ  ِد ْبِن َساملٍِ ، َعْن حُمَمَّ ُد ْبُن يَزِيَد اْلَواِسِطيُّ  َعطَاٍء، َعْن َجاِبٍر قَاَل: " ُكنَّا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  َعْمرٍو، ثنا حُمَمَّ

َلِة َفَصلَّى ُكلُّ رَُجٍل ِمنَّا عَ  َلْفنَا يف اْلِقب ْ ْعَلَم َلى ِحَدٍة، َفَجَعَل َأَحُداَن خَيُطُّ يف َمِسرٍي َأْو َسرِيٍَّة فََأَصابَ نَا َغْيٌم فَ َتَحرَّيْ نَا، َواْخت َ َبنْيَ َيَدْيِه لِن َ
َلِة " َفذََكْراَن َذِلكَ  اْلِقب ْ نَا َعَلى َغرْيِ  َنظَْراَنُه، فَِإَذا ََنُْن َقْد َصلَّي ْ َأْصَبْحنَا  ا  نَا، فَ َلمَّ ت َ " َقْد    َأْمِكن َ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل:  لِلنَِّبِّ َصلَّى 

 َأْجَزَأْت َصاَلُتُكْم "  
، َعْن َعطَاٍء َوُُهَا َضِعيَفاِن َأْخرَباََنهُ أَبُ تَ َفرََّد   ْيِد هللِا اْلَعْرزَِميُّ ُد ْبُن ُعب َ ُد ْبُن َساملٍِ َوحُمَمَّ ، َوأَبُو َبْكٍر احْلَارِِثيُّ ِبِه حُمَمَّ َلِميُّ و َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ

قُرِ  قَاَل:  احْلَاِفُظ  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  أنبأ  قَااَل:  َعْمرٍو، اْلَفِقيهُ  ْبُن  َداُوُد  َثُكْم  َحدَّ َأَْسَُع  َوأاََن  اْلَعزِيِز  َعْبِد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعَلى  َئ 
َسا  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  قَاَل  احْلَاِفُظ: َكَذا  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  قَاَل  ، ُثَّ  اْلَمْرثَِديِّ رَِوايَِة  مِبِْثِل  َغريُْ َفذََكَرهُ  َوقَاَل   ، َعْن  ملٍِ يَزِيَد،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  ُه: 
، َعْن َعطَاٍء َوُُهَا َضِعيَفاِن. َأْخرَباََنهُ أَبُو َحازٍِم احْلَاِفُظ، ثنا أَ  ْيِد هللِا اْلَعْرزَِميِّ ِد ْبِن ُعب َ بُو َأمْحََد احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو الطَّيِِّب احْلَُسنْيُ  حُمَمَّ

الرَّقِّيُّ َِبَْنطَاكِ  ُموَسى  ْيدِ ْبُن  ْبِن ُعب َ ِد  ، َعْن حُمَمَّ ْبُن يَزِيَد اْلَواِسِطيُّ ُد  ، ثنا حُمَمَّ َمْرَواَن الرَّقِّيَّ اْبَن  هللِا، َعْن َعطَاِء    يََّة، ثنا ُموَسى يَ ْعِِن 
 ْبِن َأيِب راََبٍح، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َفذََكَرهُ مِبَْعنَاهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ِد ْبِن زاَِيٍد اْلَبْصِريُّ َأْخربََ  - 2238 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف ِإْماَلًء، ثنا أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ َثُم ْبُن َسْهٍل  اَن أَبُو حُمَمَّ َة، ثنا اْْلَي ْ مِبَكَّ

ْعِبِّ  ، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، ثنا ُُمَاِلُد ْبُن َسِعيٍد، َعْن َعاِمٍر الشَّ ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا التُّْسرَتِيُّ ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعن ْ
ُْم َلْن يَ ْهُدوُكْم َوَقْد َضلُّوا "   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َتْسأَلُوا َأْهَل اْلِكتَاِب َعْن َشْيٍء فَِإَنَّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر قَ َوَأْخربََ   -  2242 اَل: قُِرَئ َعَلى اْبِن اَن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْيِد هللِا، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب رَ  ِد ْبِن ُعب َ َهاَن، َعْن حُمَمَّ ُهَما قَاَل: َوْهٍب َأْخرَبََك احْلَاِرُث ْبُن نَ ب ْ اَبٍح، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعن ْ

َنظَْراَن فَإِ  نَا  اْنَصَرف ْ ا  َلُة، َوَعلَّْمنَا َعَلًما، فَ َلمَّ اْلِقب ْ نَا  َلًة يف َغْيٍم، َوَخِفَيْت َعَلي ْ لَي ْ نَا  " َفذََكرْ " َصلَّي ْ َلِة  اْلِقب ْ ِإىَل َغرْيِ  نَا  اَن  َذا ََنُْن َقْد َصلَّي ْ
ُتْم " َومَلْ َيَُْمْراَن َأْن نُِعيدَ   . َذِلَك ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: " َقْد َأْحَسن ْ

، َعْن َعطَاٍء، َأمَّا َحدِ  ، َعْن َعطَاٍء َوَعْن َعْبِد اْلَمِلِك اْلَعْرزَِميِّ ِد ْبِن َساملٍِ ، َعْن َعطَاٍء فَ َقْد يُث حمَُ وََكَذِلَك رُِوَي َعْن حُمَمَّ ِد ْبِن َساملٍِ مَّ
، ْيِد هللِا ْبِن احْلََسِن اْلَعْنرَبِيِّ  َعْن أَبِيهِ  َمَضى، َوأَمَّا َحِديُث َعْبِد اْلَمِلِك فَِإنَّهُ يف ِوَجاَداِت َأمْحََد ْبِن ُعب َ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن اْلَفَرِج اأْلَْزَرُق، ثنا َحجَّاجُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخربََ  - 2245 ، ثنا حُمَمَّ ٍد اْلَفِقيهُ اِبلرِّيِّ   ّن أَبُو َبْكٍر ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
ٍد، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " َأوَُّل َما ُنِسَخ ِمَن اْلُقْرآِن ِفيَما ذُكِ  َلِة قَاَل َر لَ ْبُن حُمَمَّ نَا َوهللاُ َأْعَلُم َشْأُن اْلِقب ْ

هللِا{ ]البقرة:   تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجهُ  اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما  تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل }َوّلِلَِِّ  هللاُ َعَلْيِه 115هللاُ  ْقَبَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  " فَاْست َ  ]
الْ  بَ ْيِت  ََنَْو  َفَصلَّى  الَّ َوَسلََّم  َلِتِهُم  ِقب ْ َعْن  ُهْم  َوالَّ َما  النَّاِس  ِمَن  َفَهاءُ  السُّ ُقوُل  }َسي َ فَ َقاَل   " اْلَعِتيَق  ْيَت  اْلب َ َوتَ َرَك  يِت َكانُوا َمْقِدِس 

]البقرة:   َها{  فَ َقا142َعَلي ْ  " اْلَعِتيِق  ْيِت  اْلب َ ِإىَل  هللاُ  َفَصَرفَهُ  فَ َنَسَخَها  اْلَمْقِدِس  بَ ْيَت  يَ ْعُنوَن   " فَ َولِّ [  َخَرْجَت  َحْيُث  }َوِمْن  َل 
اِفِعيِّ َرمِحَ  ُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه{ " َويف َكاَلِم الشَّ ثَُما ُكن ْ هُ هللاُ بَ يَاُن َما يف َهِذِه الّرَِوايَِة، َعِن  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوَحي ْ

هُ  هللاُ تَ َعاىَل َعن ْ ُمَولِّ اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  اْلَمْقِدِس  ْقَبَل بَ ْيَت  اْلَمِديَنِة اْست َ ِإىَل  ا َهاَجَر  أَنَّهُ َدَخَل يف َمْبُسوِط َكاَلِمِه، فَ َلمَّ يًا َعِن َما َوُهَو 
ْيِت احْلََراِم، فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوجَ  ْيِت احْلََراِم َوُهَو حيُِبُّ َلْو َقَضى هللاُ لَهُ اِبْسِتْقبَاِل اْلب َ لَّ َهِذِه اآْليََة ِإىَل َأْن أَنْ َزَل هللاُ }َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب  اْلب َ

َماِء{ ]البقرة:    [ "  144َوْجِهَك يف السَّ
َلِتِهُم الَّيِت َكانُ  ُهْم َعْن ِقب ْ َا نَ َزَلْت يف قَ ْوِْلِْم }َما َوالَّ ْيُخ: َورُِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ َها{ ]البقرة: وا قَاَل الشَّ  [ 142َعَلي ْ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ا  -  2246 َعْبُدوٍس  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا  اْلُمزَكِّي،  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  ُعْثَماُن  ثَ نَا  َحدَّ  ، لطََّرائِِفيُّ
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلحٍ  ارِِميُّ ، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: " ِإنَّ َأوََّل َما ُنِسَخ َسِعيٍد الدَّ

وَ  اْلَمِديَنِة  ِإىَل  َهاَجَر  ا  َلمَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  َوَذِلَك  َلُة،  اْلِقب ْ اْلُقْرآِن  أَ ِمَن  ُهوَد،  اْلي َ َأْهِلَها  َأْكثَ ُر  َأْن َكاَن  هللاُ  َمَرهُ 
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َلَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َبْضَعةَ  ْقب َ ُهوُد فَاْست َ ْقِبَل بَ ْيَت اْلَمْقِدِس فَ َفرَِحِت اْلي َ  َعَشَر َشْهًرا " وََكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى َيْست َ
ِإبْ َراِهيَم َعَلْيهِ  َلَة  " حيُِبُّ ِقب ْ تَ َقلَُّب هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  نَ َرى  هللاُ َعزَّ َوَجلَّ }َقْد  َماِء، فَأَنْ َزَل  السَّ ِإىَل  هللاَ َويَ ْنظُُر  يَْدُعو  اَلُم، َفَكاَن  السَّ  

َماِء{ ]البقرة:  ُهوُد،  [ يَ ْعِِن ََنَْوهُ فَاْرََتَب ِمْن َذلِ 144[ ِإىَل قَ ْوِلِه }فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه{ ]البقرة:  144َوْجِهَك يف السَّ َك اْلي َ
َها{ ]البقرة:   الَّيِت َكانُوا َعَلي ْ َلِتِهُم  ُهْم َعْن ِقب ْ تُ َولُّوا فَ َثمَّ 142َوقَالُوا }َما َوالَّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما  تَ َعاىَل }َوّلِلَِِّ  هللاُ  [ فَأَنْ َزَل 

َلَة الَّيِت 115َوْجهُ هللِا{ ]البقرة:   ْيِه{ ]البقرة: [ }َوَما َجَعْلنَا اْلِقب ْ َقِلُب َعَلى َعِقب َ ْعَلَم َمْن يَ تَِّبُع الرَُّسوَل ِمَّْن يَ ن ْ َها ِإالَّ لِن َ  ُكْنَت َعَلي ْ
كِّ َوالّرِيَبِة قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ }َوِإْن َكا 143 الَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى َنْت َلَكِبريًَة إِ [ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َولَِيِميَز َأْهَل اْلَيِقنِي ِمْن َأْهِل الشَّ

كِّ }ِإالَّ َعَلى اْْلَاِشِعنَي{ ]البقرة:  143هللاُ{ ]البقرة:   [، يَ ْعِِن اْلُمَصدِِّقنَي مِبَا أَنْ َزَل هللاُ تَ َعاىَل  45[ يَ ْعِِن حَتْوِيَلَها َعَلى َأْهِل الشَّ
اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ يف قَ ْوِلِه }فَ َثمَّ َوْجهُ هللاِ  َهُكُم هللاُ ِإلَْيِه " 115{ ]البقرة: قَاَل الشَّ  [: يَ ْعِِن َوهللاُ َأْعَلُم: فَ َثمَّ اْلَوْجهُ الَِّذي َوجَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ خَطَأَ الِانْحِرَافِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ 
الْ   -  2252 احْلََسِن  َأمْحَُد ْبُن  أَبُو َبْكٍر  ْبُن  َأْخرَباََن  ثنا َعْبُد هللِا  ْبُن َهاِشٍم، ثنا وَِكيٌع،  ثنا َعْبُد هللِا  َأمْحََد،  ْبُن  أنبأ َحاِجُب  َقاِضي، 

هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  " َكاَن َرُسوُل  َأْصَحاِب ِعْكرَِمَة قَاَل:  َأيِب ِهْنٍد، َعْن رَُجٍل ِمْن  ِمنْ   َسِعيِد ْبِن  َغرْيِ َأْن    يَ ْلَحُظ يف َصاَلتِِه 
 يَ ْلِوَي ِبِه ُعنُ َقهُ " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّكْبرِيِ 

ِقاَلبَةَ   -  2263 أَبُو  ثنا   ، احْلَْنظَِليُّ َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلَُسنْيِ  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  أَبُو    َأْخرَباََن  ثنا   ، ثنا  الرَّقَاِشيُّ َعاِصٍم، 
َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ُسْفيَاُن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َبْكٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َرِضَي هللاُ 

فَ ُقولُوا:   َأْكرَبُ  هللاُ  َماُم:  اإْلِ قَاَل  ِإَذا   " َوَسلََّم  " َعَلْيِه  احْلَْمُد  َوَلَك  رَب َّنَا  فَ ُقولُوا:  َدُه،  محَِ ِلَمْن  هللاُ  َع  َسَِ قَاَل:  َوِإَذا  َأْكرَبُ،   هللاُ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ثنا اْبُن حَ   -  2264 الطَّرَبَاّنُّ،  َأمْحََد  ْبُن  ْبُن َعْبَداَن، أنبأ أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن  احْلََسِن  أَبُو  ،  َوَأْخرَباََن  َثِِن َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ َبٍل، َحدَّ ن ْ

ْيُخ َرمْحَةُ هللِا َعَلْيِه:   .و َعاِصمٍ ثنا أَبُو َعاِصٍم، َفذََكَرهُ مِبِْثِلِه يف َحِديٍث طَوِيٍل قَاَل: أَبُو اْلَقاِسِم مَلْ يَ ْرِوِه، َعْن ُسْفيَاَن ِإالَّ أَبُ  قَاَل الشَّ
ِد ْبِن َعِقيٍل، َعْن َسِعيٍد، َوهللاُ َأْعَلمُ َوَقْد رُِوَي َذِلَك ِمْن َحِديِث عَ   ْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

احلُْ   -  2265 ْبُن  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  أنبأ  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ َأمْحََد  ْبِن  يُوُسَف  ْبُن  ٍد َعْبُد هللِا  أَبُو حُمَمَّ ثَ نَاهُ  اْلَقطَّا َحدَّ احْلََسِن  ْبِن  ثنا َسنْيِ  ُن، 
ٍد، َعْن َعْبِد هللاِ  ، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ، ثنا زَُهرْيُ ْبُن حُمَمَّ ْغَداِديُّ ِد ْبِن َعِقيٍل، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب،    ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَاِرِث اْلب َ ْبِن حُمَمَّ



111 

 

بِِه اْْلَطَااَي    َع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َأاَل َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء يَُكفُِّر هللاُ َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ َسَِ 
 اْْلُطَا ِإىَل َهِذِه اْلَمَساِجِد، َواْنِتظَاُر  َرةُ َويَزِيُد ِبِه يف احْلََسنَاِت؟ " قَالُوا: بَ َلى اَي َرُسوَل هللِا، قَاَل: " ِإْسبَاغُ اْلُوُضوِء ِعْنَد اْلَمَكارِِه، وََكث ْ 

الصَّ  اْلُمْسِلِمنَي  َمَع  فَ ُيَصلِّي  رًا  ُمَتطَهِّ بَ ْيِتِه  ِمْن  خَيُْرُج  رَُجٍل  ِمْن  ِمْنُكْم  َما  الصَّاَلِة،  بَ ْعَد  َهَذا  الصَّاَلِة  يف  يَ ْقُعُد  ُثَّ  ََجَاَعٍة،  يف  اَلَة 
َتِظُر الصَّاَلةَ  فَاْعِدلُوا ُصُفوَفُكْم    اأْلُْخَرى ِإالَّ َأنَّ اْلَماَلِئَكَة تَ ُقوُل: اللُهمَّ اْغِفْر َلهُ اللُهمَّ اْرمَحُْه، فَِإَذا قُْمُتْم ِإىَل الصَّاَلةِ اْلَمْسِجِد يَ ن ْ

وا اْلُفَرَج فَِإّّنِ َأرَاُكْم ِمْن َورَاِء ظَْهِري، فَِإَذا قَاَل ِإَماُمُكْم: هللاُ   َأْكرَبُ فَ ُقولُوا هللاُ َأْكرَبُ، َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا، َوِإَذا قَاَل: َوأَِقيُموَها، َوُسدُّ
َوشَ  ُم  اْلُمَقدَّ الّرَِجاِل  ُصُفوِف  َخرْيَ  َوِإنَّ  احْلَْمُد،  َلَك  رَب َّنَا  اللُهمَّ  فَ ُقولُوا:  َدهُ  محَِ ِلَمْن  هللاُ  َع  النَِّساِء َسَِ ُصُفوِف  َوَخرْيَ  ُر،  اْلُمَؤخَّ رََّها 

تَ َرْيَن  ا اَل  أَْبَصارَُكنَّ  فَاْخِفْضَن  الّرَِجاُل  َسَجَد  ِإَذا  النَِّساِء  َمْعَشَر  اَي  ُم،  اْلُمَقدَّ َوَشرََّها  ُر  "ْلُمَؤخَّ اأْلُزُِر  ِضيِق  ِمْن  الّرَِجاِل   َعْورَاِت 
اُن، َفذََكَر احْلَِديَث مِبِْثِلِه ِإالَّ َأنَّ يف ِكتَابِِه: َوُيَصلِّي َمَع اْلُمْسِلِمنَي َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، ِمْن َأْصِلِه، أنبأ أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّ   -  2266

 َصاَلَة اجْلََماَعِة، َواْلبَاِقي َسَواءٌ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 وَالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ وُجُوبِ تَعَلُّمِ مَا تُجْزِئُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ التَّكْبرِيِ  

مَ   -  2270 ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  الصَّفَّاُر  ِد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  َعِليٍّ  أَبُو  أنبأ  ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  أنبأ  َأْخرَباََن  الرَّزَّاِق،  َعْبُد  ثنا  ْنُصوٍر، 
ِه قَاَل: َكَتَب ُمَعاِويَةُ ِإىَل َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِشْبٍل َأْن َأْعِلمِ َمْعَمٌر، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب   ٍم، َعْن َجدِّ ْعَت    َكِثرٍي، َعْن زَْيِد ْبِن َسالَّ النَّاَس َما َسَِ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " تَ َعلُِّموا اْلُقْرآَن فَِإَذا ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَمَعُهْم، فَ َقاَل: ِإّّنِ َسَِ
اَبِقيَ  َوذََكَر   " بِِه  َتْسَتْكِثُروا  َواَل  ِبِه،  َتَُْكُلوا  َواَل  َعْنُه،  جَتُْفوا  َواَل  ِفيِه،  تَ ْغُلوا  َفاَل  احْلَِديثِ َعِلْمُتُموهُ    

ا   -  2271 أَبُو  َماُم  اإْلِ الشَّْيُخ  ثَ نَاهُ  أَيُّوَب  َحدَّ ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ ْبُن جُنَْيٍد  ِإَْسَاِعيُل  أَبُو َعْمرٍو  أنبأ  ْبِن ُسَلْيَماَن  ِد  ْبُن حُمَمَّ لطَّيِِّب َسْهُل 
سَ  َأيِب  ْبِن  زَْيِد  َعْن  َأيِب َكِثرٍي،  ْبِن  حَيََْي  َعْن  يَزِيَد،  ْبُن  أاََبُن  ثنا  اٍر،  َبكَّ ْبُن  َسْهُل  أنبأ   ، ٍم،  اْلَبَجِليُّ رَاِشٍد  الَّ َأيِب  َعْن  ٍم،  َسالَّ َأيِب  َعْن 

، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِشْبٍل، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َفذََكَرهُ بِنَ   ْحِوهِ احْلرُْبَاّنِّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 مِنَ الْإِقَامَةِ   بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ 

ْبُن عَ   -  2297 ُد  ثنا حُمَمَّ يَ ْعَلى،  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  ْبُن َعِديٍّ  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  أَبُو َسْعٍد  ْبِن َسْهٍم قَاَل:  َأْخرَباََن  الرَّمْحَِن  ْبِد 
اُم ْبُن َحْوَشٍب، َعْن َوَأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد، ثنا اْبُن َصاِعٍد، ثنا َأْزَهُر ْبُن َجَِ  ، ثنا اْلَعوَّ اُج ْبُن فَ رُّوَخ التَِّميِميُّ اْلَواِسِطيُّ يٍل قَااَل: ثنا َحجَّ

ْيِه َوَسلََّم َفَكربََّ "  هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب أَْوََف َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َكاَن ِإَذا قَاَل ِباَلٌل: " َقْد قَاَمِت الصَّاَلةُ ََنََض َرُسولُ 
 َوَهَذا اَل يَ ْرِويِه ِإالَّ احْلَجَّاُج ْبُن فَ رُّوَخ، وََكاَن حَيََْي ْبُن َمِعنٍي ُيَضعُِّفهُ 

 منكر.  # قال المحقق:
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 بَابُ كَيْفِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ 
ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد الطَّيَالِ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر  - 2316 ، ثنا حُمَمَّ ِسيُّ

نَا أَبُو ُهَريْ َرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َمْسِجَد ال زُّرَِقيِّنَي فَ َقاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن ََسَْعاَن قَاَل: َدَخَل َعَلي ْ
َئًة َيْسَأُل هللاَ ِمْن َفْضِلِه، وَ  ي ْ ا، ُثَّ َسَكَت ُهن َ ُ ِإَذا َخَفَض َوِإَذا رََكَع " َعَلْيِه َوَسلََّم، " ِإَذا َدَخَل الصَّاَلَة رََفَع يََدْيِه َمدًّ  َكاَن يَُكربِّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق   - 2317 ، مِبِْصَر ثنا أَبُو َعاِمٍر  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اْلَبْصِريُّ
نَا   ، ثنا اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن ََسَْعاَن قَاَل: َدَخَل َعَلي ْ أَبُو ُهَريْ َرَة َمْسِجَد َبِِن زُرَْيٍق فَ َقاَل: " َثاَلٌث َكاَن َرُسوُل هللِا اْلَعَقِديُّ

َوأَ  َهَكَذا  قَاَل:  الصَّاَلِة  ِإىَل  قَاَم  ِإَذا  " َكاَن  النَّاُس  تَ رََكُهنَّ  هِبِنَّ  يَ ْعَمُل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َبنْيَ َصلَّى  يُ َفّرِْج  َومَلْ  بَِيِدِه،  َعاِمٍر  أَبُو   َشاَر 
َها "   َأَصاِبِعِه، َومَلْ َيُضمَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْيِخ، أنبأ َعبْ  -  2320 ِد ْبُن َحيَّاَن أَبُو الشَّ ِد ْبِن احْلَاِرِث أنبأ أَبُو حُمَمَّ اٍر، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن َسوَّ ُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
ْبُن   ُد  ْبِن َعطَاٍء، َعْن حمَُ حُمَمَّ ِد ْبِن َعْمرِو  ثنا اْبُن ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَّ بَُكرْيٍ،  ْبُن  يُوُنُس  ْبِن َُّنرَْيٍ، ثنا  ْبِن  َعْبِد هللِا  الرَّمْحَِن  ِد ْبُن َعْبِد  مَّ

ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَم يف الصَّاَلةِ َفرِيَضًة َواَل َتطَوًُّعا ِإالَّ َشَهَر  ثَ ْواَبَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " َما رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّ 
َحِديثٍ  يف  رُِوَي  َوَقْد  ِإْسَحاَق  اْبِن  َعِن  َجرِيٌر،  ََتبَ َعهُ   " بَ ْعُد   ُ يَُكربِّ ُثَّ  يَْدُعو،  َماِء  السَّ ِإىَل  َأَحدُ   َيَدْيِه  ْفَتَح  اْست َ ِإَذا   " قَاَل:  ُكُم أَنَّهُ 

َلَة " ِإالَّ أَنَّهُ َضِعيٌف، َفَضَرْبُت َعَلْيهِ  ْقِبْل بِبَاِطِنِهَما اْلِقب ْ  الصَّاَلَة فَ ْلرَيَْفْع يََدْيِه َوْلَيْست َ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ 

ثنا حَيََْي ْبُن َسِعيِد ْبِن سَ َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِي  -  2329 َة  ْبُن َأمْحََد اْْلَُزاِعيُّ مِبَكَّ ِإْسَحاُق  ثنا   ، املٍِ  ِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
اْبِن عُ  اَنِفٍع، َعِن  أَبِيِه، َعْن  َأيِب َروَّاٍد، َعْن  ْبِن  اْلَعزِيِز  ْبُن َعْبِد  اْلَمِجيِد  اُح قَاَل: ثنا َعْبُد  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اْلَقدَّ النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  َمَر، 

ُحوِر، َوَوْضِع اْلَيدِ  ْعِجيِل اْلِفْطِر، َوَتَِْخرِي السَّ  اْلُيْمىَن َعَلى اْلُيْسَرى يف الصَّاَلِة "   قَاَل: " ِإانَّ َمَعاِشَر اأْلَْنِبيَاِء أُِمْراَن بَِثاَلٍث، بِت َ
، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوَمرًَّة عَ تَ َفرََّد ِبِه َعْبُد   َا يُ ْعَرُف ِبطَْلَحَة ْبِن َعْمرٍو َولَْيَس اِبْلَقِويِّ ْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ  اْلَمِجيِد َوِإَّنَّ

ْبِن َأاَبَن اأْلَْنَصارِ  ِد  الصَِّحيَح، َعْن حُمَمَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَلِكنَّ  ِة،  َصلَّى  بُ وَّ ِمَن الن ُّ َها، قَاَلْت: َثاَلٌث  هللاُ َعن ْ ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي  يِّ
 َفذََكَرُهنَّ ِمْن قَ ْوِْلَا

 شاذ. # قال المحقق:
 

ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا ُشَجاُع ْبُن َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ   - 2330
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عَ  هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشَة  َعْن   ، اأْلَْنَصاِريِّ َأاَبَن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  ثَ نَا  َحدَّ َمْنُصوٌر:  قَاَل  ُهَشْيٌم  ثنا  ِة: خَمَْلٍد،  بُ وَّ الن ُّ ِمَن  َثاَلٌث   " قَاَلْت:  َها  ن ْ
حُ  ْفطَاِر، َوَتَِْخرُي السَّ  وِر، َوَوْضُع اْلَيِد اْلُيْمىَن َعَلى اْلُيْسَرى يف الصَّاَلِة " تَ ْعِجيُل اإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

أَ   -  2331 ْبُن  ُد  ، َوحُمَمَّ ْبُن َعِليٍّ ثنا ِهَشاُم  اْلَعْدُل،  ْبُن مِحَْشاٍذ  ثنا َعِليُّ  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  ْبُن َأْخرَباََن  ُموَسى  ثنا  يُّوَب قَااَل: 
عَ ِإَسَْ  هللاُ  َرِضَي  َعِليٍّ  َعْن  ُصْهبَاَن،  ْبِن  ُعْقَبَة  َعْن   ، اجْلَْحَدِريِّ َعاِصٍم  َعْن  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد  ثنا  َواَْنَْر{ اِعيَل،  لَِربَِّك  }َفَصلِّ  ْنُه، 

، َعْن ُعْقَبَة ْبِن ُصْهبَانَ [ قَاَل: " ُهَو َوْضُع مَيِيِنَك َعَلى ِِشَاِلَك يف الصَّاَلِة " َكَذا قَاَل َشْيخُ 2]الكوثر:   نَا َعاِصٌم اجْلَْحَدِريُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ 

ٍد الصُّويفُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن    - 2335 َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا اْبُن َصاِعٍد، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َسِعيٍد، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
ِه، عَ  ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر ْبِن َواِئٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ ، َحدَّ ْضَرِميُّ ُد ْبُن ُحْجٍر احلَْ ْن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر قَاَل: َحَضْرُت َرُسوَل حُمَمَّ

رِي، ُثَّ َوَضَع مَيِيَنهُ َعَلى ُيْسَراهُ َعَلى ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأْو ِحنَي ََنََض ِإىَل اْلَمْسِجِد َفَدَخَل اْلِمْحَراَب، ُثَّ رََفَع َيَدْيِه اِبلتَّْكبِ هللِا َصلَّ 
 "  َصْدرِهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، َعْن َعاِصِم ْبِن ُكَلْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َواِئٍل، أَنَّهُ رََأى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليْ َوَرَواهُ أَْيًضا ُمَؤمَُّل ْبُن ِإَْسَاعِ   -  2336 هِ يَل، َعِن الث َّْورِيِّ
ُد ْبُن اْلَعبَّاِس، بُ َوَسلََّم َوَضَع مَيِيَنهُ َعَلى ِِشَاِلِه، ُثَّ َوَضَعُهَما َعَلى َصْدرِِه، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، ثنا أَ  ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا حُمَمَّ و حُمَمَّ

، ثنا ُمَؤمٌَّل، َفذََكَرهُ  ُد ْبُن اْلُمَثىنَّ  ثنا حُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، أنبأ حَيََْي  - 2339  ْبُن َأيِب طَاِلٍب، أنبأ زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ احْلََسُن ْبُن يَ ْعُقوَب ْبِن اْلُبَخارِيِّ

، َعْن َأيِب اجْلَْوزَاِء، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َثِِن َعْمُرو ْبُن َماِلٍك النُّْكرِيُّ ُهَما يف قَ ْوِل هللِا َعزَّ ثنا َرْوُح ْبُن اْلُمَسيَِّب قَاَل: َحدَّ  َرِضَي هللاُ َعن ْ
َماِل يف الصَّاَلِة ِعْنَد النَّْحِر " 2ْر{ ]الكوثر: َوَجلَّ }َفَصلِّ لَِربَِّك َواَنَْ   [ قَاَل: " َوْضُع اْلَيِمنِي َعَلى الشِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّكْبرِيِ 
ْعَراّنُّ، ثنا َجدِّي، ثنا عَ  - 2346 ِد ْبِن اْلَفْضِل الشَّ ْمُرو ْبُن َعْوٍن، أنبأ ُهَشْيٌم، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ

ْفَتَح الصَّاَلَة قَاَل: " اَل ِإَلهَ  َعْن ُشْعَبَة، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ قَاَل: َكاَن النَِّبُّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا اْست َ
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نُوَب ِإالَّ أَْنَت،   َماَواتِ ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك، ظََلْمُت نَ ْفِسي، َوَعِمْلُت ُسوًءا فَاْغِفْر ِل، ِإنَّهُ اَل يَ ْغِفُر الذُّ ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر السَّ   َوجَّ
اْلعَ  ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي، َوحَمْيَاَي، َوَِمَايت، ّلِلَِِّ َربِّ  اْلُمْشرِِكنَي،  ِمَن  أاََن  لَهُ َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأاََن َواأْلَْرَض َحِنيًفا، َوَما  اَلِمنَي اَل َشرِيَك 

َغرْيِ  ِمْن  ُهَشْيٍم  َعْن   ، اِفِعيُّ الشَّ َحَكاهُ  َوَقْد   " اْلُمْسِلِمنَي  َعْن ِمَن  اْْلَِليِل،  َأيِب  َعْن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  َعْن  َأْصَحابِِه،  بَ ْعِض  َعْن   ََسَاٍع، 
َأْعَلُم، َويف َحِديثِ  ُهَما، َوهللاُ  ِمن ْ َعهُ  ِإْسَحاَق َسَِ أَبُو  َيُكوَن  َأْن  ، فَِإْن َكاَن حَمُْفوظًا فَ ُيْحَتَمَل  " وَ َعِليٍّ َأيِب َسَلَمَة  ْبِن  اْلَعزِيِز  َأاَن  َعْبِد 

 َأوَُّل اْلُمْسِلِمنَي "  
اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ: جيَْ   وََكَذِلَك يف بَ ْعضِ  َعُل َمَكاَن " َوَأاَن الّرَِوااَيِت، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َويف بَ ْعِضَها َوَأاَن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي. قَاَل الشَّ

 "  َأوَُّل اْلُمْسِلِمنَي، َوأاََن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي 
ُد ْبُن اْلُمْنَكِدِر َوَِجَاَعٌة ِمْن فُ َقَهاِء اْلَمِديَنِة " َوأَ  ْعُت أاََب قَاَل الشَّْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َوِبَذِلَك َأَمَر حُمَمَّ ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ قَاَل: َسَِ

ْعُت  َد ْبَن يَ ْعُقوَب يَ ُقوُل: َسَِ ْعُت حَيََْي ْبَن َمِعنٍي يَ ُقوُل: قَاَل النَّْضُر ْبُن ُِشَْيٍل َرمِحَهُ اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ورِيَّ يَ ُقوُل: َسَِ ٍد الدُّ  اْلَعبَّاَس ْبَن حُمَمَّ
َقرَُّب بِِه ِإلَْيكَ  رُّ اَل يُ ت َ  هللاُ: َوالشَّرُّ لَْيَس ِإلَْيَك، تَ ْفِسريُهُ َوالشَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بِسُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ   بَابُ الِاسْتِفْتَاحِ
ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن، َوأَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن اْلَغضَ  - 2348 ُد  َأْخرَباََنهُ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ائِِريُّ قَااَل: ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ

ٍد، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة قَالْت: َكاَن َرُسوُل هللِا ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، ثنا َسْعَداُن   َصلَّى ْبُن َنْصٍر، ثنا أَبُو ُمَعاِويََة، َعْن َحارِثَةَ ْبِن حُمَمَّ
ْيِه، ُثَّ يَ ُقوُل: " ُسْبَحاَنَك اللهُ  ْفَتَح الصَّاَلَة رََفَع َيَدْيِه َحْذَو َمْنِكب َ َك،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا اْست َ مَّ َوِِبَْمِدَك، َوتَ بَاَرَك اَْسَُك، َوتَ َعاىَل َجدُّ

الّرَِجاِل، َوُهَو َضِعيٌف، َورُِويَ  َأيِب  ْبِن  ِإالَّ ِمْن َحِديِث َحارِثََة  َنْكتُ ْبهُ  " َوَهَذا مَلْ  إَِلَه َغرْيَُك  َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َرِضَي   َواَل  يف َحِديِث 
 هللاُ َعْنهُ 
 ضعيف.  المحقق:# قال 

 
 بَابُ مَنْ رَوَى الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا 

اَنِجَيةَ   -  2351 اْبُن  ثنا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  يَ ْعُقوَب  َأْخرَباََن  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا   ،
َد ْبنَ اجْلَْوزََجاّنُّ، ثنا َعْبُد السَّ  ثَهُ َأنَّ حُمَمَّ ، ثنا ِبْشُر ْبُن ُشَعْيِب ْبِن َأيِب مَحَْزَة، َأنَّ َأاَبهُ َحدَّ ٍد احْلِْمِصيُّ اْلُمْنَكِدِر َأْخرَبَهُ َأنَّ  اَلِم ْبُن حُمَمَّ

ُهَما َأْخرَبَهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ  ْفَتَح الصَّاَلَة قَاَل: " ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ  َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعن ْ ِه َوَسلََّم، َكاَن ِإَذا اْست َ
َماَواتِ  السَّ َفطََر  لِلَِّذي  َوْجِهي  ْهُت  َوجَّ َغرْيَُك،  ِإلََه  َواَل  َك،  َجدُّ َوتَ َعاىَل  اَْسَُك،  َوتَ بَاَرَك  ِمَن   َوِِبَْمِدَك،  َأاَن  َوَما  َحِنيًفا،  َواأْلَْرَض 

" اْلُمْشرِِكنيَ  لَهُ  َشرِيَك  اَل  اْلَعاَلِمنَي،  َربِّ  ّلِلَِِّ  َوَِمَايت  َوحَمْيَاَي،  َونُُسِكي،  َصاَليت  ِإنَّ   ،   
ْسِفَرايِيِِنُّ، ثنا َداُوُد ْبُن احْلَُسنْيِ الْ  - 2352 ، أنبأ أَبُو َسْهٍل اإْلِ َلِميُّ ، ثنا ِإب ْ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ َهِقيُّ ي ْ َراِهيُم ْبُن يَ ْعُقوَب ب َ
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بَاَرَك اَْسَُك، َواْلبَاِقي َسَواٌء َورََواهُ َعْبُد هللِا  اجْلَْوزََجاّنُّ، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق، َفذََكَرهُ بَِنْحِوِه ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: ثنا َجاِبُر ْبُن َعْبِد هللِا َوقَاَل: ت َ 
، َوُهَو َضِعيٌف، عَ  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعِن اْبِن ُعَمرَ ْبُن َعاِمٍر اأْلَْسَلِميُّ  ْن حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ تَعْيِنيِ الْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 
ْبِن    -  2368 َأمْحََد  ُد ْبُن  الطَّيِِّب حُمَمَّ أَبُو  َثِِن  احْلَاِفُظ، َحدَّ َأمْحََد  ْبُن  أَبُو َحازٍِم ُعَمُر  ثنا  َأْخرَباََن  ِل ِِبَطِِّه،  َبهُ  ْهِليُّ وََكت َ الذُّ مَحُْدوٍن 

ََسَْعاَن، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن،   َجْعَفُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َنْصٍر احْلَاِفُظ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َنْصٍر اْلُمْقرُِئ، ثنا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس، َعِن اْبنِ 
ورََة بَ ْيِِن َوَبنْيَ ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يَ ُقوُل هللاُ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل: َقَسْمُت َهِذِه  َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب   السُّ

، فَِإَذا قَاَل اْلَعْبُد: ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم يَ ُقوُل هللاُ: ذََكَرّن   َعْبِدي، فَِإَذا قَاَل: احْلَْمُد ّلِلَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي يَ ُقوُل هللاُ: َعْبِدي ِنْصَفنْيِ
يَ وْ  َماِلِك  أَْثىَن َعَليَّ َعْبِدي، فَِإَذا قَاَل:  هللاُ:  يَ ُقوُل:  الرَّمْحَِن الرَِّحيِم  َدّن َعْبِدي، فَِإَذا قَاَل:  يَ ُقوُل هللاُ: َُمََّدّن َعْبِدي، محَِ الدِّيِن  ِم 

َك َنْسَتِعنُي قَاَل: َهَذا ِلَعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسَأَل "َوإِ  َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ  َذا قَاَل: " ِإايَّ
 صحيح بدون البسملة.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد احْلَِميِد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ   -  2375

، عَ  ُأْخِت ُحَسنْيٍ َوُهَو َزْوُج  َأاَبَن  ْبِن  ِد  ، َعْن حُمَمَّ اجْلُْعِفيَّ اْبَن َعِليٍّ  يَ ْعِِن  ثنا ُحَسنْيٌ   ، ْبِن احْلَارِِثيُّ َزاِر  اْلَعي ْ َمْرَثٍد، َعِن  ْبِن  ْن َعْلَقَمَة 
هللاُ َجْرَوٍل، َعْن ُسَوْيدِ  اْلُقْرآِن َعَلى َعْهِد ُعْثَماَن َرِضَي  النَّاُس يف  َلَف  اْخت َ  " هللاُ َعْنهُ قَاَل:  ْبِن َغَفَلَة، َعْن َعِليٍّ َرِضَي   َعْنهُ قَاَل:  

َلَغ َذِلَك ُعْثَماَن َرِضيَ   هللاُ َعْنُه، َفَجَمْعنَا َأْصَحاَب َرُسوِل هللِا َصلَّى َفَجَعَل الرَُّجُل يَ ُقوُل لِلرَُّجِل ِقَراَءيت َخرْيٌ ِمْن ِقَراَءِتَك " قَاَل: فَ ب َ
ْوَم يف اْلِقَراَءِة، َوأَنْ ُتْم َبنْيَ ظَْهَرانَ يْ  َلُفوا اْلي َ ِهْم، فَ َقْد رَأَْيُت َأنَّ أَْجََعُهْم َعَلى ِقَراَءٍة َواِحَدةٍ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: " ِإنَّ النَّاَس َقِد اْخت َ

ْعُت ِمْثَل الَِّذي َصَنَع " : فََأَْجََع رَْأيَ نَا َمَع رَْأيِِه َعَلى َذِلَك " قَاَل: َوقَاَل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: " َلْو ُولِّيُت ِمْثَل الَّذِ قَالَ  َ َلَصن َ  ي ُولِّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإْسَحاَق اْلَعْدُل، ثنا حمَُ   - 2378 َبَة، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َعْمرٍو حُمَمَّ ي ْ ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن قُ ت َ مَّ

، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا اْبُن ُجرَ  ُد ْبُن َعْمرٍو اْلَغزِّيُّ ْيٍج، ثنا َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ  حُمَمَّ
الرَّ  الرَّمْحَِن  هللِا  ِبْسِم  تَ ْنِزَل  َحَّتَّ  ورَِة،  السُّ اْنِقَضاَء  يَ ْعَلُموَن  اَل  اْلُمْسِلُموَن  " َكاَن  قَاَل:  ُهَما  هللِا  َعن ْ ِبْسِم  نَ َزَلْت  فَِإَذا  الرَّمْحَِن ِحيِم، 

ورََة َقِد انْ َقَضْت "    الرَِّحيِم َعِلُموا َأنَّ السُّ
َعْيِم، َعِن اْلَولِيِد ْبِن ُمْسِلٍم ِإالَّ أَنَّهُ َقَصَر ِبِه فَ َلْم َيْذُكُر َسِعيدَ    ْبَن ُجَبرْيٍ يف ِإْسنَاِدهِ وََكَذِلَك َرَواهُ ُدَحْيُم ْبُن الن ُّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 لِيلِ عَلَى أَنَّ بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَة  تَامَّة  مِنَ الْفَاتِحَةِ بَابُ الدَّ 
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اأْلُ   -  2383 ْبُن حَيََْي  ثنا َسِعيُد  أَبُو َداُوَد،  ثنا  ْبُن َداَسَة،  َبْكِر  أَبُو  أنبأ   ، الرُّوْذاَبِريُّ أَبُو َعِليٍّ  اْبُن َأْخرَباََن  ثنا  َأيِب،  َثِِن  ، َحدَّ َمِويُّ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم }ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، َعْن أُمِّ َسَلَمَة ذََكَرْت أَْو َكِلَمًة َغرْيََها ِقَراَءَة َرُسوِل هللاِ 

يِن{ يُ َقطُِّع ِقَراَءتَهُ آيًَة آيًَة " الرَِّحيِم احْلَْمُد ّلِلَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ    َماِلِك يَ ْوِم الدِّ
 شاذ. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّ  -  2385 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ِخَداٍش، غَاّنُّ، ثنا َخاِلُد ْبُن َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى    " أُمِّ َسَلَمَة  َأيِب ُمَلْيَكَة، َعْن  اْبِن  اْبِن ُجَرْيٍج، َعِن  ْبُن َهارُوَن، َعِن  الصَّاَلةِ  ثنا ُعَمُر  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَ َرأَ يف 
]الفاحتة:   الرَِّحيِم{  الرَّمْحَِن  هللِا  }احلَْ 1}ِبْسِم  آيًَة،  َها  فَ َعدَّ ]الفاحتة:  [،  اْلَعاَلِمنَي{  َربِّ  ّلِلَِِّ  الرَِّحيِم{ 2ْمُد  }الرَّمْحَِن  آيَ َتنْيِ   ،]

َنْسَتِعنُي{ ]ال1]الفاحتة:   َك  نَ ْعُبُد َوِإايَّ َك  َأْربََع آاَيٍت، َوقَاَل: َهَكَذا }ِإايَّ الدِّيِن{،  يَ ْوِم  َثاَلَث آاَيٍت، }َماِلِك  [، َوََجََع 5فاحتة:  [ 
 ِه " وَرَواهُ اْبُن ُخَزمْيََة يف ِكتَابِِه َعِن الصَّغَاّنِّ ََخَْس َأَصابِعِ 

 شاذ. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ   -  2386 ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو يف آَخرِيَن، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
بْ ثنا   أنبأ أَبُو َسْهٍل َعْبُد هللِا  ْغَداَد،  ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن بِب َ ِد  ْبُن حُمَمَّ اْلَفَرِج  َحجَّاٌج، َوَأْخرَباََن َعِليُّ  ُد ْبُن  ثنا حُمَمَّ اْلَقطَّاُن،  ُن زاَِيٍد 

ٍد اأْلَْعَوُر قَاَل: قَاَل اْبُن ُجَريْ  ًعا ِمَن اأْلَْزَرُق، ثنا َحجَّاُج ْبُن حُمَمَّ نَاَك َسب ْ ٍج، َأْخرَبّن َأيِب َأنَّ َسِعيَد ْبَن ُجَبرْيٍ َأْخرَبَُه، فَ َقاَل: }َوَلَقْد آتَ ي ْ
 َخَتَمَها، ُثَّ  َّتَّ [ قَاَل: " ِهَي أُمُّ اْلُقْرآِن " قَاَل َأيِب: َوقَ َرأَ َعَليَّ َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم حَ 87اْلَمثَاّن{ ]احلجر:  

ابَِعةُ " قَاَل َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ أِلَيِب: َوقَ َرَأَها َعَليَّ ا ْبُن َعبَّاٍس َكَما قَ َرْأَُتَا َعَلْيَك، ُثَّ قَاَل: ِبْسِم قَاَل: ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم اآْليَةُ السَّ
اِبَعةُ  َلُكْم "هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم اآْليَةُ السَّ  ، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َفَذَخَرَها هللاُ َلُكْم َفَما َأْخَرَجَها أِلََحٍد قَ ب ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن    -  2387 يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ًعا  ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُجَرْيٍج، َعْن أَبِيِه، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،   نَاَك َسب ْ يف قَ ْوِلِه }َوَلَقْد آتَ ي ْ

]احلجر:   اْلَمثَاّن{  فَ 87ِمَن   " قَاَل:  الرَِّحيِم{  [  الرَّمْحَِن  هللِا  }ِبْسِم   " قَاَل:  اِبَعُة؟  السَّ فَأَْيَن  َعبَّاٍس:  اِلْبِن  ِقيَل   " اْلِكتَاِب  احِتَةُ 
 [ " َورُِوَي َذِلَك َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ 1]الفاحتة: 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلَفقِ   -  2388 احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  اأْلَْعَلى  ثنا َعْبُد   ، ْبِن زََكرايَّ اْلَقاِسِم  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ احْلَاِفُظ،  ْبُن ُعَمَر  أنبأ َعِليُّ  يُه، 
، َعْن َعْبِد َخرْيٍ قَاَل: ُسِئلَ  دِّيِّ ُد ْبُن َخاِلٍد اْلُمْقِرُئ، ثنا َأْسبَاُط ْبُن َنْصٍر، َعِن السُّ ْبِع   َعِليٌّ َرِضيَ   َواِصٍل، ثنا َخالَّ هللاُ َعْنُه، َعِن السَّ
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الرَّ  " }ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن  َا ِهَي ِستُّ آاَيٍت، فَ َقاَل:  ِإَّنَّ لَُه:  ، َفِقيَل  " 1ِحيِم{ ]الفاحتة:  اْلَمثَاّن، فَ َقاَل: احْلَْمُد ّلِلَِِّ َورُِوَي َعْن   [ آيَةٌ 
 ا، َواْلَمْوقُوُف َأَصحُّ َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َمْرفُوًعا َوَمْوقُ ُوفً 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ   -  2389 مَّ
، ثنا َسْعدُ  وِريُّ ٍد الدُّ ، ثنا َعِليُّ ْبُن ََثِبٍت، َعْن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َجْعَفٍر، َحدَّ ْبُن حُمَمَّ َثِِن نُوُح ْبُن  ْبُن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َجْعَفٍر اأْلَْنَصاِريُّ

هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن   ، اْلَمْقرُبِيِّ َسِعيٍد  َعْن  ِباَلٍل،  َربِّ   َأيِب  احْلَْمُد ّلِلَِِّ   " يَ ُقوُل:  أَنَّهُ َكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه 
[، َوِهَي السَّْبُع اْلَمثَاّن َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم، َوِهَي أُمُّ اْلُقْرآِن، 1اْلَعاَلِمنَي َسْبُع آاَيٍت ِإْحَداُهنَّ }ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{ ]الفاحتة: 

  اْلِكتَاِب " َوِهَي فَاحِتَةُ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا حَيََْي ْبُن حُمَمَّ  - 2390 ُد ْبُن خَمَْلٍد َوَأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن َصاِعٍد، َوحُمَمَّ

أَبُ  ثنا  ُمْكَرٍم،  ْبُن  ثنا َجْعَفُر  َأيِب سَ قَااَل:  ْبِن  ِباَلٍل، َعْن َسِعيِد  َأيِب  ْبُن  نُوُح  َأْخرَبّن  ْبُن َجْعَفٍر،  احْلَِميِد  ثنا َعْبُد   ، احْلََنِفيُّ َبْكٍر  ِعيٍد  و 
ِإَذا  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن   ، هللِا    اْلَمْقرُبِيِّ }ِبْسِم  َرُءوا  فَاق ْ ّلِلَِِّ  احْلَْمُد  قَ َرْأُتُ 

ْبُع اْلَمثَاّن، َو }ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{ ]الفاحتة:1الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{ ]الفاحتة:   َا أُمُّ اْلُقْرآِن، َوأُمُّ اْلِكتَاِب، َوالسَّ [ ِإْحَداَها 1  [، ِإَنَّ
 " 

َلُه، قَاَل أَبُو َبْكٍر احلَْ  ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة ِمث ْ َثِِن َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ : ُثَّ َلِقيُت نُوًحا َفَحدَّ  َومَلْ يَ ْرفَ ْعهُ َنِفيُّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 رِ بِهَا إِذَا جَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِبِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْجَهْ 

ُد بْ   -  2395 ، ثنا ُعْثَماُن  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ُن ِإَْسَاِعيَل اْلَفاِرِسيُّ
َة، " َأنَّ النَِّبَّ َأيِب ُمَزاِحٍم، ثنا أَبُو أَُوْيٍس، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَ ْعُقوَب، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ رَ ْبُن ُخرَّزَاَذ، ثنا َمْنُصوُر ْبُن  

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا أَمَّ النَّاَس قَ َرأَ ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم " 
 صحيح لغيره.  ال المحقق:# ق

 
ِد ْبِن َمْنُصوِر ْبِن َأيِب ُمَزاِحٍم، ثنا    َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو طَاِلٍب احْلَاِفُظ، ثنا  -  2396 َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

َتَح ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم " قَاَل أَبُو َجدِّي، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  ت َ    َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا قَ َرأَ َوُهَو يَ ُؤمُّ النَّاَس اف ْ
َا اآْليَةُ السَّ  ُتْم فَاحِتََة اْلُقْرآِن فَِإَنَّ َرُءوا ِإْن ِشئ ْ  ةُ ابِعَ ُهَريْ َرَة: ِهَي آيٌَة ِمْن ِكتَاِب هللِا َعزَّ َوَجلَّ اق ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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بْ   -  2397 ثنا ِإبْ َراِهيُم  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  أنبأ  ْبِن َعْبَداَن  َأمْحََد  احْلََسِن َعِليُّ ْبُن  رَّاُج، ثنا ُعْقَبةُ  َأْخرَباََن أَبُو  السَّ ُن ِإْسَحاَق 

ِد ْبِن قَ ْيٍس، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم جيَْ ْبُن ُمْكَرٍم، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن   َهُر  ِمْسَعٍر، َعْن حُمَمَّ
رَّاُج، َعْن ُعْقَبَة، عَ   يُوُنَس، َعْن ِمْسَعٍر، َعِن اْبِن قَ ْيٍس، نْ يف الصَّاَلِة بِِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، َفرَتََك النَّاُس َذِلَك " َكَذا قَاَلهُ السَّ

ِد ْبِن قَ ْيسِ    ْبِن خَمَْرَمَة، َوُهَو الصََّوابُ َوَرَواهُ احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، َعْن ُعْقَبَة ْبِن ُمْكَرٍم، َعْن يُوُنَس، َعْن َأيِب َمْعَشٍر، َعْن حُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
أَبُو َسعْ   -  2403 ثَ نَا  ثناَحدَّ ْبِن حَيََْي،  ِد  ْبُن حُمَمَّ ِإبْ َراِهيُم  ِإْسَحاَق  أَبُو  ثنا  الزَّاِهُد،  ْبُن   ٍد  َأمْحَُد  ثنا  ْبِن فَاِرٍس،  ْبُن ُسَلْيَماَن  ُد  حُمَمَّ

أَ  أَبُو  َأْخرَبّن  احْلَاِفُظ،  َحازٍِم  أَبُو  ح َوَأْخرَباََن  الزَُّبرْيِيُّ  يَ ْعُقوَب  ْبُن  َعِتيُق  ثنا  َعْبِد اْلَولِيِد،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َجْعَفٍر  أَبُو  َأْخرَبّن  احْلَاِفُظ،  مْحََد 
َثِِن َعبْ  ، َحدَّ الزَُّبرْيِيُّ يَ ْعُقوَب  ْبُن  ثنا َعِتيُق  احْلُْلَواّنُّ،  ْبُن حَيََْي  َأمْحَُد  ثنا   ،ُّ الضَّبِّ أَبِيِه، الرَّمْحَِن  ْبِن ُعَمَر، َعْن  هللِا  ْبُن َعْبِد  الرَّمْحَِن  ُد 

ْيِد هللِا يَ ْعِِن اْبَن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  ِه ُعب َ َتَح الصَّاَلَة يَ ْبَدأُ َعْن َعمِّ ت َ َوَسلََّم " َكاَن ِإَذا اف ْ
]الفاحتة:   الرَِّحيِم{  الرَّمْحَِن  هللِا  }ِبْسِم  الزَّ 1بِ   رَِوايَِة  َويف   ،" َتَح [  ت َ اف ْ ِإَذا  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  هللِا  َعْبَد  َوِإنَّ  رَِوايَِتِه:  يف  َوزَاَد  يَ ْقَرأُ،  اِهِد 

ورَِة الَّيِت تَِليَها، َوالصََّوابُ  وُب َواْبُن ُجَرْيٍج َمْوقُوٌف َكَذِلَك َرَواهُ أَيُّ   الصَّاَلَة يَ ْقَرأُ ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم يف أُمِّ اْلِكتَاِب، َويف السُّ
 َوَغرْيُُُهَا، َعْن اَنِفعٍ 

 المحقق: ضعيف. # قال 
 

ثنا َُهَّ   -  2423 ثنا َعفَّاُن،  الزَّْعَفَراّنُّ،  ، ثنا  أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ْبُن يُوُسَف،  اْبِن َأْخرَباََن َعْبُد هللِا  ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعِن  اٌم، 
الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   َأيِب ُمَلْيَكَة، ِبْسِم هللِا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َكاَنْت  النَِّبِّ َصلَّى  " َأنَّ ِقَراَءَة  أُمِّ َسَلَمةَ  " َوَوَصَف َعفَّاُن َحْرفًا َحْرفًا،   َعْن 

 َوَمدَّ ِبُكلِّ َحْرٍف َصْوتَهُ 
 : صحيح. # قال المحقق 

 
 بَابُ التَّأْمِنيِ 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثن  -  2442 ِد ْبِن َعِليٍّ اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
ْبِن قَ يْ  ، َعْن َعْمرِو  ْبُن َكِثرٍي، َعْن ُحَصنْيٍ أنبأ ُسَلْيَماُن  ْبُن َكِثرٍي،  ُد  اأْلَْشَعِث قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َعاِئَشةَ  ثنا حُمَمَّ ْبِن  ِد  ٍس، َعْن حُمَمَّ

جَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِعْنَد  قَاِعَدٌة  َأاَن  َنَما  بَ ي ْ قَاَلْت:  ثَ ْتِِن  َفَحدَّ َها  َعن ْ هللاُ  فَاْستَْأَذَن  َرِضَي  ُهوِد  اْلي َ ِمَن  نَ َفٍر  َثاَلثَةُ  اَء 
ُت: هللاُ َوَرُسولُهُ َأْعَلُم قَاَل: ، َوذََكَر احْلَِديَث َوِفيِه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َتْدرِيَن َعَلى َما َحَسُدواَن؟ " قُ ْلَأَحُدُهمْ 

َها، َوَعَلى   َلِة الَّيِت ُهِدينَا َْلَا َوَضلُّوا َعن ْ ُْم َحَسُدواَن َعَلى اْلِقب ْ َماِم  " فَِإَنَّ َها، َوَعَلى قَ ْولِنَا َخْلَف اإْلِ اجْلُُمَعِة الَّيِت ُهِدينَا َْلَا َوَضلُّوا َعن ْ
 آِمنَي " 

 صحيح.  # قال المحقق:
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ْغَداَد، ثن - 2443 ْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احْلَْريِبُّ، ا إِ َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أنبأ َعْبُد اْلبَاِقي ْبُن قَاِنٍع اْلَقاِضي بِب َ

ِد ْبِن اأْلَْشَعِث، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ  ثنا ُمْسِلُم ْبُن إِبْ َراِهيَم، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َمْيَسَرَة، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب ُحرََّة، َعْن ُُمَاِهٍد، َعْن حمَُ  مَّ
َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ  ُهوُد ِبَشْيٍء َما َحَسُدواَن بَِثاَلٍث: التَّْسِليِم َوالتَّْأِمنِي،َعن ْ َواللُهمَّ   لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " مَلْ حَيُْسُدواَن اْلي َ

 رَب َّنَا َلَك احْلَْمُد " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِنيِ 

احْلُسَ   -  2450 أَبُو  َعْن  َوَأْخرَباََن  َأيِب،  ثنا   ، اْلُعطَارِِديُّ اجْلَبَّاِر  َعْبِد  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  الرَّزَّاُز،  َجْعَفٍر  أَبُو  أنبأ  ِبْشَراَن،  ْبُن  َبْكٍر  نْيِ  َأيِب 
َع  ، َعْن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر أَنَّهُ َسَِ ، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب َعْبِد هللِا اْلَيْحِصِبِّ ْهَشِليِّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي قَاَل: الن َّ

 [ قَاَل: " َريبِّ اْغِفْر ِل آِمنَي " 7}َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِّنَي{ ]الفاحتة: 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الِاقْتِصَارِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ 

ْغَداَد أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيهُ أنبأ جَ َأْخرَباََن أَبُو احلَْ   -  2469 ٍد  َسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعَمَر اْلُمْقرُِئ بِب َ ْعَفُر ْبُن حُمَمَّ
َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى الصَّائُِغ ِقَراَءًة َعَلْيِه، ثنا َعفَّاُن، ثنا َعْبُد اْلَواِرِث، أنبأ َحْنظََلُة، َعْن ِعْكرَِمَة قَاَل:   َحدَّ

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، " َصلَّى رَْكَعَتنْيِ مَلْ يَ ْقَرْأ ِفيِهَما ِإالَّ ِبَفاحِتَِة اْلِكتَاِب "
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ السُّنَّةِ فِي تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى 

، َوَأمْحَدُ  -  2488 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َعبَّاٌس اأْلَْسَفاِطيُّ ْعَراّنُّ قَااَل: ثنا   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ َثِم الشَّ ْبُن اْْلَي ْ
ُد ْبُن ُجَحاَدَة، َعنْ  ، ثنا حُمَمَّ اّنُّ، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق احْلَُمْيِسيُّ ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب أَْوََف قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى احْلِمَّ  طََرَفةَ احْلَْضَرِميِّ

بًا يف الرَّْمَضاِء أَلَْنضَ  ْمُس، َوَلْو َجَعْلَت َجن َ اأْلُوىَل ِمَن   َجْتُه، وََكاَن يُِطيُل الرَّْكَعةَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ُيَصلِّي بِنَا الظُّْهَر ِحنَي تَ ُزوُل الشَّ
أَ  الثَّانَِيَة  َيْسَمُع َخْفَق نَِعاِل اْلَقْوِم، َوجَيَْعُل الرَّْكَعَة  َما َداَم  يَ ْقَرأُ قَائًِما  يَ َزاُل  الثَّانَِيِة، الظُّْهِر َفاَل  أَْقَصَر ِمَن  اأْلُوىَل، َوالثَّالِثََة  ِمَن  ْقَصَر 

ائُِر فَ ْرَسَخنْيِ َأْو َثاَلثًَة، وََكاَن يُِطيُل الرَّْكَعَة اأْلُوىَل مِ َوالرَّاِبَعَة أَْقَصَر ِمَن الثَّالَِثِة، وََكانَ  َن اْلَعْصِر،  ُيَصلِّي بِنَا اْلَعْصَر َقْدَر َما َيِسرُي السَّ
الثَّ  ِمَن  أَْقَصُر  َوالرَّابَِعةُ  الثَّانَِيِة،  ِمَن  أَْقَصُر  َوالثَّالِثَةُ  اأْلُوىَل،  ِمَن  أَْقَصُر  اْلَقاِئُل:  َوالثَّانَِيةُ  يَ ُقوُل  ِحنَي  اْلَمْغِرَب  بِنَا  ُيَصلِّي  وََكاَن  الَِثِة، 

اْلَمْغِرِب، َوالثَّانَِيةُ   اأْلُوىَل ِمَن  يُِطيُل الرَّْكَعَة  ْمُس، َوقَاِئٌل يَ ُقوُل: مَلْ تَ ْغُرْب، وََكاَن  الشَّ أَْقَصُر ِمَن  َغَرَبِت  أَْقَصُر ِمَن اأْلُوىَل، َوالثَّالِثَةُ 
ئًا " الثَّا  ُر اْلِعَشاَء اآْلِخَرَة َشي ْ  نَِيِة، وََكاَن يُ َؤخِّ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ التَّكْبرِيِ لِلرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو  -  2493 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َوأَبُو َبْكٍر قَااَل: ثنا أَ  ، أنبأ َماِلٌك ح َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ اِفِعيُّ بُو اْلَعبَّاِس، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر قَاَل: قُِرَئ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ
 هللاُ ُك ْبُن أََنٍس، َويُوُنُس ْبُن يَزِيَد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعِليِّ ْبِن ُحَسنْيِ ْبِن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضيَ َعَلى اْبِن َوْهٍب َأْخرَبََك َمالِ 

ُ ُكلََّما َخَفَض َورََفَع " قَاَل: فَ َلْم ت َ  ُهْم قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " يَُكربِّ َزْل تِْلَك َصاَلَتهُ َحَّتَّ َلِقَي هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َعن ْ
ْن َأيِب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َوَأيِب " َوُهَو ُمْرَسٌل َحَسٌن، َوَهِذِه اللَّْفظَةُ اأْلَِخريَةُ َقْد رُوَِيْت يف احْلَِديِث اْلَمْوُصوِل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، عَ 

 َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَري ْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن قُ   - 2499 ، َوأَبُو اْلَفْضِل اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو ُعْثَماَن اْلَبْصرِيُّ وْهيَاَر قَااَل: ثنا حُمَمَّ

اِب، أنبأ يَ ْعَلى ْبُن ُعب َ  ، أنبأ أَبُو َجْعَفِر ْبُن ُدَحيْ اْلَوهَّ ُد  ْيٍد، ثنا ُسْفيَاُن )ح( َوَأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم زَْيُد ْبُن َأيِب َهاِشٍم اْلَعَلِويُّ ٍم، ثنا حُمَمَّ
ْعتُ  ، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلََصمِّ قَاَل: َسَِ ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ  أََنًسا يَ ُقوُل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ْبُن احْلَُسنْيِ

وَن التَّْكِبرَي ِإَذا رَفَ ُعوا َوِإَذا َوَضُعوا  ُهْم " يُِتمُّ َلهُ َأْوىَل " َوَسلََّم َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن َرِضَي هللاُ َعن ْ  ، َوَهَذا َوَما قَ ب ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ بَابُ  

الزَّاِهُد ِإْماَلءً   -  2519 هللِا الصَّفَّاُر  ْبُن َعْبِد  ُد  هللِا حُمَمَّ أَبُو َعْبِد  هللِا احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد  أَبُو  َأْخرَباََن  َأْصِل ِكتَاِبِه قَاَل: قَاَل   ِمْن 
ِد ْبِن اْلَفْضِل فَ َرَفَع َيَدْيِه  ِإَْسَاِعيلَ  ْعَماِن حُمَمَّ : " َصلَّْيُت َخْلَف َأيِب الن ُّ َلِميُّ ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل السُّ َتَح الصَّاَلَة َوِحنَي رََكَع   حُمَمَّ ت َ ِحنَي اف ْ

" َصلَّْيتُ  "، َفَسأَْلتُهُ َعْن َذِلَك، فَ َقاَل:  الرُُّكوِع  ِمَن  الصَّاَلَة َوِحنَي   َوِحنَي رََفَع رَْأَسهُ  َتَح  ت َ اف ْ َيَدْيِه ِحنَي  ْبِن زَْيٍد فَ َرَفَع  َخْلَف مَحَّاِد 
السَّْخِتيَاّنِّ  أَيُّوَب  َخْلَف  َصلَّْيُت   " فَ َقاَل:  َذِلَك،  َعْن  َفَسأَْلُتهُ   " الرُُّكوِع  ِمَن  رَْأَسهُ  رََفَع  َوِحنَي  َتَح رََكَع  ت َ اف ْ ِإَذا  يََدْيِه  يَ ْرَفُع  َفَكاَن   

َتَح الصَّاَلَة َوِإَذا صَّاَلَة َوِإَذا رََكَع َوِإَذا رََفَع رَْأَسهُ ِمَن الرُُّكوِع "، َفَسأَْلتُُه، فَ َقاَل: " رَأَْيُت َعطَاَء ْبَن َأيِب رابَ ال  ت َ ٍح يَ ْرَفُع َيَدْيِه ِإَذا اف ْ
َتَح الصَّاَلَة َوِإَذا رََكَع َوِإَذا رََفَع رَْأَسهُ ِمَن الرُُّكوِع "، َفَسأَْلتُُه، فَ َقاَل: "  ت َ َصلَّْيُت َخْلَف َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبرْيِ، َفَكاَن يَ ْرَفُع َيَدْيِه ِإَذا اف ْ

َأيِب  َخْلَف  َصلَّْيُت   :" الزَُّبرْيِ  ْبُن  هللِا  َعْبُد  فَ َقاَل  َفَسأَْلُتُه،   ،" الرُُّكوِع  ِمَن  رَْأَسهُ  رََفَع  يِق  رََكَع َوِإَذا  دِّ الصِّ َبْكٍر  َفَكاَن   َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي 
َبْكٍر: صَ  أَبُو  " َوقَاَل  الرُُّكوِع  ِمَن  الصَّاَلَة َوِإَذا رََكَع َوِإَذا رََفَع رَْأَسهُ  َتَح  ت َ اف ْ ِإَذا  يََدْيِه  هللاُ َعَلْيِه يَ ْرَفُع  هللِا َصلَّى  لَّْيُت َخْلَف َرُسوِل 

تَ  ت َ  َح الصَّاَلَة َوِإَذا رََكَع َوِإَذا رََفَع رَْأَسهُ ِمَن الرُُّكوِع " رَُواتُهُ ثَِقاتٌ َوَسلََّم، " َفَكاَن يَ ْرَفًع َيَدْيِه ِإَذا اف ْ
 صحيح.  # قال المحقق:
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ْيٍد احْلَاِفُظ، َوأَبُو اْلَقاِسِم    -  2521 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ِن ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي  َعْبُد الرَّمحَْ َأْخرَباََن حُمَمَّ

ِإايَ  َأيِب  ْبُن  ثنا آَدُم  اْْلَْمَداّنُّ،  ْبِن ِديزِيَل  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  هِبَْمَداَن قَااَل:  ِن  " رَأَْيُت اأْلََسِدايَّ احْلََكُم قَاَل:  ثنا  ثنا ُشْعَبُة،  ٍس، 
ْيِه ِعْنَد التَّْكِبرِي، َوِعْنَد رُُكوِعِه، َوِعْنَد رِْفِعِه رَْأَسهُ ِمَن الرُُّكوِع، َفَسأَْلُت رَُجاًل ِمْن َأْصَحابِ َيَدْيِه َحْذَو َمْنكِ   طَاُوًسا َكربََّ فَ َرَفعَ  ِه، فَ َقاَل: ب َ

 ِإنَّهُ حُيَدُِّث بِِه َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " 
هللِا   أَبُو َعْبِد  َوسَ قَاَل  هللاُ َعَلْيِه  النَِّبِّ َصلَّى  َعِن  اْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر  لََّم َواْبِن ُعَمَر َعِن احْلَاِفُظ: فَاحْلَِديثَاِن ِكاَلُُهَا حَمُْفوظَاِن َعِن 

َسلََّم فَ َعَلهُ َورََأى َأاَبهُ فَ َعَلُه، َورََواهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَِإنَّ اْبَن ُعَمَر رََأى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 
 َوَسلَّمَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُب هِبَمْ   -  2527 ٍد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإْماَلًء ثنا أَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن ِإْدرِيَس  دَ َوَحدَّ اَن ثنا أَبُو َحاتٍِ حُمَمَّ
بْ  اأْلَْصَبِغ  َعِن  َحيَّاَن،  ْبِن  ُمَقاِتِل  َعْن   ، َحاتٍِ ْبُن  ِإْسَرائِيُل  ثنا  َمْرُحوٍم،  َأيِب  ْبُن  ثنا َوْهُب   ، طَاِلٍب الرَّازِيُّ َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  نَ بَاَتَة،  ِن 

ن َ  ا  َلمَّ قَاَل:  َعْنهُ  هللاُ  ِلَربِّكَ َرِضَي  َفَصلِّ  اْلَكْوثَ َر  نَاَك  َأْعطَي ْ }ِإانَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعَلى  اآْليَةُ  َهِذِه  َواَْنَْر{ َزَلْت   
َا لَْيَسْت بَِنِحريٍَة َوَلِكنَّهُ  [ قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم جِلِرْبِيَل: " َما َهِذِه النَِّحريَةُ الَّيِت َأَمَرّن  2]الكوثر:   ؟ " قَاَل: ِإَنَّ هِبَا َريبِّ

َا َصاَلتُ نَا، َوَصاَلةُ اْلَماَلِئَكِة َيَُْمُرَك ِإَذا حَتَرَّْمَت لِلصَّاَلِة َأْن تَ ْرَفَع يََدْيَك ِإَذا َكربََّْت، َوِإَذا رََكْعَت، َوِإَذا رَفَ ْعَت رَْأَسَك   ِمَن الرُُّكوِع، فَِإَنَّ
ااِلْسِتَكانَ ا ِمَن  اأْلَْيِدي  رَْفُع   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  قَاَل  ْبِع  السَّ َماَواِت  السَّ يف  }َفَما لَِّذيَن  َوتَ َعاىَل  تَ بَاَرَك  هللاُ  قَاَل  الَّيِت  ِة 

ْوِفيقُ [ " َوَقْد رُِوَي هَ 76اْسَتَكانُوا ِلَرهبِِّْم َوَما يَ َتَضرَُّعوَن{ ]املؤمنون:    َذا َوااِلْعِتَماُد َعَلى َما َمَضى َواِبهلِل الت َّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ إِلَّا عِنْدَ الِافْتِتَاحِ 

اِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، ح َوَأْخرَباََن  َما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو ُمْسِلٍم إِبْ رَ  - 2530
اٍر، ثنا ُسْفيَاُن، ثنا يَزِيُد ْبُن أَبُو َسِعيٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا الْ  َفْضُل ْبُن احْلُبَاِب قَااَل: ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َبشَّ

َلى، َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: رَأَْيُت النَِّبَّ   َة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ َتَح الصَّاَلةَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " إِ َأيِب زاَِيٍد مِبَكَّ ت َ َذا اف ْ
 رََفَع َيَدْيِه، َوِإَذا َأرَاَد َأْن يَ رَْكَع َوِإَذا رََفَع رَْأَسهُ ِمَن الرُُّكوِع " 

َتَح الصَّاَلَة، ُثَّ اَل ي َ  ت َ ْعُتهُ يَ ُقوُل: " يَ ْرَفُع َيَدْيِه ِإَذا اف ْ ا َقِدْمُت اْلُكوفََة َسَِ ُْم َلقَّنُوهُ ُعوُد، قَاَل ُسْفيَاُن: فَ َلمَّ ْنُت َأَنَّ  . َفظَن َ
ارٍ  يْ َرَعاقُوِلُّ، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َبشَّ َثِم الدَّ ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن   .وََكَذِلَك َرَواهُ َعْبُد اْلَكرمِِي ْبُن اْْلَي ْ ْيُخ: َقْد َرَوى َهَذا احْلَِديَث حُمَمَّ قَاَل الشَّ

َلى، َعْن َأِخيِه عِ  ِد ْبنِ ْبِن َأيِب لَي ْ َلى، َعِن اْلرَبَاِء قَاَل ِفيِه: ُثَّ اَل يَ ُعوُد َوِقيَل: َعْن حُمَمَّ َعْبِد الرَّمْحَِن،   يَسى، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ
َلى َوِقيَل: َعْنهُ َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ  َلى اَل حُيَْتجُّ  َعِن احْلََكِم، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ َلى، َوحُمَمَّ

ُدوٍس،  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو احْلََسِن ْبُن َعبْ   ِِبَِديِثِه َوُهَو َأْسَوأُ َحااًل ِعْنَد َأْهِل اْلَمْعرَِفِة اِبحْلَِديِث ِمْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد َأْخرَباََن أَبُو
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، َفذََكَر َفْصاًل يف َتْضِعيِف َحِديِث يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد، ُثَّ قَاَل: َوملَْ  ارِِميُّ  يَ ْرِو َهَذا َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ
َوى ِمْن يَزِيدَ  َلى َأَحٌد أَق ْ  لَي ْ

 عد". صحيح إال قوله "ثم لم ي # قال المحقق:
 

ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة،    -  2534 َأيِب ُسَلْيَماَن، َعْن  ْبِن  ْبُن َجاِبٍر، َعْن مَحَّاِد  ُد  ْيُخ: َورََواهُ حُمَمَّ الشَّ َمْسُعوٍد قَاَل  ْبِن  هللِا  َعْن َعْبِد 
َوُعَمَر فَ َلْم يَ ْرفَ ُعوا أَْيِديَ ُهْم ِإالَّ ِعْنَد اْفِتتَاِح الصَّاَلِة "   َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأيِب َبْكرٍ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " َصلَّْيُت َخْلَف النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  

ِد ْبِن خَمْلَ  ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاّن، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ ِإْسَحاُق ْبُن َأيِب ِإْسَرائِيَل، ثنا   ٍد الضَّرِيُر، ثناَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ
ُد ْبُن َجاِبٍر، َفذََكَرُه.    حُمَمَّ

ُد ْبنُ  يَم، َجاِبٍر وََكاَن َضِعيًفا َعْن مَحَّاٍد، َعْن ِإبْ َراهِ  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ قَاَل: قَاَل َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ تَ َفرََّد ِبِه حُمَمَّ
صَ  النَِّبِّ  ِإىَل  َمْرفُوٍع  َغرْيَ  ِفْعِلِه  ِمْن  هللِا  َعْبِد  َعْن  ُمْرَساًل،  ِإبْ َراِهيَم  َعْن  يَ ْرِويِه  مَحَّاٍد  قَاَل َوَغرْيُ  الصََّواُب.  َوُهَو  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  لَّى 

ْيُخ: وََكَذِلَك َرَواهُ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن مَحَّاِد بْ   ِن َأيِب ُسَلْيَماَن، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ُمْرَساًل َمْوقُوفًا الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ صِفَةِ الرُّكُوعِ 

ثنا َسعْ   -  2553  ، اأْلَْعَرايِبِّ ْبُن  أَبُو َسِعيِد  أنبأ  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ يُوُسَف  ْبُن  ٍد َعْبُد هللِا  أَبُو حُمَمَّ ُمَعاِويََة،  َأْخرَباََن  أَبُو  َنْصٍر، ثنا  َداُن ْبُن 
  " قَاَل:  ُمَعاوِيََة  أَبُو  َشكَّ  رَفَ َعهُ  أُرَاهُ  َسِعيٍد  َأيِب  َعْن  َنْضَرَة،  َأيِب  َعْن   ، ْعِديِّ السَّ ُسْفيَاَن  َأيِب  َوحَتْرميَُها  َعْن  الطُُّهوُر،  الصَّاَلِة  ِمْفتَاُح 

َغرْيَ َفرِيَضٍة، َوِإَذا  ، َويف ُكلِّ رَْكَعَتنْيِ َتْسِليَمٌة َواَل َصاَلَة اَل يُ ْقَرأُ ِفيَها ِبَفاحِتَِة اْلِكتَاِب َوَغرْيَِها، َفرِيَضًة أَْو التَّْكِبرُي، َوحَتِْليُلَها التَّْسِليمُ 
احْلَِماِر، َوْلُيِقْم ُصْلَبُه، َوِإَذا َسَجَد فَ ْلَيُمدَّ صُ  َتْدبِيَح  يَْدَبْح  َأَحدُُكْم َفاَل  َهِتِه، رََكَع  َأْعظٍُم َجب ْ َعِة  َيْسُجُد َعَلى َسب ْ ْنَساَن  اإْلِ ْلَبُه، فَِإنَّ 

ْنُصْب رِْجَلهُ اْليُْمىَن، َوْلَيْخِفْض رِْجَلهُ الْ  ْيِه، َوُصُدوِر َقَدَمْيِه، َوِإَذا َجَلَس فَ ْلي َ ت َ  ُيْسَرى " وََكفَّْيِه، َورُْكب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 وعِ بَابُ الْقَوْلِ فِي الرُّكُ 

َة َحَرسَ   -  2559 اْلُموَسِويُّ مِبَكَّ ٍد  أَبُو اْلَقاِسِم َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ أنبأ  ِإْماَلءً  يُوُسَف  ِد ْبُن  أَبُو حُمَمَّ ثَ نَا  أنبأ أَبُو َحاتٍِ َحدَّ تَ َعاىَل،  َها هللاُ 
ِإَْسَا ْبُن  َحاِتُ  ثنا  اْلَعطَّاُر،  َمْرُحوٍم  ْبُن  ْيُس  ُعب َ أنبأ   ، اَي  الرَّازِيُّ فَ َقاَلْت:  احْلَطَّابَةُ  َجاَءِت  قَاَل:  أَبِيِه،  َعْن  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  َجْعَفُر  ثنا  ِعيَل، 

َثاَلَث وا َثاَلَث َتْسِبيَحاٍت رُُكوًعا، وَ َرُسوَل هللِا، اَل نَ َزاُل َسَفًرا أََبًدا، َفَكْيَف َنْصَنُع اِبلصَّاَلِة، فَ َقاَل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َسبِّحُ 
 َتْسِبيَحاٍت ُسُجوًدا " َوَهَذا أَْيًضا ُمْرَسلٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ 

، ثنا َعبَّاُس بْ  -  2572 ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَبْخرَتِيِّ ْغَداَد أنبأ حُمَمَّ ِد ْبِن ِبْشرَاَن بِب َ ٍد، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ،  ُن حمَُ َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ مَّ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  َأيِب ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر،  اأْلَْعَمِش، َعْن  ِإْسَرائِيُل، َعِن  الرَُّجُل ثنا  يُِقيُم  " اَل جُتِْزي َصاَلٌة اَل   :

ُجوِد   "  ِفيَها ُصْلَبهُ يف الرُُّكوِع َوالسُّ
 تَ َفرََّد بِِه حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُعْثمَ   -  2573 ثنا   ، الطَّرَائِِفيُّ َعْبُدوٍس  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  ثنا َأْخرَباََن   ، ارِِميُّ الدَّ َسِعيٍد  ْبُن  اُن 
ْبُن   ْبنُ َصْفَواُن  اْلَولِيُد  ثنا   ، الدَِّمْشِقيُّ َصاِلٍح   َصاِلٍح  أَبُو  ثنا  اأْلَْسَوُد،  ٍم  َسالَّ أَبُو  ثنا   ، اأْلَْوزَاِعيُّ اأْلَْحَنِف  ْبُن  َبةُ  َشي ْ ثنا  ُمْسِلٍم، 

هللاُ َعَلْيِه   هللِا َصلَّى  اأْلَْشَعِريِّ قَاَل: َصلَّى َرُسوُل  َأيِب َعْبِد هللِا  ، َعْن  ُهْم َفَدَخَل  اأْلَْشَعِريُّ ِمن ْ ِبَِْصَحاِبِه، ُثَّ َجَلَس يف طَائَِفٍة  َوَسلََّم 
ُقُر يف ُسُجوِدِه َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْنظُ  ُر إِلَْيِه، فَ َقاَل: " أَتَ َرْوَن َهَذا لَْو َماَت  رَُجٌل فَ َقاَم ُيَصلِّي َفَجَعَل اَل يَ رَْكُع َويَ ن ْ

َا َمَثُل الَِّذي ُيَصلِّي َواَل يَ ْر َماَت َعلَ  َم، ِإَّنَّ ُقُر اْلُغَراُب الدَّ ُقُر َصاَلَتهُ َكَما يَ ن ْ ٍد؟ يَ ن ْ ُقُر يف ُسُجوِدِه َكاجْلَاِئِع اَل  ى َغرْيِ ِملَِّة حُمَمَّ َكُع، َويَ ن ْ
، َفَماَذا تُ ْغِنيَاِن َعْنهُ فََأْسِبغُ  ُجوَد "  َيَُْكُل ِإالَّ ََتَْرًة أَْو ََتَْرَتنْيِ  وا اْلُوُضوَء، َوْيٌل ِلْْلَْعَقاِب ِمَن النَّاِر، َوَأَتُّوا الرُُّكوَع َوالسُّ

َثَك هِبََذا احْلَِديِث قَاَل: أَُمَراءُ اأْلَجْ  : َمْن َحدَّ َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص،  نَاِد َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد  قَاَل أَبُو َصاِلٍح: فَ ُقْلُت أِلَيِب َعْبِد هللِا اأْلَْشَعِريِّ
َعهُ ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ   َوَسلَّمَ  َوُشَرْحِبيُل ْبُن َحَسَنَة، َويَزِيُد ْبُن َأيِب ُسْفيَاَن ُكلُّ َهُؤاَلِء َسَِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ إِدْرَاكِ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ 
، َواْلقَ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد   -  2575 ِد ْبِن َنْصٍر الرَّْمِليُّ اِسُم ْبُن َعْبِد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ

اٍد، ثنا اْبنُ  ِد ْبِن اْلَعبَّاِس قَالُوا: ثنا َعْمُرو ْبُن َسوَّ ، َواْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ  َوْهٍب، َأْخرَبّن حَيََْي ْبُن مُحَْيٍد، َعْن قُ رََّة ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َمْهِديٍّ
َل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن  الرَّمْحَِن، َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل: َأْخرَبّن أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسو 

َماُم ُصْلَبهُ " َأْدرَ    َك رَْكَعًة ِمَن الصَّاَلِة فَ َقْد َأْدرََكَها قَ ْبَل َأْن يُِقيَم اإْلِ
ْبُن مُحَْيٍد، َعْن قُ رَّ  يَ ُقوُْلَا حَيََْي  َماُم ُصْلَبهُ  اإْلِ يُِقيَم  َأْن  الّزاَِيَدةُ قَ ْبَل  َأمْحََد: َهِذِه  أَبُو  َأمْحَدَ قَاَل  أَبُو  ِمْصِريٌّ قَاَل  اْبَن  َة َوُهَو  ْعُت  : َسَِ

ِمصْ  اْبُن َوْهٍب  ِمْنهُ  َع  اْبِن ِشَهاٍب َسَِ ْبُن مُحَْيٍد، َعْن قُ رََّة، َعِن  : حَيََْي  اْلُبَخاِريُّ يَ ُقوُل: قَاَل  أَبُو مَحَّاٍد  يُ تَاَبُع يف َحِديِثِه قَاَل  ِريٌّ اَل 
، ثنا اْلُبَخارِيُّ قَاَل حَيََْي ْبنُ  ْيِديُّ ، َواْبِن َأيِب َعتَّاٍب ُمْنَكُر احْلَِديثِ َأمْحََد: َوثنا اجْلُن َ ْيُخ:   . َأيِب ُسَلْيَماَن اْلَمَدّنُّ، َعِن اْلَمْقرُبِيِّ قَاَل الشَّ

 َوَقْد رُِوَي ِبِِْسنَاٍد ُمْرَسلٍ 
 صحيح عدا قوله "قبل أن يقيم اإلمام صلبه"  # قال المحقق:
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هللِا    -  2576 َعْبِد  أَبُو  َمْرزُو َأْخرَباََن  ْبُن  َعْمُرو  َثِِن  َحدَّ غَاِلٍب،  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ اَبلََوْيِه،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُد  َأْخرَبّن حُمَمَّ أنبأ  احْلَاِفُظ،  ٍق، 

َماُم رَاِكٌع فَارَْكُعوا، َوِإْن َكاَن  ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رُفَ ْيٍع، َعْن رَُجٍل، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإذَ  ُتْم َواإْلِ ا ِجئ ْ
ُجوِد ِإَذا مَلْ َيُكْن َمَعهُ الرُُّكوُع "  وا اِبلسُّ  َساِجًدا فَاْسُجُدوا، َواَل تَ ْعَتدُّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَفرَّاُء، ثنا حيَْ  -  2577 ْيُد هللِا ْبُن ُمَعاٍذ، ثنا َأيِب، ثنا ُشْعَبُة، ثنا َعْبُد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، أنبأ حُمَمَّ ٍد، ثنا ُعب َ ََي ْبُن حُمَمَّ
، َعْن رَُجٍل، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن مَلْ يُْدرِ  ٍد اْلَمكِّيُّ " َورُِوَي ِفيِه َعْن  ِك الرَّْكَعَة مَلْ يُْدِرِك الصَّاَلةَ اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ

 َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ يَرْكَعُ بِرُكُوعِ الْإِمَامِ وَيَرْفَعُ بِرَفْعِهِ وَلَا يَسْبِقْهُ وَكَذَلِكَ فِي السُّجُودِ وَغَيْرِهِ 

ُد    -  2598 ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ، ثنا  َحدَّ ِليِطيُّ يَ ْعُقوُب ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ ِإْماَلًء أنبأ أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر السَّ
َبْكِر   َأيِب  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َثِِن  َحدَّ قَاَل:  ِإْسَحاَق  اْبِن  َعِن  َأيِب،  َثِِن  َسْعٍد، َوَحدَّ ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  َأيِب  ْبُن  َعْن  َحْزٍم،  ْبِن  َعْمرِو  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن 

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  َسلََّم يَ ُقوُل: " ََيَي َُّها النَّاُس ِإّّنِ َقْد بَُدْنُت  الّزاَِنِد، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: َسَِ
ُجوِد، َوَلِكْن َأْسِبُقُكْم، ِإنَُّكْم تُْدرُِكوَن َما فَاَتُكْم " مَلْ ُيْضَبْط َعْن ُشُيوِخنَا َبُدْنتُ َفاَل َتْسِبُقوّن   ْنُت َواْختَاَر أَبُو اِبلرُُّكوِع َوالسُّ  أَْو َبدَّ

اِل، يَ ْعِِن َكرِبُْت، َمْن قَاَل: َبُدْنُت ِبَرفْ  ْنُت اِبلتَّْشِديِد َوَنْصِب الدَّ ْيٍد َبدَّ َرَة اللَّْحِم " ُعب َ اِل فَِإنَّهُ َأرَاَد َكث ْ  ِع الدَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ الْإِمَامِ يَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِهِ سَمِعَ اهللُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَذَا الْمَأْمُومُ 

أَبُو حُمَمَّ   -  2613 أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن  َوَأْخرَباََن  ِهاَلُل  ثنا  َوَأرْبَِعنَي،  ِإْحَدى  َسَنِة  هِبَْمَداَن يف  مَحَْداَن  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ٍد 
ُمرَّ  ْبِن  اْلُمَسيَِّب، َعْن َعْمرِو  اْلَعاَلِء ْبِن  اْلَولِيِد، َعْن ُشْعَبَة، َعِن  ْبُن  بَِقيَّةُ  َأيِب، ثنا  يَزِ اْلَعاَلِء، ثنا  يَد، َعْن ُحَذيْ َفةَ  َة، َعْن طَْلَحَة ْبِن 

ا رََفَع   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َشْهِر رََمَضاَن فَ َلمَّ هللِا َصلَّى  َمَع َرُسوِل  هللاُ َعْنهُ قَاَل: َصلَّْيُت  هللاُ َرِضَي  َع  " َسَِ الرُُّكوِع قَاَل:  ِمَن  رَْأَسهُ 
َدهُ اللُهمَّ رَب َّنَا َوَلَك احْلَْمُد "   ِلَمْن محَِ

 ضعيف.  قق:# قال المح
 

ْبُن حمَُ   -  2630 ثنا َجْعَفُر  الرَّزَّاُز،  أَبُو َجْعَفٍر  أنبأ  ِمْن َأْصِل ِكتَابِِه  ِبْشرَاَن،  ثنا َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن  ثنا َعفَّاُن،  ْبِن َشاِكٍر،  ِد  مَّ
أَ  َعْن  ْبُن ُكَلْيٍب،  َعاِصُم  َثِِن  َحدَّ قَاَل:  اللَّْيِث  أَبُو  َشِقيٌق  ثنا  َوقَ َعْت  َُهَّاٌم،  َسَجَد  ِإَذا   " َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  بِيِه، 

تَاهُ ِإىَل اأْلَْرِض قَ ْبَل َأْن تَ َقَع َكفَّاهُ "    رُْكب َ
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َراِد َشرِيٍك اْلَقاِضي،    .قَاَل َعفَّاُن: َوَهَذا احْلَِديُث َغرِيٌب َوَرَواهُ يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، َعْن َشرِيكٍ  ْيُخ: " َهَذا َحِديٌث يُ َعدُّ يف أَف ْ قَاَل الشَّ
َا ََتبَ َعهُ َُهَّاٌم ِمْن َهَذا اْلَوْجِه ُمْرَساًل " َهَكَذا ذََكَرهُ اْلُبَخاِريُّ َوَغرْيُهُ ِمَن احْلُفَّاِظ الْ  َقدِِّمنَي َرمِحَُهُم هللاُ تَ َعاىلَ َوِإَّنَّ  ُمت َ

 عيف جدا. ض # قال المحقق:
 

ُد ْبُن حَيََْي، ثنا أَ   - 2631 ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن ُحْجٍر، َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ بُو ُكَرْيٍب، ثنا حُمَمَّ
ِه، َعْن َواِئِل ْبِن ُحْجٍر قَاَل: " َصلَّْيُت َخْلَف َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، َعْن َعْبِد اجْلَبَّاِر ْبِن َواِئلٍ  ، َعْن أُمِّ

تَاهُ "   َوَسلََّم، ُثَّ َسَجَد وََكاَن َأوََّل َما َوَصَل ِإىَل اأْلَْرِض رُْكب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا اْلَعاَلءُ ْبُن ِإَْسَاِعيَل  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ث -  2632 وِريُّ ٍد الدُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ نا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َسلََّم َكربََّ َفَحاَذى ِبِِهْبَاَمْيِه ْيِه وَ اْلَعطَّاُر، ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعْن أََنٍس قَاَل: " رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ 
َقرَّ ُكلُّ مَ  َقرَّ ُكلُّ َمْفِصٍل ِمْنهُ يف َمْوِضِعِه، َورََفَع رَْأَسهُ َحَّتَّ اْست َ ْفِصٍل ِمْنهُ يف َمْوِضِعِه، ُثَّ اَْنَطَّ اِبلتَّْكِبرِي َحَّتَّ  أُُذنَ ْيِه، ُثَّ رََكَع َحَّتَّ اْست َ

تَاهُ يَ  َقْت رُْكب َ  َدْيِه "  َسب َ
َتنْيِ قَ ْبَل اْلَيَدْيِن تَ َفرََّد ِبِه اْلَعاَلءُ ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َوهللاُ تَ َعاىَل َأْعَلُم َورُوِّينَا َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، َوَعْبِد هللاِ   ْبِن َمْسُعوٍد يف َوْضِع الرُّْكب َ

 ِمْن ِفْعِلِهَما
 منكر.  # قال المحقق:

 
 ضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ بَابُ مَنْ قَالَ يَ 

ِن زاَِيٍد، ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أنبأ احْلََسُن ْبُن َعِليِّ بْ   -  2634
ِد ْبِن َعْبِد    هللِا، َعْن َأيِب الّزاَِنِد، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز، َعْن حُمَمَّ

ْيِه  ت َ ْيِه فَِإْن َكاَن حَمُْفوظًا   "َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َسَجَد َأَحدُُكْم َفاَل يرَْبُْك َكَما يرَْبُُك اجْلََمُل َوْلَيَضْع َيَدْيِه َعَلى رُْكب َ ت َ َكَذا قَاَل: َعَلى رُْكب َ
ْهَواِء ِإىَل السُُّجوِد )ح(  ْيِه ِعْنَد اإْلِ ت َ  َكاَن َدلِياًل َعَلى أَنَّهُ َيَضُع يََدْيِه َعَلى رُْكب َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َبْكرِ   -  2635 أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأْخرَباََن  ْبُن  َوَقْد  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  زاَِيٍد،  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  احْلََسُن  أنبأ  اْلَفِقيُه،  ِإْسَحاَق  ْبُن   
ِه، َعنْ  ْبِن َسِعيٍد، َعْن َجدِّ هللِا  اْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َعْبِد  ثنا  ِإَذا َسَجَد   ُموَسى،   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  النَِّبِّ َصلَّى  َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن 

ْيِه ِقيَل يََدْيِه، َواَل َيرْبُْك بُ ُروَك اجْلََمِل "   ت َ ْبَدْأ ِبرُْكب َ  َأَحدُُكْم فَ ْلي َ
ِد ْبِن  َبَة، َعْن حُمَمَّ َفرُِد بِِه وََكَذِلَك َرَواهُ أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ ُفَضْيٍل، ِإالَّ َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيَّ َضِعيٌف، َوالَِّذي يُ َعاِرُضهُ يَ ن ْ

، َوَقْد َرَواهُ َعْبُد هللِا ْبُن اَنِفٍع خُمَْتَصًرا  رَاَوْرِديُّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن احْلََسِن، َوَعْنهُ الدَّ  حُمَمَّ
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 باطل.  # قال المحقق:
 

َهاّنُّ، ثنا  -  2638 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َبطََّة اأْلَْصب َ ، ثنا   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ِد ْبِن زََكرايَّ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
دٍ  ْبُن حُمَمَّ اْلَعزِيِز  ثنا َعْبُد  اْلَعَدّنُّ،  ْبُن َسَلَمَة  َيَدْيِه قَ ْبَل حُمْرُِز  َيَضُع   " أَنَّهُ َكاَن  اْبِن ُعَمَر،  اَنِفٍع، َعِن  ْبِن ُعَمَر، َعْن  هللِا  ْيِد  ، َعْن ُعب َ

ْيِه قَاَل: وََكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْفَعُل َذِلَك "   ت َ  رُْكب َ
 َعْن َعْبِد اْلَعزِيزِ  وََكَذِلَك َرَواهُ اْبُن َوْهٍب، َوَأْصَبُغ ْبُن اْلَفَرِج،

 حسن صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن أَيُّو   - 2652 َثِِن حُمَمَّ ، َحدَّ َب اللَّْخِميُّ
ْيِد هللاِ احْلََسِن ْبِن ُمْكَرٍم، ثنا ُسلَ  ، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعْن   ْيَماُن ْبُن ُعب َ َبَة، ثنا ُشْعَبُة، َوالث َّْوِريُّ ي ْ َبَة َسْلُم ْبُن قُ ت َ ي ْ اْلَغْياَلّنُّ، ثنا أَبُو قُ ت َ

ُهَما َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   رََأى رَُجاًل ُيَصلِّي، فَِإَذا َسَجَد مَلْ مَيَسَّ أَنْ ُفهُ اأْلَْرَض، فَ َقاَل  ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
 " اجْلَِبنُي  مَيَسُّ  َما  اأْلَْرَض  أَنْ ُفهُ  مَيَسُّ  اَل  لَِمْن  َصاَلَة  اَل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى   النَِّبُّ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

اجْلَرَّاُح ْبُن   ْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن اأْلَْشَعِث، ثناَوَأْخرَباََن أَبُو بَ  - 2653
ااِلْنِفرَ  ُهَما َعَلى  ِمن ْ ، ُكلَّ َواِحٍد  َبَة، َفذََكَر َحِديَث ُشْعَبَة َوالث َّْورِيِّ ي ْ ْبُن ُسَلْيَماَن خَمَْلٍد، ثنا أَبُو قُ ت َ هللِا  أَبُو َبْكٍر َعْبُد  اِد مِبَْعنَاهُ ُثَّ قَاَل 

َبَة، َوالصََّواُب َعْن َعاِصٍم، َعْن ِعْكرِمَ  ي ْ  َة ُمْرَساًل ْبِن اأْلَْشَعِث: مَلْ ُيْسِنْدهُ َعْن ُسْفيَاَن َوُشْعَبَة ِإالَّ أَبُو قُ ت َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ُأَسيْ َأْخرَباََن أَبُو    -  2654 ُد ْبُن َعاِصٍم،  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن َعاِصٌم اأْلَْحَوُل، َعْن ِعْكرَِمَة قَاَل: َمرَّ رَ  ُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَرُجٍل أَِو  ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َحْفٍص، َعْن ُسْفيَاَن قَاَل: َحدَّ
 اجْلَِبنُي "  اْمَرأٍَة اَل َيَضُع أَنْ َفهُ ِإَذا َسَجَد، فَ َقاَل: " اَل تُ ْقَبُل َصاَلٌة اَل ُيِصيُب اأْلَْنُف ِمَن اأْلَْرِض َما ُيِصيُب  

َنَة َوَعْبَدةُ بْ  ي ْ ُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعْن ِعْكرَِمَة ُمْرَساًل َورُِوَي َعْن َِسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  وََكَذِلَك َرَواهُ ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ
 اْبِن َعبَّاٍس بَ ْعُض َمْعنَاهُ ِمْن قَ ْولِهِ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْكَشْفِ عَنِ الْجَبْهَةِ فِي السُّجُودِ 
نَ   -  2659 ْبُن  ثنا َِبُْر  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  اْلَقاِضي،  ْبُن احْلََسِن  َأمْحَُد  أَبُو َبْكٍر  اْبِن َأْخرَباََن  ْصٍر قَاَل: قُِرَئ َعَلى 

ثَهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َوْهٍب َأْخرَبََك اْبُن َْلِيَعَة، َوَعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َعْن َبْكِر ْبِن َسَواَدَة اجلُْ  َواَن السَّبَاِئيِّ َحدَّ ، َعْن َصاِلِح ْبِن َحي َ َذاِميِّ
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صَ  هللِا  َرُسوُل  َفَحَسَر  َهِتِه  َجب ْ َعَلى  اْعَتمَّ  َوَقِد  َيْسُجُد ِِبَْنِبِه  رَُجاًل  رََأى   " َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َهِتِه  َصلَّى  َجب ْ َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ   " لَّى 
َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل َيْسُجُد َعَلى َكْوِر  َوِفيَما َرَوى ُمَعاِويَةُ ْبُن َصاِلٍح، َعْن ِعيَاِض ْبِن َعْبِد هللِا اْلُقَرِشيِّ قَاَل: رََأى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  

َهِتهِ   "   ِعَماَمِتِه فََأْوَمأَ بَِيِدِه اْرَفْع ِعَماَمَتَك، َوَأْوَمأَ ِإىَل َجب ْ
 َوَهَذا اْلُمْرَسُل َشاِهٌد ِلُمْرَسٍل َصاِلحٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، أنبأ أَبُو يَ ْعَلى، ثنا ُشَرْيُح ْبُن يُوُنَس، ثن  -  2666 َْسَاِعيِليُّ ا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَِّل، َفذََكَر  َأْخرَباََن أَبُو َعْمرٍو اأْلَِديُب، أنبأ أَبُو َبْكٍر اإْلِ
ِة احْلَرِّ فَ يَ ِإْسنَاَدهُ ِإالَّ  ْأُخُذ َأَحُداَن احْلَْصبَاَء يف يَِدِه، فَِإَذا  أَنَّهُ قَاَل يف َمْتِنِه: " ُكنَّا ُنَصلِّي َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِشدَّ

 بَ َرَد َوَضَعهُ َوَسَجَد َعَلْيِه "  
ْيُخ أَبُو َبْكٍر: "  َخاِلُد ْبُن َعْبِد َهَذاِن َحِديثَاِن رََواُُهَا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَِّل َأَحُدُُهَا يف الث َّْوِب َواآْلَخُر يف احْلَْصبَاِء، َوَقْد َرَواهُ قَاَل الشَّ

الثِّيَاِب   ِمَن اللَّْفِظ اأْلَوَِّل يف  بَِقرِيٍب  َبْكٍر يَ ْعِِن  ، َعْن  َلِميُّ السُّ بَُكرْيٍ  ْبِن  هللاُ الرَّمْحَِن  النَِّبِّ َصلَّى  َما رُِوَي َعِن  " َوَأمَّا  ْيُخ:  الشَّ قَاَل 
ُبُت َشْيٌء ِمْن َذِلَك، َوَأَصحُّ َما رُِوَي يف َذلِ  ُجوِد َعَلى َكْوِر اْلِعَماَمِة َفاَل يَ ث ْ َك قَ ْوُل احْلََسِن اْلَبْصِريِّ ِحَكايًَة،  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن السُّ

 ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َعْن َأْصَحاِب النَّ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْكَفَّيْنِ وَمَنْ كَشَفَ عَنْهُمَا فِي السُّجُودِ 

ُد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويِبُّ، ثنا ا  -  2669 ْلَفْضُل ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْعُت  ِبيِعيُّ قَاَل: َسَِ َثِِن أَبُو ِإْسَحاَق َعْمُرو ْبُن َعْبِد هللِا السَّ اْلرَبَاَء ْبَن َعاِزٍب يَ ُقوُل: َكاَن النَِّبُّ ْبِن َشِقيٍق، ثنا احْلََسُن ْبُن َواِقٍد، َحدَّ

  َوَسلََّم " َيْسُجُد َعَلى أَْلَييتَِ اْلَكفِّ " َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ سَجَدَ عَلَيْهِمَا فِي ثَوْبِهِ 

ْبِن    -  2675 َجْعَفِر  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا َأْخرَباََن  ُسْفيَاَن،  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثنا  َوْيِه،  َدَرْست َ
َثِِن إِبْ َراِهيُم ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َثَ  ِه، َأنَّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدَّ ِبِت ْبِن َصاِمٍت، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

َصا  َعَلْيِه َوَسلََّم " قَاَم ُيَصلِّي يف َمْسِجِد َبِِن َعْبِد اأْلَْشَهِل َوَعَلْيِه ِكَساٌء ُمْلَتفٌّ ِبِه َيَضُع َيَدهُ َعلَ   َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  ْيِه يَِقيِه بَ ْرَد احلَْ
 " َورُِوَي ِبِِْسنَاٍد آَخَر َضِعيفٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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، ثنا َخارَِجةُ ْبُن َعْبدِ   َأْخرَباََنهُ َعِليُّ ْبُن َأمْحَدَ   -  2676 ْيٍد، ثنا احْلَاِرُث ْبُن َأيِب ُأَساَمَة، ثنا اْلَواِقِديُّ  ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ  هللِا ْبِن ُسَلْيَماَن ْبِن زَْيِد ْبِن ََثِبٍت، َعْن َداُوَد ْبنِ  َصنْيِ ُهَما قَاَل: " رَأَْيُت َرُسوَل هللِا احلُْ  َعن ْ

 َيِدِه َورِْجِلِه " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي يف ِكَساٍء أَبْ َيَض يف َغَداٍة اَبرَِدٍة يَ تَِّقي اِبْلِكَساِء بَ ْرَد اأْلَْرِض بِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ُأَسْيُد ْبُن َعاِصٍم، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا - 2692 ِفُظ، َوأَبُو َسِعيُد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ْبِن ُحْجٍر قَاَل: َكاَن   أَبِيِه، َعْن َوائِِل  ْبِن ُكَلْيٍب، َعْن  ْبُن َحْفٍص، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َعاِصِم  احْلَُسنْيُ  هللاُ َعَلْيِه    َرُسولُ ثنا  هللِا َصلَّى 
 َوَسلََّم " ِإَذا َسَجَد َيُكوُن َيَداهُ ِحَذاَء أُذُنَ ْيِه " َكَذا َرَواهُ ََجَاَعٌة، َعِن الث َّْوِريِّ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ يَضُمُّ أَصَابِعَ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ 
ِمٍر، َعِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن ْبِن َعا  -  2695

ْبِن ُكَلْيٍب، َعْن   ثنا ُهَشْيٌم، َعْن َعاِصِم  اْْلَاِزِن،  ْبِن ُعْقَبَة  ِإَْسَاِعيَل  ْبِن  النَِّبُّ  هللِا  أَبِيِه، قَاَل: َكاَن  ْبِن ُحْجٍر، َعْن  ْبِن َواِئِل  َعْلَقَمَة 
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ِإَذا رََكَع فَ رََّج َأَصابَِعُه، َوِإَذا َسَجَد َضمَّ َأَصاِبَعهُ " 

 حسن. # قال المحقق:
 

أَبُ   -  2696 ُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ  ثنا حُمَمَّ َماِلِك ْبِن َجاِبٍر،  ثنا خَمَْلُد ْبُن   ، ِريُّ كَّ السُّ ْبُن ََتِيٍم  أنبأ َعيَّاُش  َبْكٍر،  و 
، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِ  ْيِه َوَسلََّم " ِإَذا َسَجَد  َصلَّى هللاُ َعلَ َسَلَمَة، َعِن اْلَفَزارِيِّ

َلَة "  ْقَبَل ِبَكفَّْيِه َوَأَصاِبِعِه اْلِقب ْ  فَ َوَضَع َيَدْيِه اِبأْلَْرِض اْست َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْبُن    -  2697 ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  َحازٍِم  أَبُو  َعِليٍّ َوَأْخرَباََن  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ثنا   ، الث ََّقِفيُّ ِإْسَحاَق 

َثِِن َأيِب َعِليُّ ْبُن يَزِيَد، َعْن زََكرايَّ ْبِن َأيِب زَائَِدَة، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن اْلربََ  ، َحدَّ اِء قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الصَُّداِئيُّ
َفلَُّج " " ِإَذا رََكَع بَ  َلِة فَ ت َ َه َأَصابَِعهُ ِقَبَل اْلِقب ْ  َسَط ظَْهَرُه، َوِإَذا َسَجَد َوجَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ 
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، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُ   -  2710 َد آاَبِديُّ وُسَف، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، ثنا َمْعَمٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو طَاِهٍر اْلُمَحمَّ
ُهَما قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم " ِإَذا َسَجَد جَتَاََف َحَّتَّ  َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعِد، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ِبطَْيِه " يُ َرى بَ يَاُض إِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَمِّ الْعَقِبَيْنِ فِي السُّجُودِ 

ُد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويِبُّ مِبَْرَو ثنا أَبُو   -  2719 ُد ْبُن ِعيَسى الطَّْرسُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ،  َبْكٍر حُمَمَّ وِسيُّ
ْعُت ُعْرَوَة ْبَن الزَُّبرْيِ يَ ُقوُل:    ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، أنبأ حَيََْي ْبُن أَيُّوَب، ْعُت َأاَب النَّْضِر يَ ُقوُل: َسَِ َثِِن ُعَمارَةُ ْبُن َغزِيََّة قَاَل: َسَِ َحدَّ

َعَلْيِه   هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  زَْوُج  َعاِئَشةُ  فَ َوَجْدتُهُ قَاَلْت  ِفَراِشي،  َعَلى  َمِعي  وََكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  فَ َقْدُت   " َوَسلََّم: 
ِمنْ  ِبِرَضاَك  َأُعوذُ   " يَ ُقوُل:  َفَسِمْعتُهُ   " َلَة  اْلِقب ْ َأَصاِبِعِه  ِبَِْطرَاِف  ْقِباًل  ُمْست َ ْيِه  َعِقب َ رَاصًّا  َوِبَعفْ َساِجًدا  َسَخِطَك،  ُعُقوبَِتَك،    ِمْن  ِوَك 

َأْخَذِك َشْيطَاُنكِ  اَي َعاِئَشةُ   " اْنَصَرَف قَاَل:  ا  " فَ َلمَّ َما ِفيَك  أَبْ ُلُغ ُكلَّ  أُْثِِنَ َعَلْيَك اَل  ِمْنَك،  َلَك َشْيطَاٌن؟  َوِبَك  أََما  " فَ ُقْلُت:  ؟ 
 اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " َوأاََن، َلِكِنِّ َدَعْوُت هللاَ َعَلْيِه فََأْسَلَم "  فَ َقاَل: " َما ِمْن آَدِميٍّ ِإالَّ لَهُ َشْيطَاٌن " فَ ُقْلُت: َوأَْنتَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ يَعْتَمِدُ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا طَالَ السُّجُودُ 
َهاّنُّ   -  2721 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ ، ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ثنا ُسْفيَاُن يَ ْعِِن َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ

ْعَماِن ْبِن َأيِب َعيَّاٍش قَاَل: َشَكْواَن ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ  ، َعِن الن ُّ َنَة، َعْن َُسَيٍّ ي ْ دِّ اْبَن ُعي َ َعاَم يف الصَّاَلِة،  ِه َوَسلََّم ااِلْعِتَماَد َواإْلِ
ْيِه، أَْو َفِخَذْيِه "  ت َ َص َْلُْم َأْن َيْسَتِعنَي الرَُّجُل مِبِْرفَ َقْيِه َعَلى رُْكب َ  فَ َرخَّ

ْعَماِن قَاَل: َشَكا َأْصَحاُب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ، َعْن َُسَيٍّ َعِن الن ُّ َم، َفذََكَرهُ ُمْرَساًل قَاَل: اْلُبَخارِيُّ ْيِه َوَسلَّ وََكَذِلَك َرَواهُ ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ
 َوَهَذا َأَصحُّ ِبِِْرَسالِهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ 
ُد ْبُن يَ عْ  -  2725 ، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍٍ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ وِريُّ ٍد الدُّ ُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  َأيِب ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر،  اأْلَْعَمِش، َعْن  ِإْسَرائِيُل، َعِن  الرَّجُ ثنا  يُِقيُم  " اَل جُتِْزي َصاَلٌة اَل  ُل : 
ُجوِد "   ِفيَها ُصْلَبهُ يف الرُُّكوِع َوالسُّ

 منكر اإلسناد ومتنه صحيح.  # قال المحقق:
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 بَابُ الْقُعُودِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ُأَسْيُد ْبُن َعاِصٍم،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو    -  2733 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْيَك " ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َحْفٍص، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " ِمْن ُسنَِّة الصَّاَلِة   تَاَك َعِقب َ َأْن َتََسَّ إِْلي َ

ْجَدَتنْيِ "زَاَد ِفيِه َعْبُد هللِا ْبنُ    اْلَولِيِد اْلَعَدّنُّ، َعْن ُسْفيَاَن: " َبنْيَ السَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
  ، ثنا َأيِب، َعِن اْبِن ِإْسَحاقَ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراِهيمَ   -  2734

ْيهِ  َثِِن َعِن اْنِتَصاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َعِقب َ ْجَدَتنْيِ ِإَذا َصلَّى َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب   قَاَل: َحدَّ َوُصُدوِر َقَدَمْيِه َبنْيَ السَّ
اِج   ، َعْن ُُمَاِهِد ْبِن َجرْبٍ َأيِب احْلَجَّ اْلَمكِّيُّ ِإْن  جنَِيٍح  اْلَعبَّاِس: " َوهللِا  َأاَب  اَي  لَهُ  َيْذُكُرهُ قَاَل: فَ ُقْلُت  ْبَن َعبَّاٍس  هللِا  ْعُت َعْبَد  قَاَل: َسَِ

َا َلُسنٌَّة "  َعهُ قَاَل: فَ َقاَل: " ِإَنَّ ُعدُّ َهَذا َجَفاًء ِمَّْن َصن َ  ُكنَّا لَن َ
 حسن. # قال المحقق:

 
َثِم، ثنا حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ   َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ   -  2735 ُد ْبُن اْْلَي ْ ْغَداَد، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ثنا حُمَمَّ ، ثنا اللَّْيُث،  ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل بِب َ

ِد ْبِن َعْجاَلَن، َأنَّ أاََب الزُّبَ  رْيِ، َأْخرَبَهُ أَنَّهُ رََأى َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر " ِإَذا َسَجَد َعْن َخاِلِد ْبِن يَزِيَد، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب ِهاَلٍل، َعْن حُمَمَّ
 ِحنَي يَ ْرَفُع رَْأَسهُ ِمَن السَّْجَدِة اأْلُوىَل يَ ْقُعُد َعَلى َأْطرَاِف َأَصابِِعِه، َويَ ُقوُل: إِنَّهُ ِمَن السُّنَِّة " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 صَّلَاةِ بَابُ الْإِقْعَاءِ الْمَكْرُوهِ فِي ال 
اِب ْبُن َعطَاٍء، أنبأ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ احْلََسُن ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَعْدُل، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ثنا َعْبدُ   - 2739  اْلَوهَّ

، ِإْسَحاَق، أنب  َسِعيٌد، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبنُ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْنَصاِريُّ ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن احْلَاِرِث، ثنا حُمَمَّ أ حُمَمَّ
َعاِء لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن ََسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا صَ  ق ْ إْلِ

 يف الصَّاَلِة " َخالََفهُ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو بَ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ   -  2740 ْكٍر مَّ

احَلِيِِنُّ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن قَ تَ  ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ، ثنا حَيََْي ْبُن َمِعنٍي، ثنا السَّ اَدَة، َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  حُمَمَّ
َورُِّك يف الصَّاَلِة  َعاِء َوالت َّ ق ْ  "  َوَسلََّم " ََنَى َعِن اإْلِ
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وَ  مَحَّاٍد،  َعْن  َعْنُه،  ِقيَل:  َوَقْد  َسَلَمَة،  ْبِن  مَحَّاِد  َعْن  َلِحيِِنُّ،  السَّي ْ ِإْسَحاَق  ْبُن  حَيََْي  بِِه  أََنٍس،  تَ َفرََّد  َعْن  قَ تَاَدَة،  َعْن  ْبِن َكِثرٍي،  َِبِْر 
 َوالّرَِوايَةُ اأْلُوىَل َأَصحُّ 

 حسن. # قال المحقق:
 

، أنبأ  -  2741 ْيَسابُوِريُّ ،   َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، ثنا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُمَعاوِيََة الن َّ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر اْلُعطَارِِديُّ
َي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " َأَمَرّن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِثاَلٍث ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن لَْيٍث، َعْن ُُمَاِهٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرضِ 

ِوْتٍر، وَ  َعَلى  ِإالَّ  َأاَنَم  َوَأْن اَل  َشْهٍر،  ِمْن ُكلِّ  ٍم  أايَّ َثاَلثَِة  ِبِصيَاِم  َأَمَرّن  َثاَلٍث،  َعْن  ااِل َوََنَاّن  َعِن  الضَُّحى، َوََنَاّن  يف رَْكَعيتَِ  ْلِتَفاِت 
يِك " َعاَء اْلِقْرِد، َوأَنْ ُقُر نَ ْقَر الدِّ  الصَّاَلِة اْلِتَفاَت الث َّْعَلِب، َوأُْقِعي ِإق ْ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ كَيْفَ الْقِيَامُ مِنَ الْجُلُوسِ 
ِد ْبِن احْلََسِن   - 2762 ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ اْلِمْهَرَجاّنُّ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َجْعَفٍر اْلُمزَكِّي، ثنا حُمَمَّ

اْلُمِغريَِة ْبِن َحِكيٍم، أَنَّهُ رََأى َعْبَد هللِا ْبَن ُعمَ  َيَساٍر، َعِن  ْبِن  َماِلٌك، َعْن َصَدَقَة  ثنا  بَُكرْيٍ،  ِمْن َسْجَدَتنْيِ  اْبُن  يَ ْرِجُع  الصَّاَلِة َر  ِمَن 
َا لَْيَسْت ِبُسنَِّة الصَّاَلِة َوِإَّنََّ  ا اْنَصَرَف ذََكْرُت َذِلَك َلُه، فَ َقاَل: " ِإَنَّ َعُل َذِلَك ِمْن َأْجِل َأّّنِ َأْشَتِكي " َعَلى ُصُدوِر َقَدَمْيِه، فَ َلمَّ  ا أَف ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

  يُحَرِّكْهَا بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ أَشَارَ بِهَا وَلَمْ 
ْغَداَد ثنا  -  2788 اِفِعيُّ بِب َ ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم الشَّ ،   َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ُد ْبُن اْلَفَرِج، ثنا اْلَواِقِديُّ حُمَمَّ

ْيطَاِن "  ثنا َكِثرُي ْبُن زَْيٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ   النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " حَتْرِيُك اأْلُْصُبِع يف الصَّاَلِة َمْذَعَرٌة لِلشَّ
، َولَْيَس اِبْلَقِويِّ َورُوِّينَا َعْن ُُمَاِهٍد أَنَّهُ قَاَل: " حَتْرِي  ُد ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ ْصبُ َعهُ يف اجْلُُلوِس يف الصَّاَلِة ُمْقِمَعةٌ ُك الرَُّجِل أُ تَ َفرََّد بِِه حُمَمَّ

ْيطَاِن "   لِلشَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا يَنْوِي الْمُشرِيُ بِإِشَارَتِهِ فِي التَّشَهُّدِ 

أَبُو    -  2792 أنبأ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  َعْبُد  َأْخرَباََن  اأْلَْصَبِغ  أَبُو  َثِِن  َحدَّ اْلِفْراَييِبُّ،  ثنا  َحيَّاَن،  ْبُن  ِد  حُمَمَّ
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن ِعْمَراَن ْبِن َأيِب أََنٍس، ُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَّ َثِِن حُمَمَّ َثِِن   اْلَعزِيِز ْبُن حَيََْي، َحدَّ  َعْن ِمْقَسٍم َأيِب اْلَقاِسِم قَاَل: َحدَّ

اَلِة، فَ َقاَل: اْبَن َأِخي،  َأْهِل اْلَمِديَنِة قَاَل: " َصلَّْيُت ِإىَل َجْنِب ُخَفاِف ْبِن ِإميَاِء ْبِن رََحَضَة، فَ َرآّن ُأِشرُي ِبُِْصُبِعي يف الصَّ  رَُجٌل ِمنْ 
نَهُ " قَاَل: َقْد َأَصْبَت، رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  ملَ تَ ْفَعُل َهَذا؟ قُ ْلُت: ِإّّنِ رَأَْيُت ِخيَاَر النَّاِس َوفُ َقَهاَءُهْم يَ ْفَعُلو 
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َا َيْسَحُراَن، وَ  ُد يف َصاَلتِِه " وََكاَن اْلُمْشرُِكوَن يَ ُقولُوَن: " ِإَّنَّ َا يُرِيُد النَِّبُّ َصلَّى هللاُ " ُيِشرُي ِبُِْصُبِعِه، ِإَذا َجَلَس يَ َتَشهَّ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِإَّنَّ
ْوِحيَد "   الت َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد هللِا،   َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زاَِيٍد،  -  2796
َثِِن ُسَلْيَماُن ْبنُ  َبٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،   ِباَلٍل، َعْن َعبَّاِس ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َمْعَبِد ْبِن َعبَّاٍس، َعْن َأِخيِه ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َمعْ َحدَّ

ْخاَلُص " يُِشرُي ِبُِْصبُِعهِ  َأنَّ  َعاءُ " فَ َرَفَع يََدْيِه َحْذَو    َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َهَكَذا اإْلِ هْبَاَم " َوَهَذا الدُّ الَّيِت تَِلي اإْلِ
ا "  ْيِه " َوَهَذا ااِلْبِتَهاُل " فَ َرَفَع يََدْيِه َمدًّ  َمْنِكب َ

 منكر.  # قال المحقق:
 

النُّهُوضِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَابُ الِاعْتِمَادِ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا نَهَضَ قِيَاس ا عَلَى مَا رُوِّينَا فِي    
حَ   -  2809 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا   ، اْلَقِطيِعيُّ َجْعَفٍر  ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َعْبُد  َوَأْخرَباََن  ثنا  َأيِب،  َثِِن  َحدَّ َبٍل،  ن ْ

ِبِِْسنَاِدِه َوقَاَل يف  يَ ْعَتِمدَ   الرَّزَّاِق، َفذََكَرهُ  َأْن  الصَّاَلِة  الرَُّجُل يف  ِإَذا َجَلَس  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى   " احْلَِديِث:   َمنْتِ 
 َعَلى َيِدِه اْلُيْسَرى " 

هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن جَيِْلَس الرَُّجُل يف الصَّاَلِة َوُهَو َهَذا لَْفُظ َحِديِث َعْبِد هللِا ْبِن َأمْحََد، َويف رَِوايَِة َأيِب َداُوَد ََنَى َرُسوُل  
اْبِن َعْبِد اْلَمِلِك اَل َُتَاِلُفهُ َوِإْن َكانَ  أََبنْيُ الّرَِوااَيِت َورَِوايَةُ َغرْيِ  يَِدِه، َوَهَذا  اْبِن َعْبِد الْ ُمْعَتِمٌد َعَلى  َها، َورَِوايَةُ  ِمن ْ أَْبنَيَ  َمِلِك َوْهٌم   

َبٍل ِهَي اْلُمَراُد اِبحْلَِديِث َأنَّ ِهَشاَم ْبَن يُوُسَف َرَواهُ    َعْن َمْعَمٍر َكَذِلكَ َوالَِّذي يَُدلُّ َعَلى َأنَّ رَِوايََة َأمْحََد ْبِن َحن ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

ُد ْبُن أَيُّوَب، أنبأ إِبْ َراِهيُم ْبُن ُموَسى، ثنا ِهَشاٌم، َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو    -  2810 َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أنبأ حُمَمَّ
ُهَو َجاِلٌس ُمْعَتِمًدا َعَلى َم " ََنَى رَُجاًل وَ َعْن َمْعَمٍر، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

ُهوِد "  َا َصاَلةُ اْلي َ  َيِدِه اْلُيْسَرى يف الصَّاَلِة، َوقَاَل: " ِإَنَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبنُ   -  2812 يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر،    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َفَة، َعْن َعِليٍّ قَاَل: " ِإنَّ ِمنَ  َبَة، َعْن زاَِيِد ْبِن زَْيٍد، َعْن َأيِب ُجَحي ْ السُّنَِّة يف الصَّاَلِة اْلَمْكُتوبَِة ِإَذا ََنََض   ثنا أَبُو ُمَعاوِيََة، َعْن َأيِب َشي ْ
، َأْن اَل يَ ْعَتِمَد بَِيَدْيِه َعَلى اأْلَْرِض ِإالَّ َأْن َيُكوَن َشْيًخا َكِبريًا اَل َيْسَتِطيُع "  الرَُّجُل يف الرَّْكَعَتنْيِ    اأْلُولََينْيِ

َبٍل، َوحيَْ  َبةَ َهَذا ُهَو َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإْسَحاَق اْلَواِسِطيُّ اْلُقَرِشيُّ َأْخَرَجهُ َأمْحَُد ْبُن َحن ْ ُن َمِعنٍي َوَغرْيُُُهَا ِبرَِوايٍَة، ََترًَة َهَكَذا ََي بْ أَبُو َشي ْ
ْعَماِن ْبِن َسْعٍد، َعْن َعِليٍّ   َوََترًَة َعِن الن ُّ

 ضعيف.  المحقق:# قال 
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 رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ   بَابُ 
أَبُو    -  2817 أنبأ  اْلَفِقيُه،  أَبُو طَاِهٍر  ْبُن َأْخرَباََنهُ  ثنا ُسَلْيَماُن  اِب،  اْلَوهَّ ْبُن َعْبِد  ُد  ثنا حُمَمَّ  ، اْلَبْصِريُّ هللِا  ْبُن َعْبِد  ُعْثَماَن َعْمُرو 

، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب الّزاَِنِد، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَفضْ  يُّ ، عَ َداُوَد اْْلَاِِشِ يِّ ْن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَْعَرِج،  ِل اْْلَاِِشِ
ْيِد هللِا ْبِن َأيِب رَاِفٍع، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا " قَاَم ِإىَل الصَّاَلةِ    َعْن ُعب َ

َيَدْيهِ  الرُُّكوِع  اْلَمْكُتوبَِة َكربََّ َورََفَع  ِمَن  َأْن يَ رَْكَع، َوِإَذا رََفَع رَْأَسهُ  ِإَذا َقَضى ِقرَاَءَتهُ َوَأرَاَد  ُعهُ  ْيِه، َوَيْصن َ َمْنِكب َ ِمْثَل َذِلَك،  َحْذَو  فَ َعَل 
 رََفَع يََدْيِه َكَذِلَك " َواَل يَ ْرَفُع يََدْيِه يف َشْيٍء ِمْن َصاَلتِِه َوُهَو قَاِعٌد َوِإَذا قَاَم ِمَن السَّْجَدَتنْيِ َكربََّ وَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن غَاِلٍب، َوُموَسى ْبُن    -  2822 احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو ُحَذيْ َفَة،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيُه، ثنا حُمَمَّ
ُسوُل هللِا ِن ْبِن زاَِيٍد، َعْن َبْكِر ْبِن َسَواَدَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل رَ ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َعْبِد الرَّمحَْ 

َماُم يف آِخِر رَْكَعٍة ِمْن َصاَلتِِه، ُثَّ َأْحَدَث قَ ْبَل أَ  َد فَ َقْد َتَّْت َصاَلتُهُ " فَ ُهَو َحِديٌث  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا قَ َعَد اإْلِ ْن يَ َتَشهَّ
ْفرِيِقيِّ   َضِعيٌف َوَرَواهُ اْلَقْعَنِبُّ، َعِن اإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 عَلَيْهِنَّ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَزْوَاجَهُ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الصَّلَاةِ  
َلِميُّ    -  2861 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ السُّ ِمْن َأْصِلِه َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ َغرْيَ َمرٍَّة، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن حُمَمَّ

ُد ْبُن يَ عْ  ُقوَب، ثنا احْلََسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَاٍر،  اْلَقاِضي قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
يُرِ  َا  }ِإَّنَّ أُْنزَِلْت  بَ ْييِت  يف  قَاَلْت:  َسَلَمَة  أُمِّ  َعْن  َيَساٍر،  ْبِن  َعطَاِء  َعْن  َّنٍَِر،  َأيِب  ْبِن  َشرِيِك  لِ َعْن  هللاُ  َأْهَل يُد  الّرِْجَس  َعْنُكُم  ُيْذِهَب 

]األحزاب:   َتْطِهريًا{  رَُكْم  َويُطَهِّ ْيِت  َواحْلََسِن، 33اْلب َ  ، َوَعِليٍّ فَاِطَمَة،  ِإىَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  رَُسوُل  فََأْرَسَل  قَاَلْت:   ]
، فَ َقاَل: " َهُؤاَلِء َأْهُل بَ ْييِت " َويف حَ  : " َهُؤاَلِء َأْهِلي " قَاَلْت: فَ ُقْلُت اَي َرُسوَل هللِا، َأَما َأاَن ِمْن َواحْلَُسنْيِ َلِميِّ ِديِث اْلَقاِضي َوالسُّ

ْيِت؟ قَاَل: " بَ َلى ِإْن َشاَء هللاُ تَ َعاىَل "   َأْهِل اْلب َ
الشَّ  ثَِقاٌت رَُواتُُه. قَاَل  هللِا: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َسَنُدهُ  أَبُو َعْبِد  َأَحاِديُث اَل قَاَل  " َوَقْد رُِوَي يف َشَواِهِدِه، ُثَّ يف ُمَعاَرَضِتِه  ْيُخ: 

هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  النَِّبِّ َصلَّى  ِإْطاَلِق  يَاُن ِلَما َقَصْداَنهُ يف  اْلب َ ُلَها، َويف ِكتَاِب هللِا  ِمث ْ ُبُت  أَْو هُ   يَ ث ْ َأْزَواُجهُ  ِمْن َذِلَك  نَّ اآْلَل، َوُمَراُدهُ 
 َداِخاَلٌت ِفيهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ آلَ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ أَهْلُ دِينِهِ عَامَّةً 



134 

 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي، َوأَبُو َعْبِد هللِا    - 2870 وِسيُّ قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ السُّ
ارٍ  َثِِن أَبُو َعمَّ ْعُت اأْلَْوزَاِعيَّ قَاَل: َحدَّ َأْخرَبّن َأيِب قَاَل: َسَِ َمْزيٍَد،  ْبُن  اْلَولِيِد  ْبُن  اأْلَْسَقعِ   اْلَعبَّاُس  ْبُن  َثِِن َواثَِلةُ  ِمنَّا قَاَل: َحدَّ   رَُجٌل 

انْ  َها،  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  فَاِطَمةُ  فَ َقاَلْت  َأِجْدُه،  فَ َلْم  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َعِليًّا  أُرِيُد  ِجْئُت  قَاَل:  َعَلْيِه اللَّْيِثيُّ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِإىَل  طََلَق 
َعَلْيِه َوَسلََّم َفَدَخاَل، َفَدَخْلُت َمَعُهَما قَاَل: َفَدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى َوَسلََّم َيْدُعوُه، فَاْجِلْس، قَاَل: َفَجاَء َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  

ُهَما َعَلى َفِخِذِه َوَأْدََن فَاِطَمَة ِمْن ِحجْ  نًا فََأْجَلَس ُكلَّ َواِحٍد ِمن ْ بَهُ َوَأاَن رِِه َوَزْوَجَها، ُثَّ َلفَّ َعَلْيِهْم ثَ وْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَسنًا، َوُحَسي ْ
رَُكْم َتْطِهريًا{ ]األحز  ْيِت َويُطَهِّ َا يُرِيُد هللاُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلب َ َتِبٌذ فَ َقاَل: }ِإَّنَّ [ " اللُهمَّ َهُؤاَلِء َأْهِلي، اللُهمَّ  33اب:  ُمن ْ

هللِا، َوأاََن   اَي َرُسوَل  " قَاَل َواثَِلُة: قُ ْلُت:  َأَحقُّ  ِلَمْن  َأْهِلي  َا  ِإَنَّ  " هللاُ َعْنُه:  " قَاَل َواثَِلةُ َرِضَي  ِمْن َأْهِلي  " َوأَْنَت  َأْهِلَك قَاَل:  ِمْن 
" َأْرُجو  َما   َأْرَجى 

ْبُن ُعْثَما  -  2871 الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، َوَسِعيُد  اْلَعبَّاِس، أنبأ  أَبُو  ثنا   ، وِسيُّ السُّ َبْكٍر، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا ِبْشُر ْبُن  َن قَااَل: 
َثِِن َواثَِلةُ ْبُن اأْلَْسَقِع قَاَل: أَتَ ْيُت َعِليًّا رَ  اٍر قَاَل: َحدَّ َثِِن أَبُو َعمَّ ِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َلْم َأِجْدُه، َفذََكَر احْلَِديَث َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ قَاَل: َحدَّ

َرُب ِمْن تَ ْعِميِم اأْلُمَِّة بِِه، وََكأَنَّهُ َجَعَل َواثَِلَة يف ُحْكِم اأْلَهْ بَِنْحِوِه َهَذا ِإْسنَاٌد َصِحيٌح َوُهوَ  ِل َتْشِبيًها   ِإىَل ََتِْصيِص َواثَِلَة ِبَذِلَك أَق ْ
 مِبَْن َيْسَتِحقُّ َهَذا ااِلْسَم اَل حَتِْقيًقا، َوهللاُ َأْعَلمُ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبنِ َأْخرَباََن أَبُو َعلِ  -  2873 ُد ْبُن َمْهَرَوْيِه ْبِن َعبَّاٍس الرَّازِيُّ ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ  زاَِيٍد، ثنا َأمْحَُد يٍّ الرُّوْذاَبرِيُّ
ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك يَ ُقوُل: ُسئِ  ٍد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن يُوُنَس، ثنا اَنِفٌع أَبُو ُهْرُمَز قَاَل: َسَِ َل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن آِل حُمَمَّ

ُبْصَرى، َكذَّ  ِمْن  ُهْرُمَز  أَبُو  َلِميُّ  السُّ اَنِفٌع  مِبِْثِلِه،  ااِلْحِتَجاُج  حيَِلُّ  اَل  َوَهَذا   " َتِقيٍّ  " ُكلُّ  ْبُن قَاَل:  َأمْحَُد  َوَضعََّفهُ  َمِعنٍي،  ْبُن  حَيََْي  بَهُ 
َبلٍ  ْوِفيقُ  َحن ْ  َوَغرْيُُُهَا ِمَن احْلُفَّاِظ َواِبهلِل الت َّ

 موضوع.  # قال المحقق:
 

 [ 103إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ{ ]التوبة:  بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ }وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
ُد ْبُن ِعيَسى، ثنا  -  2875 ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا حُمَمَّ أَبُو َعَوانََة، َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن    َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ

اْمرََأًة قَاَلتْ  َأنَّ  هللِا،  ْبِن َعْبِد  ، َعْن َجاِبِر  اْلَعَنزِيِّ ْيٍح  نُ ب َ َوَعَلى َزْوِجي، فَ َقاَل   قَ ْيٍس، َعْن  َعَليَّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َصلِّ  لِلنَِّبِّ َصلَّى 
 النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َصلَّى هللا َعَلْيِك َوَعَلى َزْوِجِك "

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َثِِن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، ثنا َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد  - 2880 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو ُشَعْيٍب احْلَرَّاّنُّ، َحدَّ ْبُن ُعب َ
ْيَدَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ ال َع أاََب ُعب َ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج ُهَو َوأَبُو نَِّبَّ َصلَّى هللاُ زَُهرْيٌ، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق، أَنَّهُ َسَِ

اْلَمِديَنِة، َوَعْبدُ  َمْسِجِد  اْلَمْسِجِد،  ِإىَل  َمْنزِِلِه  ِمْن  َبْكٍر َدَعاُهْم َوَخَرُجوا  أَبُو  ُيَصلِّي َويَ ْقَرأُ، ُثَّ َجَلَس َبْكٍر، َوُعَمُر، وََكاَن  هللِا قَائٌِم   
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َد فَأَْثىَن َعَلى هللِا َما ُهوَ  َهَل يف الدُّ  فَ َتَشهَّ َعاِء َوالنَِّبُّ َأْهُلهُ َأْحَسَن َما يُ ْثِِن رَُجٌل، ُثَّ َصلَّى َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ ابْ ت َ
ْن َهَذا اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: َهَذا َعْبُد هللِا اْبُن  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَائٌِم َيْسَتِمُع َفَجَعَل يَ ُقوُل: " َسْل تُ ْعطَْه " فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر: مَ 

ْقَرْأهُ َكَما قَ َرأَ اْبُن أُمِّ َعْبٍد فَاب ْ  َقهُ أُمِّ َعْبٍد َمْن َسرَّهُ َأْن يَ ْقَرأَ اْلُقْرآَن َغضًّا َكَما أُْنِزَل فَ ْلي َ ُهَما، َفَسب َ َتَدرَهُ أَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر َرِضَي هللاُ َعن ْ
ُهْم َأَجَْ أَبُ  َقهُ قَاَل ُعَمُر وََكاَن َسبَّاقًا اِبْْلرَْيِ َرِضَي هللاُ َعن ْ  ِعنيَ و َبْكٍر، فَ َزَعَم ُعَمُر َأنَّ َأاَب َبْكٍر َسب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ يَتْرُكُ الْمَأْمُومُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ 
، ثنا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقاِضي، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ  - 2886

 َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْقَرأُ يف الصَّاَلِة َفَسِمَع ِقَراَءَة َفًَّت ِمَن اأْلَْنَصاِر َوْرقَاُء، َعِن اْبِن َأيِب جنَِيٍح، َعْن ُُمَاِهٍد قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 
َزَلْت }َوِإَذا قُِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا لَهُ َوأَْنِصُتوا{ ]األعراف:  [ َورُوِّينَا ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن ُُمَاِهٍد أَنَّهُ قَاَل: " يف اْْلُْطَبِة  204فَ ن َ

 ْوَم اجْلُُمَعِة َوِمْن َوْجٍه آَخَر يف الصَّاَلِة َواْْلُْطَبِة " ي َ 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسحَ  -  2887 بَاُن ْبُن فَ رُّوَخ، ثنا  َوَقْد َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ اَق، ثنا َشي ْ

، َعْن َأيِب ِعيَاٍض، عَ  ْن َأيِب ُهَريْ َرَة، أَنَّهُ قَاَل: يف َهِذِه اآْليَِة }َوِإَذا قُِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا ِإبْ َراِهيُم اْْلََجرِيُّ
َزَلْت َهِذِه اآْليَةُ "  204َلهُ َوأَْنِصُتوا{ ]األعراف:    [ قَاَل: " َكاَن النَّاُس يَ َتَكلَُّموَن يف الصَّاَلِة فَ ن َ

ْيُخ: َوَهَكَذا قَاَل ُمَعاِويَةُ ْبُن قُ رَّ َويف رَِوايَِة اْبِن َعْبَداَن قَاَل: كَ   ةَ انُوا يَ َتَكلَُّموَن يف الصَّاَلِة َحَّتَّ نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَُة. قَاَل الشَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن  - 2888 ُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َعفَّاُن، ثنا َعْوُن ْبُن ُموَسى َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ

ْعُت ُمَعاِويََة ْبَن قُ رََّة قَاَل: أَنْ َزَل هللاُ َهِذِه اآْليََة }َوِإَذا قُِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلهُ   َوأَْنِصُتوا قَاَل: " َكاَن النَّاُس يَ َتَكلَُّموَن يف قَاَل: َسَِ
 [، َعْن َعْوٍن، َوزَاَد ِفيِه فَأَنْ َزَْلَا اْلُقصَّاُص يف اْلَقَصصِ 204الصَّاَلِة " َوَرَواهُ َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر{ ]األعراف: 

 # قال المحقق: صحيح. 
 

ُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا أَ  -  2890 ، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن َهارُوَن احْلَْضَرِميُّ بُو َحاِمٍد حُمَمَّ
، ثنا َساملُ ْبُن نُوٍح، ثنا ُعَمُر ْبُن َعاِمٍر، َوَسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن  ٍب، َعْن  حَيََْي اْلَقِطيِعيُّ يُوُنَس ْبِن ُجَبرْيٍ يَ ْعِِن أاََب َغالَّ

هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ   ِحطَّانَ  ُموَسى: ِإنَّ َرُسوَل  بِنَا أَبُو ُموَسى، فَ َقاَل أَبُو  الرَّقَاِشيِّ قَاَل: َصلَّى  ِإَذا  ْبِن َعْبِد هللِا  ْيِه َوَسلََّم َكاَن يُ َعلُِّمنَا 
َماُم لِيُ ْؤتَّ بِِه فَِإَذا َكربََّ َفَكربُِّ  َا ُجِعَل اإْلِ  وا، َوِإَذا قَ َرأَ فَأَْنِصُتوا "  َصلَّى بِنَا، فَ َقاَل: " ِإَّنَّ

ُد ْبُن َعْجاَلَن ِمْن َوْجٍه آَخرَ  .قَاَل َعِليُّ ْبُن ُعَمَر: َساملُ ْبُن نُوٍح لَْيَس اِبْلَقِويِّ  ْيُخ َوَقْد َرَواهُ حُمَمَّ  قَاَل الشَّ
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 حسن. # قال المحقق:
 

ْبُن    -  2895 احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا َأْخرَباََن  َسْعٍد،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا  ُسْفيَاَن،  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  اْلَقطَّاُن،  اْلَفْضِل 
ِه قَاَل: َأْخرَبّن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُهْرُمَز، َعْن َعْبِد هللِا ابْ  ، َعْن َعمِّ ي، ثنا اْبُن َأِخي الزُّْهِريُّ نَ َعمِّ َة وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا ِن ُِبَي ْ

ا يف الصَّاَلِة؟ " قَالُوا: نَ َعْم قَاَل: " ِإّّنِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َهْل قَ َرأَ َأَحٌد ِمْنُكْم آنِفً 
َهى النَّاُس َعِن اْلِقرَاَءِة ِحنَي قَاَل َذِلكَ  أَقُوُل َما ِلَ أاَُنزَُع اْلُقْرآَن؟    ." فَانْ ت َ

نَ  ي ْ يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن: َهَذا َخطَأٌ اَل َشكَّ ِفيِه َواَل اْرتِيَاَب، َورََواهُ َماِلٌك، َوَمْعَمٌر، َواْبُن ُعي َ ْبُن  قَاَل  ْبُن َسْعٍد، َويُوُنُس  َة، َواللَّْيُث 
َوالزُّبَ ْيِديُّ  ُهَريْ َرةَ يَزِيَد،  َأيِب  َعْن  أَُكْيَمَة  اْبِن  َعِن   ، الزُّْهِريِّ َعِن  هللاُ    . ُكلُُّهْم،  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  احْلَِديِث  َهَذا  ِة  ِصحَّ يف  ْيُخ:  الشَّ قَاَل 

اللَّْيِثيِّ َوُهَو رَُجٌل َُمْهُ  ُأَكْيَمَة  اْبِن  َنظٌَر؛ َوَذِلَك أِلَنَّ رَِوايََة  احْلَِديِث َوْحَدُه، َومَلْ حُيَدِّْث َعْنهُ َغرْيُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هِبََذا  ِإالَّ  وٌل مَلْ حُيَدِّْث 
، َومَلْ َيُكْن ِعْنَد الزُّْهرِيِّ ِمْن َمْعرِفَِتِه َأْكثَ ُر ِمْن َأْن رَآهُ حُيَدُِّث َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِّبِ  ِد ْبِن  َوِفيَما َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد حَيََْي الزُّْهِريِّ ْبُن حُمَمَّ

، َأْخرَبَُهْم، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى قَاَل: قَاَل احْلَُمْيِديُّ يف َحِديِث ا  ْبِن ُأَكْيَمَة: َهَذا َحِديٌث َرَواهُ رَُجٌل َُمُْهوٌل  حَيََْي، َأنَّ أاََب َِبٍْر اْلرَبهَْبَاِريَّ
ْيُخ يف   .يَ ْرِو َعْنهُ َغرْيُهُ َقطُّ   ملَْ  اِئِب، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ قَاَل الشَّ   احْلَِديِث الثَّاِبِت، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب السَّ

َماِم َأابَ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َصلَّى َصاَلًة مَلْ يَ ْقَرْأ ِفيَها ِِبُمِّ اْلُقْرآِن َفِهَي ِخَداٌج " فَ ُقْلُت: ايَ   ُهَريْ َرَة: ِإّّنِ َأُكوُن َأْحيَااًن َورَاَء اإْلِ
َرْأ هِبَا يف نَ ْفِسَك. َوأَبُو ُهَريْ َرَة رَاِوي احْلَِديَثنْيِ َدلِيلٌ  : اق ْ  َعَلى ِضْعِف رَِوايَِة اْبِن ُأَكْيَمَة، َأْو َأرَاَد قَاَل: فَ َغَمَز ِذرَاِعي َوقَاَل: اَي فَاِرِسيُّ

ورَِة ِفيَما  مِبَا يف َحِديثِ  السُّ اْلَمْنَع َعْن ِقَراَءِة  َأِو  َماِم  اإْلِ اِبْلِقَراَءِة َخْلَف  اجْلَْهِر  اْلَمْنَع َعِن  ُأَكْيَمَة  اْبِن  ِمْثُل   جَيَْهُر ِفيِه اِبْلِقَراَءِة َوُهَو 
 بَاِب الَِّذي يَِليهِ َحِديِث ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ اْلَوارِِد يف َهَذا اْلبَاِب، َوُهَو َمْذُكوٌر يف الْ 

 صحيح...  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى الْإِطْلَاقِ 
ْبِن مَحَْداَن الصَّرْييفُّ، ثنا َعْبدُ   -  2896 ِد  ْبُن حُمَمَّ أَبُو َأمْحََد َبْكُر  احْلَاِفُظ، أنبأ  أَبُو َعْبِد هللِا  ،   َأْخرَباََن  ْلِخيُّ اْلب َ الصََّمِد ْبُن اْلَفْضِل 

اِد ْبِن   ْبِن َشدَّ َأيِب َعاِئَشَة، َعْن َعْبِد هللِا  إِبْ َراِهيَم، َعْن َأيِب َحِنيَفَة، َعْن ُموَسى ْبِن  َمكِّيُّ ْبُن  ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن  ثنا  اْْلَاِد، َعْن َجاِبِر 
َهاالنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَ  هُ َعِن اْلِقرَاَءةِ  نَّهُ َصلَّى وََكاَن َمْن َخْلَفهُ يَ ْقَرأُ َفَجَعَل رَُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ن ْ

اْلِقَراَءِة َخْلفَ  َهاّن َعِن  أَتَ ن ْ الرَُّجُل، فَ َقاَل:  َبَل َعَلْيِه  أَق ْ اْنَصَرَف  ا  الصَّاَلِة، فَ َلمَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   يف  هللِا َصلَّى  نَازََعا َحَّتَّ   َرُسوِل  فَ ت َ
َماِم َلهُ ِقرَاَءٌة " ذََكَر َذِلَك لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َصلَّى  َماِم فَِإنَّ ِقرَاَءَة اإْلِ  َخْلَف اإْلِ

 ْكِر َجاِبٍر، َوُهَو اْلَمْحُفوظُ َهَكَذا َرَواهُ ََجَاَعٌة َعْن َأيِب َحنِيَفَة َمْوُصواًل، َوَرَواهُ َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك َعْنهُ ُمْرَساًل ُدوَن ذِ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
ٍد احلَْ   -  2897 مِبَْرَو ِمْن َأْصِل ِكتَابِِه ِكتَاِب الصَّاَلِة ِلَعْبِد   َسُن ْبُن َحِليٍم الصَّائُِغ الثَِّقةُ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ
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ِه، أنبأ َعْبَداُن ْبُن ُعْثَماَن، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، أنبأ سُ  ِنيَفَة، َعْن ُموَسى ْفيَاُن، َوُشْعَبُة، َوأَبُو حَ هللِا ْبِن اْلُمبَاَرِك، أنبأ أَبُو اْلُمَوجِّ
اٍد قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َكاَن َلهُ   َماِم لَهُ ِقَراَءٌة " ْبِن َأيِب َعاِئَشَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ  ِإَماٌم فَِإنَّ ِقَراَءَة اإْلِ

، َوُشْعَبَة ْبِن احلَْ وََكَذِلَك َرَواهُ َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن   جَّاِج، َشِقيٍق، َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك، وََكَذِلُك َرَواهُ َغرْيُُه، َعْن ُسْفيَاَن ْبِن َسِعيٍد الث َّْورِيِّ
َنَة، َوِإْسَرائِيُل ْبُن يُوُنَس، َوأَبُو َعَوانَ  ي ْ َة َوأَبُو اأْلَْحَوِص، َوَجرِيُر ْبُن َعْبِد احْلَِميِد  وََكَذِلَك َرَواهُ َمْنُصوُر ْبُن اْلُمْعَتِمِر، َوُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ

 َة َمرْتُوكٌ َوَغرْيُُهْم ِمَن الثَِّقاِت اأْلَثْ بَاِت َوَرَواهُ احْلََسُن ْبُن ُعَمارََة، َعْن ُموَسى َمْوُصواًل، َواحْلََسُن ْبُن ُعَمارَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اْلَمالِ   -  2905 أَبُو َسْعٍد  الصَّفَّاُر، َواْبُن َصاَأْخرَباََن  ْبُن احْلَُسنْيِ  احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد هللِا  ْبُن َعِديٍّ  َأمْحََد َعْبُد هللِا  ِعٍد، يِِنُّ، أنبأ أَبُو 

اُج ْبُن َأْرطَاَة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن زُرَارََة بْ  ِن َأْوََف، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ قَااَل ثنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى، ثنا َسَلَمةُ ْبُن اْلَفْضِل، ثنا احْلَجَّ
ا فَ رََغ قَ  اَل: " َمْن َذا الَِّذي خُيَاجِلُِِن ُسوَريت؟ "  قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي اِبلنَّاِس َورَُجٌل يَ ْقَرأُ َخْلَفُه، فَ َلمَّ

مَ  َهى َعِن اْلِقَراَءِة َخْلَف اإْلِ َماِم "  فَ ن َ َهى َعِن اْلِقَراَءِة َخْلَف اإْلِ  اِم. قَاَل اْبُن َصاِعٍد: قَ ْولَُه: " فَ ن َ
اٌج، َوَقْد َرَواهُ َعْن قَ تَاَدَة، ُشْعَبُة، َواْبُن َأيِب َعُروبََة، َوَمْعَمٌر َوِإَْسَاِعيلُ  اٌج، َوأَيُّوُب ْبُن َأيِب   تَ َفرََّد ِبرَِوايَِتِه َحجَّ  ِمْسِكنٍي، ْبُن ُمْسِلٍم َوَحجَّ

اٌج، قَاَل ُشْعَبُة: َسأَلْ  ُهْم َما تَ َفرََّد بِِه َحجَّ َهى َوَُهَّاٌم، َوَأاَبُن َوَسِعيُد ْبُن ِبْشٍر، فَ َلْم يَ ُقْل َأَحٌد ِمن ْ ُت قَ تَاَدةَ َكأَنَّهُ َكرَِههُ قَاَل: َلْو َكرَِههُ لَن َ
 َعْنهُ 

َماِمَفَنَهى َعِن اْلِقرَ صحيح إال قوله ) # قال المحقق:  ( منكرة. اَءِة َخْلَف اإلِْ
 

ُد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، ث -  2908 ْغَداَد، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ نا حَيََْي ْبُن َجْعَفٍر، ثنا َوْهُب ْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل بِب َ
ْعَماِن ْبِن رَاشِ  ، َعْن َأيِب َسَلَمةَ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َجرِيٍر، أنبأ َأيِب، َعِن الن ُّ َعهُ حُيَدُِّث َعِن الزُّْهِريِّ َعْبَد هللِا  ٍد، أَنَّهُ َسَِ

ِع هللاَ َعزَّ َوَجلَّ " ْبَن ُحَذاَفَة، َصلَّى َفَجَهَر اِبْلِقَراَءِة، فَ َقاَل: َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي ابْ   َن ُحَذاَفَة اَل ُتْسِمْعِِن َوَأَسِْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
  بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِد ا بَابُ مَنْ قَالَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِيمَا يُسِرُّ فِيهِ 

 أَصَحُّ الْأَقْوَالِ عَلَى السُّنَّةِ وَأَحْوَطُهَا، وَبِاهللِ التَّوْفِيقُ وَهُوَ  
ِد بْ  - 2920 ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن َزجْنَُوْيِه، َأْخرَباََنهُ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ُن َصاِعٍد، ثنا حُمَمَّ

َقةُ ْبُن َخاِلدٍ َوأَ  ، ثنا َصدَّ ُد ْبُن اْلُمبَاَرِك الصُّوِريُّ ثنا زَْيُد ْبُن َواِقٍد، َعْن َحَراِم ْبِن َحِكيٍم،   بُو َزْرَعَة الدَِّمْشِقيُّ َواللَّْفُظ َلهُ قَااَل: ثنا حُمَمَّ
َع ُعبَاَدةَ ْبَن الصَّاِمِت، يَ ْقَرأُ ِِبُمِّ اْلُقْرآِن َوأَبُو نُ َعْيٍم جَيَْهُر اِبْلِقَراَءِة، فَ ُقْلُت: َوَمْكُحوٍل، َعْن اَنِفِع ْبِن حَمُْموِد ْبِن رَبِيَعَة َكَذا قَاَل: ِإنَّهُ َسَِ 

اْلُقْرآِن َوأَبُو نُ َعْيٍم   ِِبُمِّ  ْعُتَك تَ ْقَرأُ  ئًا قَاَل: َوَما َذاَك؟ قَاَل: َسَِ ْعَت يف َصاَلِتَك َشي ْ بِنَا  جَيَْهُر اِبْلِقرَ رَأَيْ ُتَك َصن َ نَ َعْم، َصلَّى  اَءِة، قَاَل: 
اْنَصَرَف قَ  ا  اِبْلِقَراَءِة فَ َلمَّ الَّيِت جَيَْهُر ِفيَها  الصََّلَواِت  بَ ْعَض  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  ِمَن َرُسوُل  ئًا  يَ ْقَرأُ َشي ْ َأَحٍد  ِمْن  ِمْنُكْم  اَل: " 
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ُقْرآَن؟  نَا: نَ َعْم اَي َرُسوَل هللِا، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوَأاَن أَقُوُل َما ِل أاَُنزَُع الْ اْلُقْرآِن ِإَذا َجَهْرُت اْلِقَراَءَة؟ " قُ ْل
ئًا ِمَن اْلُقْرآِن ِإَذا َجَهْرُت اِبْلِقرَاَءِة ِإالَّ ِِبُمِّ اْلُقْرآِن "    اَل يَ ْقَرَأنَّ َأَحٌد ِمْنُكْم َشي ْ

ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: وَ قَاَل   الشَّ ِإْسنَاٌد َحَسٌن َورَِجالُهُ ثَِقاٌت قَاَل  ارَُقْطِِنُّ َرمِحَهُ هللاُ َهَذا  اٍر، َعْن  أَبُو احْلََسِن الدَّ َكَذِلَك َرَواهُ ِهَشاُم ْبُن َعمَّ
 َصَدَقَة " 

 منكر.  # قال المحقق:
 

أن  -  2921 َعْبَداَن،  ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  ثنا  َأْخرَباََن  اٍر،  َعمَّ اْبَن  يَ ْعِِن  ِهَشاٌم  ثنا  اجْلَْوّنُّ،  ِعْمَراَن  أَبُو  ثنا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  بأ 
، َعْن   اأْلَْنَصارِيِّ ْبِن حَمُْموٍد  اَنِفِع  ْبِن َحِكيٍم، َوَمْكُحوٍل، َعْن  ْبُن َواِقٍد، َعْن َحَراِم  ثنا زَْيُد  ِإيِليَاَء ُعبَاَدَة قَاَل: وَ َصَدَقُة،  َكاَن َعَلى 

ْيِت اْلَمْقِدِس،  َفِجْئُت َمَع ُعبَاَدَة َحَّتَّ َصفَّ َمَع النَّاِس،  فَأَْبطَأَ ُعبَاَدةُ َعِن الصُّْبِح، فَأَقَاَم أَبُو نُ َعْيٍم الصَّاَلَة، وََكاَن َأوََّل َمْن َأذََّن بِب َ
ْعُتَك تَ ْقَرأُ ِِبُمِّ اْلُقْرآِن قَاَل: ن َ َوأَبُو نُ َعْيٍم جَيَْهُر اِبْلُقْرآِن، فَ َقَرأَ ُعبَادَ  ا اْنَصَرَف قُ ْلُت: َسَِ َعْم، َصلَّى ةُ ِِبُمِّ اْلُقْرآِن َحَّتَّ َفِهْمتُ َها ِمْنُه، فَ َلمَّ

" اَل يَ ْقَرَأنَّ َأَحٌد ِمْنُكْم ِإَذا َجَهْرُت اِبْلِقَراَءِة ِإالَّ   بِنَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْعَض الصَّاَلِة الَّيِت جَيَْهُر ِفيَها اِبْلِقَراَءِة، فَ َقاَل:
 َلهُ َشَواِهدُ ِِبُمِّ اْلُقْرآِن " َواحْلَِديُث َصِحيٌح، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

َما    -  2922 َها  يَ ِمن ْ ثنا  َلْفظًا  َوْيِه  َسْخت َ ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  َثِِن  َحدَّ احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثنا َأْخرَباََن  َثِم،  اْْلَي ْ ْبُن  زِيُد 
، َعْن َخاِلٍد احْلَذَّ  ، ثنا ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ ِد ْبِن َأيِب َعاِئَشَة، َعْن رَُجٍل ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب اللَّْيِث، ثنا اأْلَْشَجِعيُّ اِء، َعْن َأيِب ِقاَلبََة، َعْن حُمَمَّ

َماُم يَ ْقَرأُ " قَالُوا: إِ ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلَعلَّ  انَّ ُكْم تَ ْقَرُءوَن َواإْلِ
ِإْسنَاٌد َجيٌِّد َوَقْد   بَِفاحِتَِة اْلِكتَاِب " َهَذا  َأَحدُُكْم  يَ ْقَرأَ  َأْن  ِإالَّ  تَ ْفَعُلوا  " َفاَل  ْفَعُل قَاَل:  ْبِن َماِلٍك لَن َ أََنِس  َأيِب ِقاَلبََة، َعْن  ِقيَل: َعْن 

 َولَْيَس مِبَْحُفوظٍ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد، أنبأ َأمْحَُد بْ   -  2923 ُن َسْلَماَن اْلَفِقيُه، ثنا أَبُو اأْلَْحَوِص َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ُعَمَر اْلُمْقِرُئ اْبُن احْلََماِميِّ بِب َ

َثِم ِقَراَءًة َعَلْيِه ثنا أَبُو تَ ْوبََة الرَّبِيُع ْبُن انَ  ُد ْبُن اْْلَي ْ ْيِد هللِا ْبِن َعْمرٍو، َعْن أَيُّوَب، َعْن َأيِب ِقاَلبََة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، حُمَمَّ ِفٍع، َعْن ُعب َ
َبَل َعَلْيِهْم ِبَوْجِهِه، فَ َقاَل: " أَتَ ْقَرءُ  ا َقَضى َصاَلَتهُ أَق ْ مَ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ اُم يَ ْقَرأُ؟ " َفَسَكُتوا،  وَن يف َصاَلِتُكْم َواإْلِ

َأَحدُ  ْقَرْأ  لِي َ تَ ْفَعُلوا  اَل   " قَاَل:  ْفَعُل  لَن َ ِإانَّ  قَائُِلوَن:  َأْو  قَاِئٌل  فَ َقاَل  َمرَّاٍت،  َثاَلَث  َْلُْم  " فَ َقاَل  نَ ْفِسِه  يف  اْلِكتَاِب  ِبَفاحِتَِة   ُكْم 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بأ َأمْحَُد، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو َسَلَمَة، ثنا مَحَّاٌد ُهَو اْبُن َسَلَمَة، َعْن أَيُّوَب، َعْن َأيِب َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن، أن  -  2924

َلهُ   . ِقاَلبََة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمث ْ
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َعْمرٍ  ْبُن  هللِا  ْيُد  ُعب َ أََنٍس  َعْن  ِبرَِوايَِتِه  َعاِئَشةَ تَ َفرََّد  َأيِب  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  ِقاَلبََة،  َأيِب  َعْن  يُ ْعَرُف  َا  ِإَّنَّ َهَذا  َأنَّ  ِإالَّ  ثَِقٌة  َوُهَو   ، الرَّقِّيُّ  و 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن سُ   -  2925 َثِِن أَبُو َأمْحََد احْلَاِفُظ، أنبأ حُمَمَّ ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل، أنبأ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ َلْيَماَن ْبِن فَاِرٍس، ثنا حُمَمَّ

َوَسلََّم يف اْلِقَراَءِة قَاَل ِإَْسَاِعيُل: َعْن َخاِلٍد  ُمَؤمٌَّل، ثنا ِإَْسَاِعيُل ُهَو اْبُن َعَليََّة، َعْن أَيُّوَب، َعْن َأيِب ِقاَلبََة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه 
ُد ْبُن َأيِب َعاِئَشَة َمْوىًل لَِبِِن أَُميَّةَ قُ ْلُت أِلَ  َثَك َهَذا؟ قَاَل حُمَمَّ  يِب ِقاَلبََة: َمْن َحدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلمِ   -  2926 ٍد  ْبُن حُمَمَّ ثنا َعِليُّ  ْغَداَد  بِب َ ِبْشرَاَن  ْبِن  ْبِن َعْبِد هللِا  ِد  ْبُن حُمَمَّ َأْخرَباََن َعِليُّ  َما  َها  ثنا  َوِمن ْ ْبُن حَيََْي،  َماِلُك  ثنا   ، ْصِريُّ
أَبِيِه،   ْبِن َأيِب قَ تَاَدَة، َعْن  ْثُت، َعْن َعْبِد هللِا  ْيِميُّ قَاَل: ُحدِّ الت َّ ْبُن َهارُوَن، أنبأ ُسَلْيَماُن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَزِيُد  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى 

 ا: نَ َعْم قَاَل: " َفاَل تَ ْفَعُلوا ِإالَّ ِبَفاحِتَِة اْلِكتَاِب "  قَاَل: " أَتَ ْقَرُءوَن َخْلِفي؟ " قَالُو 
، َعْن يَزِيَد ْبِن َهارُوَن، َوُهَو ُمْرَسٌل َوَقْد رُِوَي ِمنْ  ِميُّ ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر اْلُمَقدَّ  َوْجٍه آَخَر، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن وََكَذِلَك َرَواهُ حُمَمَّ

 َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب قَ تَاَدَة، َعْن أَبِيِه ِفيَما ذََكْراَن َعْنهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
غْ   -  2969 اْلب َ بَاَن  ْبِن َشي ْ ِإْسَحاَق  ْبُن  َأمْحَُد  ٍد  أَبُو حُمَمَّ أنبأ  َأْصِلِه  ِمْن  ْبُن قَ تَاَدَة،  َنْصِر  أَبُو  َأْخرَباََن  ُمَعاَما  أنبأ  هِبََراَة،  ْبُن  َداِديُّ  ذُ 

ُد ْبُن حَيََْي، ثنا ُعَمُر ْبُن َذرٍّ، أنبأ َعطَاءُ ْبُن َأيِب راََبٍح، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  َد  جَنَْدَة، ثنا َخالَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن " ِإَذا َقَضى التََّشهُّ
َبَل َعَلى النَّاِس ِبَوْجِهِه قَ ْبَل َأْن يَ ْنِزلَ   التَّْسِليُم "    يف الصَّاَلِة أَق ْ

التَّسْ  َأْن يَ ْنِزَل  " َوَذِلَك قَ ْبَل  ْبِن َذرٍّ، َعْن َعطَاٍء قَاَل:  ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن ُعَمَر  يُوُنُس  ُمْرَساًل فَ ُهَو   .ِليمُ وََكَذِلَك َرَواهُ  َوَهَذا َوِإْن َكاَن 
  " ُمَواِفٌق ِلْْلََحاِديِث اْلَمْوُصولَِة اْلُمْسَنَدِة يف التَّْسِليمِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، ثنا أَبُو َداُوَد، ثن - 2970 ا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا زَُهرْيٌ،  َوَأمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ
ِد الرَّمْحَِن ْبِن رَاِفٍع، َوبَْكِر ْبِن َسَواَدَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زاَِيِد ْبِن أَنْ ُعَم، َعْن َعبْ 

َماُم الصَّاَلَة، َوقَ َعَد فََأْحَدَث قَ ْبَل َأْن يَ َتَكلََّم فَ َقْد َتَّْت َصاَل  ْن َكاَن َخْلَفهُ ِمَّْن َأتَّ الصَّاَلَة، تُُه، َومَ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َقَضى اإْلِ
" َيِصحُّ  اَل  حُيَْتجُّ    فَِإنَّهُ  اَل  الرَّمْحَِن  َوَعْبُد  َلْفِظِه  يف  َعَلْيِه  خُمْتَِلٌف  ِبِه َوُهَو  َفرُِد  يَ ن ْ زاَِيٍد  ْبُن  الرَّمْحَِن  َوَعْبُد  َوَعْبُد  اْلَقطَّاُن،  بِِه َكاَن حَيََْي 

َبٍل، َوحَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوغَ  ََثِن َعْنهُ ِلَضْعِفِه َوَجرََّحهُ َأمْحَُد ْبُن َحن ْ رْيُُُهَا ِمَن احْلُفَّاِظ ُثَّ اجْلََواُب َعْنهُ َكاجْلََواِب الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ اَل حُيَدِّ
ْوِفيقُ  ا رُوِّينَا َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َواِبهلِل الت َّ  َعمَّ

 ضعيف.  المحقق:# قال 
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ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن اْلَفْضِل، ثنا َمنْ   -  2977 ُصوُر ْبُن َأيِب ُمَزاِحٍم، ثنا أَبُو َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

، َعْن َمْسُرو  ْعِبِّ ، َعِن الشَّ ٍق، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: " َما َنِسيُت ِمَن اأْلَْشيَاِء فَِإّّنِ مَلْ أَْنَس َتْسِليَم َرُسوِل هللِا  َسِعيٍد اْلُمَؤدُِّب، َعْن زََكرايَّ
 هللِا، ُثَّ قَاَل: َكَأّّنِ أَْنظُُر ُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَةُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف الصَّاَلِة َعْن مَيِيِنِه َوَعْن ِِشَالِِه، السَّاَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَةُ هللِا السَّاَل 

ْيِه "   ِإىَل بَ يَاِض َخدَّ
، َعِن اْلرَبَاءِ  ْعِبِّ  وََكَذِلَك َرَواهُ َغرْيُُه، َعْن َمْنُصوٍر َورََواهُ ُحَرْيُث ْبُن َأيِب َمطٍَر، َعِن الشَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

َأمْحَُد ْبُن    -  2978 َبْكٍر  أَبُو  هللِا ُهَو  َأْخرَباََن  ْيُد  ثنا ُعب َ ْبِن َعفَّاَن،  ْبُن َعِليِّ  احْلََسُن  ثنا  اأْلََصمُّ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس  احْلََسِن اْلَقاِضي، 
، َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  ْعِبِّ " ُيَسلُِّم، َعْن مَيِيِنِه َوَعْن   َوَسلَّمَ   اْبُن ُموَسى، أنبأ ُحَرْيٌث، َعِن الشَّ

" اَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَةُ هللِا  هُ السَّ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ    ِِشَاِلِه، َحَّتَّ يَ ْبُدَو َخدُّ َأيِب َوقَّاٍص، َوَجاِبِر ْبِن ََسَُرَة، َعِن  ْبِن  ََثِبٌت، َعْن َسْعِد  َوُهَو 
 َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 ابُ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ بَ 
2987  -  ، اِب   أَمَّا َحِديُث أََنٍس فََأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو اْلُمَثىنَّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ

ثنا   َصلَّ احْلََجِبُّ،  النَِّبَّ  َأنَّ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  أََنٍس  َعْن  مُحَْيٍد،  َعْن   ، الث ََّقِفيُّ اْلَمِجيِد  َعْبِد  ْبُن  اِب  اْلَوهَّ " َعْبُد  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  ى 
 ُيَسلُِّم َتْسِليَمًة َواِحَدًة " 

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُجنْ   -  2988 ْبِن  ََسَُرَة  َحِديُث  ِعيَسى  َوَأمَّا  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  مَحَْزةُ  أنبأ  َمطٍَر،  ْبُن  ُعَمَر  أَبُو  أنبأ  قَ تَاَدَة،  ْبُن  َنْصِر  أَبُو  فََأْخرَباََنهُ  ُدٍب 
ِن ُجْنُدٍب قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا  َرَة بْ اْلَكاِتُب، ثنا نُ َعْيُم ْبُن مَحَّاٍد، ثنا َرْوُح ْبُن َعطَاِء ْبِن َأيِب َمْيُمونََة، َعْن أَبِيِه، َعِن احْلََسِن، َعْن َسَُ 

 َم َعْن َيَسارِِه " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ُيَسلُِّم يف الصَّاَلِة َتْسِليَمًة قُ بَاَلَة َوْجِهِه فَِإَذا َسلََّم َعْن مَيِيِنِه َسلَّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ السَّلَامِ 

، ثنا حَيََْي   -  3001 ْغَداِديُّ ٍد اْلب َ ْبُن حُمَمَّ ُد  أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  ُد  ثنا َسِعيُد   َأْخرَباََن حُمَمَّ  ، أَيُّوَب اْلِمْصِريُّ ْبُن 
، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن فَ رُّوَخ، أنبأ اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاءٍ 
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َصلَّْيُت َم َفَكاَن َساَعَة ُيَسلُِّم يَ ُقوُم، ُثَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخفَّ النَّاِس َصاَلًة يف ََتَاٍم قَاَل: " َوَصلَّْيُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
 َمَع َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َفَكاَن ِإَذا َسلََّم َوَثَب َمَكانَهُ َكأَنَّهُ يَ ُقوُم َعْن َرْضٍف " 

َراٌد َوهللاُ َأْعَلُم َواْلَمْشُهوُر َعْن َأيِب الضَُّحى، ، َوَلهُ ِإف ْ يُق  َعْن َمْسرُ   تَ َفرََّد بِِه َعْبُد هللِا ْبُن فَ رُّوَخ اْلِمْصِريُّ دِّ وٍق قَاَل: َكاَن أَبُو َبْكٍر الصِّ
 قَامَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ " ِإَذا َسلََّم قَاَم َكأَنَّهُ َجاِلٌس َعَلى الرَّْضِف " َورُّوِينَا َعْن َعِليٍّ أَنَّهُ َسلََّم ُثَّ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 سَاءٌ كَيْ يَنْصَرِفْنَ قَبْلَ الرِّجَالِ بَابُ مُكْثِ الْإِمَامِ فِي مَكَانِهِ إِذَا كَانَتْ مَعَهُ نِ 
ُد ْبُن احْلََسِن اْلَقطَّاُن، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف ا   -  3004 ِد ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق ْبُن َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ َلِميُّ لسُّ

احْلَاِرِث، َعْن أُمِّ َسَلَمَة قَاَلْت: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ِإَذا َسلََّم َمَكَث   ، َعْن ِهْنِد بِْنتِ َُهَّاٍم، أنبأ َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ 
ُفَذ النَِّساءُ قَ ْبَل الّرَِجاِل "   قَِلياًل َكانُوا يَ َرْوَن َأنَّ َذِلَك َكْيَما تَ ن ْ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 الِاخْتِيَارِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي أَنْ يُخْفِيَا الذِّكْرَ بَابُ  
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّ  -  3010 اِر ثنا اْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َأْشَعَث، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ِعْكرِمَ  ]اإلسراء:  َعْن  هِبَا{  َُتَاِفْت  َواَل  ِبَصاَلِتَك  جَتَْهْر  }َواَل  قَ ْوِلِه:  يف  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  " َكاَن 110َة،  قَاَل:   ]
 الرَُّجُل ِإَذا َدَعا يف الصَّاَلِة رََفَع َصْوتَهُ " َكَذا يف َهِذِه الّرَِوايَِة َولَْيَسْت ِبَقوِيَّةٍ 

 ضعيف.  المحقق:# قال 
 

  إِذَا انْحَرَفَ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مُكْثِ الْمُصَلِّي فِي مُصَلَّاهُ لِإِطَالَةِ ذِكْرِ اهللِ تَعَالَى فِي نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ 
، أنبأ أَبُو َبْكرٍ   -  3027 ثَ نَا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا اْْلُْسَرْوِجْرِديُّ ، ثنا أَبُو َحْفٍص ُعَمُر َحدَّ َْسَاِعيِليُّ  َأمْحَُد ْبُن إِبْ َراِهيَم اإْلِ

ال ْبِن  َعطَاِء  َعْن  اأْلَْعَمِش،  َعِن  َعثَّاٌم،  ثنا   ، َأْعنَيَ ْبِن  قَُداَمَة  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ احْلََلِبُّ،  احْلََسِن  ْبِن  ْبُن  هللِا  َعْبِد  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  اِئِب،  سَّ
 اَل: " رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْعِقُد التَّْسِبيَح بَِيِميِنِه " َعْمرٍو، قَ 

 صحيح دون قوله )بيمينه(.  # قال المحقق:
 

 بَابُ جَوَازِ فِعْلِهَا فِي الْمَسْجِدِ 
ُد ْبُن َبْكٍر ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا ُحَسنْيُ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ   -  3042 ، أنبأ حُمَمَّ ، أنبأ طَْلُق ْبُن َغنَّاٍم،  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ  اجْلَْرَجَراِئيُّ

اْلُمِغريَِة، َعنْ  َأيِب  ْبِن  هللِا، َعْن َجْعَفِر  ْبُن َعْبِد  يَ ْعُقوُب  هللاُ َعَلْيِه    ثنا  هللِا َصلَّى  اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َكاَن َرُسوُل  ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن  َسِعيِد 
َفرََّق َأْهُل اْلَمْسِجِد "    َوَسلََّم " يُِطيُل اْلِقرَاَءَة يف الرَّْكَعَتنْيِ بَ ْعَد اْلَمْغِرِب َحَّتَّ يَ ت َ
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ُر، َعْن يَ ْعُقوَب اْلُقمِّ  ، َوَأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، قَااَل َرَواهُ َنْصٌر اْلُمَجدَّ َلهُ قَاَل أَبُو َداُوَد، َوثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اْلَعَتِكيُّ : ثنا  يِّ َوَأْسَنَدهُ ِمث ْ
ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: وََكأَنَّهُ َصلَّى هللاُ قَ   .يَ ْعُقوُب، َعْن َجْعَفٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبَْعنَاهُ ُمْرَسلٌ  اَل الشَّ

ْوِفيقُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ْفَعُل َهَذا زََمااًن، َوَما َرَوى اْبُن ُعَمَر ِمْن رَْكَعيتَِ اْلَمْغِرِب يف بَ ْيِتِه زََمااًن   َواِبهلِل الت َّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 نْ مَكَانِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي الْمَسْجِدِ بَابُ الْإِمَامِ يَتَحَوَّلُ عَ 

ْبنُ   -  3043 تَ ْوبََة الرَّبِيُع  أَبُو  ثنا  ْبُن َبْكٍر، ثنا أَبُو َداُوَد،  ُد  أنبأ حُمَمَّ  ، الرُّوْذاَبِريُّ اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد    َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ  ثنا َعْبُد  اَنِفٍع، 
َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل ُيَصلِّي    ، ثنا َعطَاٌء اْْلَُراَساّنُّ، َعِن اْلُمِغريَةِ ْبِن ُشْعَبَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ اْلَمِلِك اْلُقَرِشيُّ 

َماُم يف اْلَمْوِضِع الَِّذي َصلَّى ِفيِه َحَّتَّ يَ َتَحوََّل "    اإْلِ
 اٌء اْْلَُرَساّنُّ مَلْ يُْدِرِك اْلُمِغريََة ْبَن ُشْعَبةَ قَاَل أَبُو َداُوَد: َعطَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

مَّ   -  3049 ْبِن السَّ ْبُن َأمْحََد  أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن  ْغَداَد أنبأ  اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َأيِب  َأْخرَباََن  ثنا حَيََْي ْبُن  طَاِلِب، اِك، 
َهاِل ْبِن َعْمرٍو، َعْن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد هللِا قَالَ  ْعُت َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَ ُقوُل:  أنبأ َعْمُرو ْبُن َعْبِد اْلَغفَّاِر، أنبأ اأْلَْعَمُش، َعِن اْلِمن ْ : َسَِ

َماُم َأْن اَل يَ ُقوَم ِمْن مَ  ْوِضِعِه الَِّذي َصلَّى ِفيِه ُيَصلِّي َتطَوًُّعا، َحَّتَّ يَ ْنَحِرَف َأْو يَ َتَحوََّل أَْو يَ ْفِصَل ِبَكاَلٍم  " ِإنَّ ِمَن السُّنَِّة ِإَذا َسلََّم اإْلِ
ِلْلِ  َيْصُلُح  اَل  قَاَل:  أَنَّهُ  ِإالَّ  َعْمرٍو  ْبِن  َهاِل  اْلِمن ْ َعِن  َحِبيٍب،  ْبِن  َمْيَسَرَة  َعْن   ، الث َّْوِريُّ َورََواهُ  رَِوا"  َماِم، َماِم، َويف  ِلْلِ َبِغي  يَ ن ْ اَل  يٍَة: 

ْم أَْو لُِيَكلِّْم َأَحًدا "  َقدَّ ت َ  َورُوِّينَا َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف َذِلَك، َوقَاَل: " فَ ْلي َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُ الْمَأْمُومِ بِانْصِرَافِ الْإِمَامِ 

ُد ْبُن َأمحَْ   - 3056 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن اَبلََوْيِه، ثنا حُمَمَّ ، ثنا ُمَعاِويَةُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ َد ْبِن النَّْضِر اأْلَْزِديُّ
َأنَّ   أََنٍس،  َعْن  فُ ْلُفٍل،  ْبِن  اْلُمْختَاِر  َعِن  زَاِئَدُة،  ثنا  َعْمرٍو،  َأْن  ْبُن  َوََنَاُهْم  الصَّاَلِة،  َعَلى  َحضَُّهْم   " َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ 

َنٍس َعِن اْلُمْختَاِر ْبِن فُ ْلُفٍل، َعْن أَ  يَ ْنَصرِفُوا قَ ْبَل اْنِصرَاِفِه ِمَن الصَّاَلِة " َوَهَذا خُمَْتَصٌر ِمَن احْلَِديِث الثَّاِبِت، َعْن َعِليِّ ْبِن ُمْسِهٍر،
ُجوِد َواْلِقيَاِم َوااِلْنِصَراِف، َوحُيَْتَمُل َأْن يَ  َماَم اِبلرُُّكوِع َوالسُّ ْهِي َعْن َسْبِق اْلَمْأُموِم اإْلِ ُكوَن َأرَاَد اِباِلْنِصَراِف اْْلُُروَج ِمَن الصَّاَلةِ  يف الن َّ

َأْعَلُم َورُّوِينَا َعنْ  التَّْكِبرُي َواْنِقَضاُؤَها  اِبلسَّاَلِم، َوحُيَْتَمُل َغرْيُهُ َوهللاُ  الصَّاَلِة  ِمْفتَاُح  أَنَّهُ قَاَل: "  هللاُ َعْنهُ  ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي  هللِا   َعْبِد 
َماُم فَ ُقْم ِإْن ِشْئَت "   التَّْسِليُم، ِإَذا َسلََّم اإْلِ

 # قال المحقق: صحيح. 
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  وَوُجُوبُ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا بَابُ الْإِسْرَارِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ 
بْ   -  3062 ثنا مَحَْزةُ  ْغَداَد  بِب َ احْلُْريفُّ  ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا  ْبِن ُعب َ الرَّمْحَِن  اْلَقاِسِم َعْبُد  أَبُو  اْلَعبَّاِس، ثنا َأمْحَُد ْبُن َأْخرَباََن  ِد ْبِن  ُن حُمَمَّ

دُ  ، ثنا َكِثرُي ْبُن زَْيٍد، َعِن اْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َحْنَطبٍ   اْلَولِيِد، ثنا أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ قَاَل: ََتَاَرْوا يف   ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبرْيِ الزُّبرَْيِيُّ
: " قَاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَصلَّى بِنَا  اْلِقرَاَءِة يف الظُّْهِر َواْلَعْصِر فَأَتَ ْوا َخارَِجَة ْبَن زَْيِد ْبِن ََثِبٍت فَ َقاَل: قَاَل ِل َأيِب 

ْيِه، َواَل َأْعَلُم َذِلَك ِإالَّ ِبِقرَاَءٍة فَ َنْحُن نَ ْفَعُلهُ "   الظُّْهَر َواْلَعْصَر حُيَرُِّك َشَفت َ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ فِي سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ 

، أنبأ يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ   - 3075 ، ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن يَ ْعُقوَب الث ََّقِفيُّ
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبنُ  ٍد اْلُمْقِرُئ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر، ثنا حَيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ  يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ

 َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن ََسَْعاَن قَاَل: َأََتاَن أَبُو ُهَريْ َرَة يف َمْسِجِد َبِِن زُرَْيٍق، فَ َقاَل: َثاَلثٌ 
ا، َوَيْسُكُت بَ ْعَد اْلِقرَاَءِة هُ  ُ  يَ ْفَعُلُهنَّ تَ رََكُهنَّ النَّاُس: " يَ ْرَفُع يََدْيِه ِإَذا َدَخَل يف الصَّاَلِة َمدًّ يًَّة َيْسَأُل هللاَ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َفْضِلِه، َويَُكربِّ ن َ

بَ ْعَد   الّرَِوايَِة  َهِذِه  يف  َكَذا   " َخَفَض  َوِإَذا  رََكَع   اْلِقَراَءةِ ِإَذا 
يَّ   -  3076 ، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، فَ َقاَل: يف احْلَِديِث: وََكاَن َيْسُكُت قَ ْبَل اْلِقَراَءِة ُهن َ ًة َأْخرَباََنهُ َعِليُّ ْبُن َأمْحََد  َوَرَواهُ َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ

َأيِب  اْبُن  ثنا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  َعْبِد ْبِن  ْبُن  هللِا  ْيُد  ُعب َ َرَواهُ  اْلَمْعىَن  َوهِبََذا  َفذََكَرهُ  َعِليٍّ  ْبُن  َعاِصُم  ثنا  قَُماٍش،   
 اْلَمِجيِد احْلََنِفيُّ َوَغرْيُُه، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئبٍ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ عِنْدَ نُزُولِ نَازِلَةٍ 
، ثنا إِب ْ َوَأخْ   -  3092 ٌد  رَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن ْبِن أَيُّوَب، ثنا أَبُو َحاتٍِ الرَّاِزيُّ َراِهيُم ْبُن ُموَسى، ثنا حُمَمَّ

َعْنهُ   هللاُ  َرِضَي  َعاِزٍب  ْبِن  اْلرَبَاِء  َعِن  اجْلَْهِم،  َأيِب  َعْن  ُمطَرٍِّف،  َعْن  َصاَلةً  يَ ْعِِن  ُيَصلِّي  اَل   " َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ 
 َمْكُتوبًَة ِإالَّ قَ َنَت ِفيَها "  

ٌد َهَذا ُهَو اْبُن أََنٍس أَبُو أََنٍس َمْوىَل ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، َوُمطَرٌِّف ُهَو اْبُن طَرِيفٍ   َوحُمَمَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، أن  -  3095 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف ِإْماَلًء أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ،  َوَحدَّ َلِميُّ بأ َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف السُّ

" َما رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجَد َعَلى َشْيٍء ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ َمْعَمٌر، َعْن َعاِصٍم، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل:  
، َما َوَجَد َعَلى َأْصَحاِب بِْئِر َمُعونََة َوَأْصَحاِب َسرِيَِّة اْلُمْنِذِر ْبِن َعْمرٍو، َفَمَكَث َشْهًرا يَْدُعو عَ  َلى الَِّذيَن َأَصابُوُهْم يف قُ نُوِت  َقطُّ



144 

 

َوأَبُو ُِمَْلٍز اَلَحُق ْبُن مُحَْيٍد َوأََنُس  َغَداِة يَْدُعو َعَلى رِْعٍل َوذَْكَواَن َوُعَصيََّة َوحَلْيَاَن "، َوَرَواهُ قَ تَاَدُة، َوَعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُصَهْيٍب،  َصاَلِة الْ 
 َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َوقَالُوا يف احْلَِديِث: َشْهًرا َوَرَواهُ َماِلُك ْبُن  ْبُن ِسريِيَن، َوُموَسى ْبُن أََنٍس َوَعاِصُم ْبُن ُسَلْيَماَن اأْلَْحَوُل ُكلُُّهمْ 

  ُن حَيََْي، َعْن ِإْسَحاَق، فَ َقاَل: َأْربَِعنيَ أََنٍس، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعْن أََنٍس َكَذِلَك َثاَلِثنَي َصبَاًحا، َوَرَواهُ َُهَّاُم بْ 
 ِقصَِّة اْلُعَرنِيِّنَي قَاَل: فََأْرَسَل يف  َصبَاًحا، َوالصَِّحيُح َثاَلِثنَي َوَقْد رُِوَي َذِلَك أَْيًضا َعْن َُهَّاٍم َورُِوَي َعْن مُحَْيٍد الطَّوِيِل، َعْن أََنٍس يف 

 ًة َوتِْلَك اْلِقصَّةُ َغرْيُ َهِذِه، َواْلَمْحُفوُظ َعْن مُحَْيٍد يف ِقصَِّة اْلُقرَّاِء َما آََثرِِهْم بَ ْعَد َأْن َدَعا َعَلْيِهْم يف َصاَلتِِه ََخًْسا َوِعْشرِيَن َمرَّ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
أنبأ    -  3096 ْغَداَد  بِب َ اْلَماِلِكيُّ  اَيِديُّ  اإْلِ يَ ْعُقوَب  ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ اْلَقاِسِم َعِليُّ  أَبُو  ْبِن  َأْخرَباََن  يُوُسَف  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو 

ْيُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، ثنا اْبُن َأيِب َمْرميََ  ٍد النَِّصيِبُّ، ثنا ُعب َ َع أََنَس ْبَن َماِلٍك  َخالَّ ُد ْبُن َجْعَفٍر، َأْخرَبّن مُحَْيٌد الطَّوِيُل، أَنَّهُ َسَِ ، أنبأ حُمَمَّ
ْوَن يف اَنِحَيِة اْلمَ  َنحَّ ُْم يف اْلَمْسِجِد، ِديَنِة حَيَْسُب َأْهُلوُهْم أَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَ ُقوُل: َكاَن َشبَاٌب ِمَن اأْلَْنَصاِر َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن ُثَّ يَ ت َ َنَّ

ُْم يف َأْهِليِهْم فَ ُيَصلُّوَن ِمَن اللَّْيِل َحَّتَّ ِإَذا تَ َقاَرَب الصُّْبُح اْحَتَطبَ  َقى بَ ْعُضُهْم ِمَن اْلَماِء  َوحَيَْسُب َأْهُل اْلَمْسِجِد َأَنَّ  بَ ْعُضُهْم، َواْست َ
ِحَزَمُهْم   َيَضُعوا  َحَّتَّ  يُ ْقبِلُوَن  ُثَّ  َعَلْيهِ اْلَعْذِب  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  َعثَ ُهُم  فَ ب َ  " َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  ُحَجِر  أَبْ َواِب  َعَلى   َوِقَرهَبُْم 

َلًة " قَ ت َ َوَسلََّم ِإىَل بِْئِر َمُعونََة فَاْسُتْشِهُدوا ُكلُُّهْم، َفَدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َمْن   َلُهْم ََخَْس َعْشَرَة لَي ْ
َلُهْم ََخَْسَة عَ  َشَر يَ ْوًما، وََكَذِلَك َرَواهُ َجْعَفُر ْبُن وََكَذِلَك َرَواهُ َعْلَقَمةُ ْبُن َأيِب َعْلَقَمَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: َفَدَعا َعَلى َمْن قَ ت َ

ٍد، َعْن أَبِيِه ُمْرَساًل ََخَْسَة َعَشرَ  ْهِر َأْشَهُر َوَأْكثَ ُر َوَأَصحُّ َوهللاُ تَ َعاىَل َأْعَلُم َوَأْكثَ ُر الّرَِوااَيِت َعْن أََنٍس     يَ ْوًماحُمَمَّ َوالّرَِوااَيُت يف الشَّ
 يف ِإثْ بَاِت اْلُقنُوِت يف صَّاَلِة الصُّْبِح، َوَقْد ثَ َبَت َعْنهُ يف اْلَمْغِرِب أَْيًضا 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ا َعارُِم ْبُن اْلَفْضِل، ثنا ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن مِحَْشاَذ اْلَعْدُل، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي، ثنأَ  -  3098
تَابًِعا يف  ََثِبُت ْبُن يَزِيَد، ثنا ِهاَلُل ْبُن َخبَّاٍب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " قَ َنتَ  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشْهًرا ُمت َ

دَ  َع هللاُ ِلَمْن محَِ هُ يف الرَّْكَعِة اأْلَِخريَِة َيْدُعو َعَلى َحيٍّ ِمْن الظُّْهِر َواْلَعْصِر َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َوالصُّْبِح يف ُدبُِر ُكلِّ َصاَلٍة ِإَذا قَاَل: َسَِ
ْن َمْن َخْلَفُه، وََكاَن َأْرَسَل ِإلَْيِهْم يَْدُعوُهْم ِإىَل بَ  ُلوُهْم "   ِِن ُسَلْيٍم َوَعَلى رِْعٍل َوذَْكَواَن َوُعَصيََّة، َويُ َؤمِّ ْساَلِم فَ َقت َ  اإْلِ

 قَاَل ِعْكرَِمةُ َهَذا ِمْفتَاُح اْلُقنُوتِ 
 # قال المحقق: صحيح. 

 
 بِأَسْمَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ أَصْلَ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِنَّمَا تَرَكَ الدُّعَاءَ لِقَوْم  أَوْ عَلَى قَوْم  آخَرِينَ  بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى  

هللاِ   -  3104 َعْبِد  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  ِمْهرَاَن  َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  الصَّفَّاُر،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ  
، َعِن الرَّبِيِع ْبِن أََنٍس، َعْن أََنٍس   ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الرَّاِزيُّ َهاّنُّ، ثنا ُعب َ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " قَ َنَت  اأْلَْصب َ

نْ يَا " شَ   ْهًرا َيْدُعو َعَلْيِهْم ُثَّ تَ رََكُه، فَأَمَّا يف الصُّْبِح فَ َلْم يَ َزْل يَ ْقُنُت َحَّتَّ فَاَرَق الدُّ
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 منكر.  # قال المحقق:
 

َها َما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن مِحَْشاَذ اْلَعْدُل، َوحَيََْي ْبُن حمَُ   - 3107 ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلَعْنرَبِيُّ قَااَل: ثنا أَبُو َفِمن ْ مَّ
، ثنا ُخَلْيُد ْبُن َدعْ  َفْيِليُّ ٍد الن ُّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَعْبِديُّ َلٍج، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ  َعْبِد هللِا حُمَمَّ

 َت " : " َصلَّْيُت َخْلَف َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقَنَت َوَخْلَف ُعَمَر فَ َقَنَت َوَخْلَف ُعْثَماَن فَ َقنَ َعْنهُ قَالَ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد ثنا   هللِا ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َأمْحََد احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبدُ  - 3119 َغِويُّ بِب َ ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلب َ حُمَمَّ

َلى حُيَدُِّث َعِن   ْعُت اْبَن َأيِب لَي ْ اْلرَبَاِء، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعِليٌّ يَ ْعِِن اْبَن اجْلَْعِد، أنبأ ُشْعَبُة، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة قَاَل: َسَِ
بْ َراِهيَم، فَ َقاَل: مَلْ َيُكْن َكَأْصَحاِب َعْبِد هللاِ   أَنَّهُ "  َكاَن َصاِحَب ِمَراٍء قَاَل:    َكاَن يَ ْقُنُت يف الصُّْبِح " قَاَل َعْمٌرو: َفذََكْرُت َذِلَك إِلِ

ْوِم َقطُّ  َما رَأَيْ نَا َكاْلي َ ََتهلِل  اْلُقُنوَت، فَ َقاَل َأْهُل اْلَمْسِجِد:  اْلُقُنوِت  فَ َرَجْعُت َفرَتََكُت  ِإىَل  يَ َزْل يف َمْسِجِداَن، قَاَل: فَ َرَجْعُت  ئًا مَلْ   َشي ْ
َلَغ َذِلَك ِإبْ َراِهيَم فَ َلِقَيِِن، فَ َقاَل: َهَذا َمْغُلوٌب َعَلى َصاَلتِِه   فَ ب َ

هُ َغرْيُ   ِإبْ َراِهيَم النََّخِعيِّ َرمِحَنَا هللاُ َوِإايَّ ِمْن  ْيُخ: َوَهَذا  الشَّ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل  هللِا  َأْصَحاِب َعْبِد  يُوَجُد ِعْنَد  لَْيَس ُكلُّ ِعْلٍم اَل  َمَرِضيٍّ 
مْحَِن  هللِا، وََكاَن الرَّاِوي ثَِقًة َوَعْبُد الرَّ َرِضَي هللاُ َعْنُه، َوُوِجَد ِعْنَد َغرْيَِه اَل يُ ْؤَخُذ بِِه َبْل يُ ْؤَخُذ بِِه ِإَذا َكاَن َأْعَلى ِمْن َأْصَحاِب َعْبِد 

َمْسِجِدِهمْ  يَ َزْل يف  أَنَّهُ مَلْ  اْلَمْسِجِد  َأْهِل  ُمرََّة، َعْن  ْبُن  َأْخرَبَ َعْمُرو  ثَِقٌة، َوَقْد  َلى  َأيِب لَي ْ هللاُ   ْبُن  ْبِن َعاِزٍب َرِضَي  اْلرَبَاِء  َورُوِّينَا َعِن 
 َعْنهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر أَنَّهُ قَ َنَت يف َصاَلِة اْلَفْجرِ 

 صحيح.  المحقق: # قال
 

ِد ْبِن ِعيَسى  - 3121 اْلَقاِضي، ثنا أَبُو نُ َعْيٍم، ثنا    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
َعنْ  َأيِب َكِثرٍي،  ْبِن  حَيََْي  َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبُن  بَاُن  أَلَاَن    َشي ْ َوهللِا  قَاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبِن  َسَلَمةَ  َأيِب 

يَ ْقُنُت    " َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  أَبُو  َفَكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  بَِرُسوِل  َصاَلةً  َربُُكْم  اأْلَِخريَ أَق ْ الرَّْكَعِة  الصُّْبِح يف  َصاَلِة  ِمْن  ِة 
َدهُ فَ َيْدُعو لِْلُمْؤِمِننَي َويَ ْلَعُن اْلَكاِفرِيَن "  َع هللاُ ِلَمْن محَِ  بَ ْعَدَما يَ ُقوُل: َسَِ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َثِِن َأمْحَُد  َوَأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َأمْحََد احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعُروبََة احْلُسَ   - 3137 َلِميُّ ِِبَرَّاَن، َحدَّ نْيُ ْبُن َأيِب َمْعَشٍر السُّ
اِر ْبِن َأيِب َمْيُمونَةَ احْلَرَّاّنُّ، ثنا خَمَْلُد ْبُن يَزِيَد، َعْن ُخَلْيِد ْبِن َدْعَلٍج، َعْن قَ تَاَدَة،  َعْن أََنٍس َرِضَي هللاُ تَ َعاىَل َعْنهُ قَاَل: " قَ َنَت  ْبُن َبكَّ

ُهْم بَ ْعَد الرُُّكوِع" ُثَّ  النَّ  اَيُر َفطََلَب النَّاُس ِإىَل ُعْثَماَن ِبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر، َوُعْثَماُن َرِضَي هللاُ َعن ْ تَ بَاَعَدِت الدِّ
 الرُُّكوِع؛ ِلَكْي يُْدرُِكوا الصَّاَلَة، فَ َقَنَت قَ ْبَل الرُُّكوِع ُخَلْيُد ْبُن َدْعَلٍج اَل حُيَْتجُّ َرِضَي هللاُ تَ َعاىَل َعْنهُ َأْن جَيَْعَل اْلُقنُوَت يف الصَّاَلِة قَ ْبلَ 

 ِبِه َوِفيَما َمَضى ِكَفايَةٌ 
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ دُعَاءِ الْقُنُوتِ 
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن ا  -  3140 ارَُقْطِِنِّ فَ َقْد َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ْغَداَد ِمْن َأْصِل ََسَاِعِه ِِبَطِّ َأيِب احْلََسِن الدَّ زَّاُر بِب َ حْلََسِن ْبِن ِإْسَحاَق اْلب َ

أَ  هللِا ْبُن  أَبُو حَيََْي َعْبُد  ثنا  َة  اْلَفاِكِهيُّ مِبَكَّ ِإْسَحاَق  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ ٍد َعْبُد هللِا  أَبُو حُمَمَّ ْبِن زََكرِ أنبأ  َأيِب َمْيَسَرَة،  مْحََد  ْبِن  احْلَاِرِث  ْبِن  ايَّ 
 َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُهْرُمَز َأنَّ بُ َرْيَد ْبَن َأيِب  َأْخرَبّن َأيِب، أنبأ َعْبُد اْلَمِجيِد يَ ْعِِن اْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّاٍد، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َأْخرَبّن 

َد ْبَن َعِليٍّ ُهَو اْبُن احْلََنِفيَِّة اِبْْلَْيِف يَ ُقواَلِن: َكاَن النَِّبُّ َصلَّىَمْرمَيَ َأْخرَبَهُ قَالَ  ْعُت اْبَن َعبَّاٍس، َوحُمَمَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْقُنُت يف   : َسَِ
ْن َهَدْيَت، َوَعاِفِِن ِفيَمْن َعافَ ْيَت، َوتَ َولَِِّن ِفيَمْن تَ َولَّْيَت، َواَبِرْك َصاَلِة الصُّْبِح َويف ِوْتِر اللَّْيِل هِبَُؤاَلِء اْلَكِلَماِت: " اللُهمَّ اْهِدّن ِفيمَ 

 تَ بَارَْكَت رَب َّنَا َوتَ َعالَْيَت "  ِل ِفيَما َأْعطَْيَت، َوِقِِن َشرَّ َما َقَضْيَت، ِإنََّك تَ ْقِضي َواَل يُ ْقَضى َعَلْيَك، ِإنَّهُ اَل َيِذلُّ َمْن َوالَْيتَ 
 ضعيف.  المحقق:# قال 

 
ْبنُ   -  3141 اُن  اْلَولِيِد َحسَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  َأْخرَباََن  ُمْسِلٍم، َكَما  ْبِن  اْلَولِيِد  َبْكٍر َورُوِّينَا َعِن  أَبُو  ثنا  اْلَفِقيُه،  ٍد   حُمَمَّ

ِد ْبِن ُسَلْيَماَن، ثنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد   ُد ْبُن حُمَمَّ اأْلَْزَرُق، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعِن اْبِن ُهْرُمَز، َعْن بُ َرْيِد ْبِن َأيِب  حُمَمَّ
ِت ِمْن َصاَلِة الصُّْبِح "  ْلُقنُو َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُ َعلُِّمنَا ُدَعاًء َنْدُعو ِبِه يف ا  َمْرمَيَ، َعنْ 

ْعطَْيَت، َوِقنَا َشرَّ َما َقَضْيَت، ِإنََّك تَ ْقِضي اللُهمَّ اْهِداَن ِفيَمْن َهَدْيَت، َوَعاِفنَا ِفيَمْن َعافَ ْيَت، َوتَ َولَّنَا ِفيَمْن تَ َولَّْيَت، َواَبِرْك لَنَا ِفيَما أَ 
َوايََة بُ َرْيٍد َوالَْيَت، تَ بَارَْكَت رَب َّنَا َوتَ َعالَْيَت " َرَواهُ خَمَْلُد ْبُن يَزِيَد احْلَرَّاّنُّ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َفذََكَر رِ َواَل يُ ْقَضى َعَلْيَك، ِإنَّهُ اَل َيِذلُّ َمْن 

َعاَء يف   ْعُت اْبَن احْلََنِفيَِّة، َواْبَن َعبَّاٍس ُمْرَسَلًة يف تَ ْعِليِم النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحَد اْبِنَِ ابْ َنِتِه َهَذا الدُّ ِوْترِِه، ُثَّ قَاَل بُ َرْيٌد: َسَِ
، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج ِإالَّ أَ يَ ُقواَلِن: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُْلَا يف قُ نُوِت اللَّْيِل، وََكَذِلَك َرَواهُ أَبُو صَ  نَّهُ ْفَواَن اأْلَُمِويُّ

ْبِح " َفَصحَّ هِبََذا ُكلِِّه َأنَّ تَ ْعِليَمهُ  قَاَل: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُهْرُمَز، َوقَاَل يف َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس َواْبِن احْلََنِفيَِّة: " يف قُ ُنوِت َصاَلِة الصُّ 
َعاَء َوَقَع لُِقُنوِت َصاَلِة الصُّْبِح َوقُ ُنوِت اْلوِْتِر َوأَ  ْوِفيقُ َهَذا الدُّ  نَّ بُ َرْيًدا َأَخَذ احْلَِديَث ِمَن اْلَوْجَهنْيِ اللََّذْيِن ذََكْراَنُُهَا، َواِبهلِل الت َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلَْ   -  3142 َنْصٍر  ثنا َِبُْر ْبُن  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  ُد ْبُن َعْبِد هللِا  اْبِن  َأْخرَباََن حُمَمَّ ْواَلّنُّ قَاَل: قُِرَئ َعَلى 
نَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُعو َعَلى َوْهٍب َأْخرَبََك ُمَعاِويَةُ ْبُن َصاِلٍح، َعْن َعْبِد اْلَقاِهِر، َعْن َخاِلِد ْبنِ   َأيِب ِعْمَراَن قَاَل: بَ ي ْ

َعثْ  ُد ِإنَّ هللاَ مَلْ يَ ب ْ ا بَ َعَثَك َرمْحًَة، َومَلْ َك َسبَّااًب َواَل لَعَّااًن، َوِإَّنََّ ُمَضَر ِإْذ َجاَءهُ َجرْبَئِيُل فََأْوَمأَ ِإلَْيِه َأِن اْسُكْت َفَسَكَت، فَ َقاَل: " اَي حُمَمَّ
ُْم ظَاِلُموَن{ ]آل هَبُْم فَِإَنَّ َعْثَك َعَذااًب }لَْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء َأْو يَ ُتوَب َعَلْيِهْم َأْو يُ َعذِّ [ ُثَّ َعلََّمهُ َهَذا اْلُقنُوَت: 128عمران:    يَ ب ْ

َونُ ْؤمِ  ْغِفُرَك،  َوَنْست َ َنْسَتِعيُنَك  ِإانَّ  َوَنْسُجُد  اللُهمَّ  ُنَصلِّي  َوَلَك  نَ ْعُبُد،  َك  ِإايَّ اللُهمَّ  َيْكُفُرَك،  َمْن  َوَنرْتُُك  َوَُنَْلُع  َلَك،  َوَُنَْضُع  ِبَك،  ُن 
 ْلِحٌق " اِفرِيَن مُ َوِإلَْيَك َنْسَعى َوََنِْفُد، َونَ ْرُجو َرمْحَِتَك َوَُنَْشى َعَذاَبَك، َوَُنَاُف َعَذاَبَك اجلِْدَّ ِإنَّ َعَذاَبَك اِبْلكَ 

 َهَذا ُمْرَسٌل َوَقْد رُِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َصِحيًحا َمْوُصواًل 
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ 
، َوأَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ  -  3145 َلِميُّ ٍد حَيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاِضي، أنبأ أَبُو اْلَقاِسِم َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ، قَااَل: أنبأ أَبُو حُمَمَّ

ْبنُ  ثنا َعفَّاُن  ِمْن ِكتَابِِه،  ْغَداَد يف ُسَويْ َقِة غَاِلٍب  بِب َ ِريُّ  كَّ السُّ ُموَسى  ْبِن  َنْصِر  ْبِن  ْبُن َصْقِر  اْلُمِغريَ َعِليُّ  ْبُن  ثنا ُسَلْيَماُن  ُمْسِلٍم،  ِة،   
وَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُكلََّما َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك يف ِقصَِّة اْلُقرَّاِء َوقَ ْتِلِهْم قَاَل: فَ َقاَل ِل أََنٌس: َلَقْد " رَأَْيُت َرسُ 

ُلوُهْم " َصلَّى اْلَغَداَة رََفَع يََدْيِه يَْدُعو َعَلْيِهْم، يَ ْعِِن َعَلى الَِّذينَ    قَ ت َ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ 

ُد ْبُن غَاِلٍب، ثنا ُمَعلَّ  -  3154 ِد ْبِن ُموَسى، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن  ى ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ َمْنُصوٍر، ثنا حُمَمَّ
هُ قَاَل: " َما قَ َنَت َرُسوُل هللِا َصلَّى  َجاِبٍر، َعْن مَحَّاٍد، َعْن إِبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َواأْلَْسَوِد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعنْ 

، َوُهَو َمرْتُوكٌ كَ   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َشْيٍء ِمْن َصَلَواتِِه " َحْيِميُّ ُد ْبُن َجاِبٍر السُّ  َذا َرَواهُ حُمَمَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
" قَ َنَت َرُسوُل هللِا    -  3155 إِبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل:  اأْلَْعَوُر، َعْن  أَبُو مَحَْزَة  هللاُ َعَلْيِه  َوَقْد َرَوى  َوَسلََّم  َصلَّى 

َعبْ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َأْخرَباََنهُ   " اْلُقنُوَت  تَ َرَك  َعَلْيِهْم  ظََهَر  ا  فَ َلمَّ َوذَْكَواَن،  ُعَصيََّة،  َعَلى  َيْدُعو  َمْنُصوٍر  َشْهًرا  ْبُن  حَيََْي  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  ِد 
اَن، ثنا شَ  رِيٌك، َعْن َأيِب مَحَْزَة، َفذََكَرهُ َوَقْد رُوِّينَا َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْهِديٍّ َرمِحَهُ  اْلَقاِضي، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا أَبُو َغسَّ

َا تَ َرَك اللَّْعَن "   هللاُ، أَنَّهُ قَاَل: " ِإَّنَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احلَْ  - 3158 ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو الرَّبِيِع، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ َسُن ْبُن حُمَمَّ

ْعُت اْبَن ُعَمَر يَ ُقوُل: " َأرَأَْيَت ِقيَاَمُهْم ِعْنَد فَ َراغِ  ورَِة، َهَذا اْلُقنُ ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، ثنا ِبْشُر ْبُن َحْرٍب قَاَل: َسَِ وَت؟   اْلَقاِرِئ ِمَن السُّ
َا لَِبْدَعٌة، َما فَ َعَلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإالَّ َشْهًرا ُثَّ تَ رََكهُ " ِبْشُر ْبُن   ْت رَِوايَ تُهُ َعِن ِإَنَّ َحْرٍب النََّديِبُّ َضِعيٌف، َوِإْن َصحَّ

َا أَْنَكرَ   اْلُقُنوَت قَ ْبَل الرُُّكوِع َدَواًما َوَأمَّا الَِّذي  اْبِن ُعَمَر، َفِفيَها َداَلَلٌة َعَلى أَنَّهُ ِإَّنَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حَفْظِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ أَضَاعَهُ 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، قَااَل   -  3161 : ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، َعْن طَْلَحَة ْبِن ُمَصرٍِّف، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسعْ  ٍد، َعْن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص قَاَل:  طَاِلٍب، ثنا أَبُو بَْدٍر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن زُبَ ْيٍد اأْلَاَيِميُّ

"5ُهْم َعْن َصاَلَِتِْم َساُهوَن{ ]املاعون:    " }الَِّذينَ  تَ ْرُك َوْقِتَها  َها:  ْهُو َعن ْ السَّ  " " قَاَل:  " اَلُهوَن  هللِا  َومِبَْعنَاهُ   [ َويف ِقَراَءِة َعْبِد 
 َرَواهُ َخَلُف ْبُن َحْوَشٍب، َعْن طَْلَحَة ْبِن ُمَصرِّفٍ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن غَالِ   - 3162 ْغَداَد أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ثنا حُمَمَّ ٍب، ثنا ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثنا َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل بِب َ
َل: قُ ْلُت أِلَيِب: َأرَأَْيَت قَ ْوَل هللِا }الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلَِتِْم َأاَبُن ْبُن يَزِيَد، ثنا َعاِصٌم ُهَو اْبُن َأيِب النَُّجوِد، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد قَا

ْهَو [ ُهَو الَِّذي حُيَدُِّث َأَحُداَن نَ ْفَسهُ يف الصَّاَلِة، َوقَاَل: " اَل َوأَي ُّنَا اَل حُيَدُِّث نَ ْفَسهُ يف الصَّاَلِة وَ 5َساُهوَن{ ]املاعون:  َلِكنَّ السَّ
 ِة، َعْن َوْقِتَها " َوَقْد َأْسَنَدهُ ِعْكرَِمةُ ْبُن إِبْ َراِهيَم اأْلَْزِديُّ تَ ْرُك الصَّاَل 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ْبُن احلَْ   -  3163 ُد  احْلََسِن حُمَمَّ أَبُو  اْلَمْهَراّنُّ، أنبأ  إِبْ َراِهيَم  ْبِن  ِد  أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ رَّاجُ َأْخرَباََن  ْبُن َعْبِد َسِن السَّ ُد  أنبأ حُمَمَّ  ،
َعْبدِ  َعْن   ، اأْلَْزِديُّ ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ِعْكرَِمةُ  ثنا  فَ رُّوٍخ،  ْبُن  بَاُن  َشي ْ ثنا   ، احْلَْضَرِميُّ ُسَلْيَماَن  ْبِن  ْبِن هللِا  ُمْصَعِب  َعْن  ُعَمرْيٍ،  ْبِن  اْلَمِلِك   

[ قَاَل: " ُهُم 5 َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن قَ ْوِلِه }الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلَِتِْم َساُهوَن{ ]املاعون:  َسْعٍد، َعْن َسْعٍد قَاَل: َسأَْلُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ 
ُروَن الصَّاَلَة َعْن َوْقِتَها "   الَِّذيَن يُ َؤخِّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

، َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، أنبأ أَبُو َعْبِد هللاِ   - 3164 َثِِن َحَرِميُّ ْبُن َحْفٍص اْلَقْسَمِليُّ ُد ْبُن غَاِلٍب، َحدَّ  الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَّ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن }الَِّذي اعون: َن ُهْم َعْن َصاَلَِتِْم َساُهوَن{ ]امل ثنا ِعْكرَِمةُ ْبُن ِإبْ َراِهيَم، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى 

َضعََّفهُ 5 َقْد  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  َوِعْكرَِمةُ  َمْوقُوفًا  َيِصحُّ  َا  ِإَّنَّ احْلَِديُث  َوَهَذا   " اْلَوْقِت  ِإَضاَعةُ   " قَاَل:  ِة   [  أَئِمَّ ِمْن  َوَغرْيُهُ  َمِعنٍي  ْبُن  حَيََْي 
 احْلَِديثِ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُسَلْيَماَن، ح َوَأْخرَباََن أَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  3167 بُو َحاِمٍد  احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، ثنا حُمَمَّ
ُد بْ  ُد ْبُن يَ ْزَداَد ْبِن َمْسُعوٍد اجْلَْوَسَقاّنُّ، ثنا حُمَمَّ ُن َعْبِد هللِا ْبِن ُسَلْيَماَن، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْمرٍو َأمْحَُد ْبُن َأيِب َخَلٍف الصُّويفُّ، ثنا حُمَمَّ

، ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن َجِليٍس ِلِمْسَعِر ْبِن ِكَداٍم، َعْن يَزِيَد اْلَفِقرِي، عَ  ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعْنهُ اأْلَْشَعِثيُّ
الصَّاَلَة َعْن َوْقِتَها، َوتَ ْعِجيقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ  َتَِْخريُُهُم  أُمَّيِت  َأَخاُف َعَلى  َما  َأْخَوَف  ِإنَّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  الصَّاَلةَ لَّى  ُلُهُم 

 َعْن َوْقِتَها "
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، أنبأ ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبدِ   -  3168 ُد   َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن إِبْ َراِهيَم اْلَفاِرِسيُّ ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن فَاِرٍس، ثنا حُمَمَّ َهاّنُّ، ثنا حُمَمَّ هللِا اأْلَْصب َ
: اْلُبَخارِيُّ قَاَل  ُثَّ  احْلَِديَث  َهَذا  َفذََكَر   ، اأْلَْشَعِثيُّ ثنا  قَاَل:  َأمْحَُد  ثنا   ، اْلُبَخاِريُّ ِإَْسَاِعيَل  احْلَِديثَ   ْبُن  َهَذا  أَْيْش  َأْدِري  قَاَل   .اَل 

اأْلَْخبَاُر يف الْ  َمَضِت  يُ ْعَرُف َحاُل َعْبِد الرَّمْحَِن َهَذا، َوهللاُ َأْعَلُم َوَقْد  ْيُخ: َوَهَذا أِلَنَّهُ اَل  َمَواِقيِت، َوِفيَها ِكَفايٌَة َوَقْد َرَواهُ َغرْيُ  الشَّ
، َفذََكَر َهَذا احْلَِديَث، َعْن َحْفٍص فََأْسَنَدهُ   اأْلَْشَعِثيِّ

 
ِد ْبِن َسِعيِد ْبِن  -  3169 ْعثَاِء َعِليُّ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ِعَصاٍم، ثنا أَبُو الشَّ

يَ  َعْن  زاَِيٍد،  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن  ِغيَاٍث،  ْبُن  َحْفُص  ثنا  احْلََسِن،  النَِّبِّ ْبُن  َعِن  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن   ، الرَّقَاِشيِّ زِيَد 
 . َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوهُ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 ا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ بَابٌ لَا تَفْرِيطَ عَلَى مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ، أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَ 
ِد ْبِن َأيِب  - 3174 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ  َكِثرٍي، ثنا َمكِّيُّ ْبُن ِإبْ َراِهيَم، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

احْلََسنِ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ثنا ِهَشاٌم، َعِن  هللِا َصلَّى  َمَع َرُسوِل  " َسَريْ نَا  هللاُ َعْنهُ قَاَل:  ْبِن ُحَصنْيٍ َرِضَي  َأْو   ، َعْن ِعْمَراَن  َغَزاٍة، 
مْ  َقْظنَا َحَّتَّ أَيْ َقظَنَا َحرُّ الشَّ ي ْ َحِر َعرَّْسنَا َفَما اْست َ ا َكاَن يف آِخِر السَّ ا قَاَل: َسرِيٍَّة، فَ َلمَّ َتِبهُ َفزًِعا َدِهًشا، فَ َلمَّ ِس، َفَجَعَل اْلَقْوُم ِمنَّا يَ ن ْ

مْ  َقَظ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أََمَراَن فَاْرحَتَْلنَا، ُثَّ ِسْراَن َحَّتَّ اْرتَ َفَعِت الشَّ ي ْ   ُس ُثَّ نَ َزْلنَا فَ َقَضى اْلَقْوُم َحَواِئَجُهْم، ُثَّ َأَمرَ اْست َ
، ُثَّ أََمَرهُ فَأَقَاَم، ُثَّ َصلَّى اْلَغَداَة، فَ ُقْلنَا: اَي َنِبَّ هللاِ  نَا رَْكَعَتنْيِ َها ِمَن اْلَغِد لَِوْقِتَها " فَ َقاَل َْلُْم َرُسوُل هللِا   ِباَلاًل فََأذََّن َفَصلَّي ْ َأاَل نَ ْقِضي َ

َهاُكُم هللاُ عَ  ُلهُ ِمْنُكْم "َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يَ ن ْ    ِن الّراَِب َويَ ْقب َ
 وََكَذِلَك َرَواهُ َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة، َعْن ِهَشامٍ 

 
ثَهُ َفذََكَر َمْعنَاهُ   -  3175 َد ْبِن  َأْخرَباََنهُ َعِليُّ ْبُن َأمحَْ َوَرَواهُ زَاِئَدةُ ْبُن قَُداَمَة، َعْن ِهَشاٍم، َعِن احْلََسِن، َأنَّ ِعْمَراَن ْبَن ُحَصنْيٍ َحدَّ

ْيٍد، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن بَ يَاٍن اْلُمْقرُِئ، ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ    اْلُمَهلَِّب، ثنا زَائَِدةُ ْبُن ُقَداَمَة، َفذََكَرهُ َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو ا   -  3183 ْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، ثنا أَبُو ََثِبٍت، ثنا َحْفُص ْبُن أَ  يِب اْلَعطَّاِف، َعْن َأيِب الّزاَِنِد، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُسَلْيَماَن اْلرُبُلُِّسيُّ
تُ َها ِإَذا ذََكَرَها "    َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َنِسَي َصاَلًة فَ َوق ْ

َرةَ  َعطَّاِف، َوَقْد ِقيَل َعْنهُ َعْن َأيِب الّزاَِنِد، َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم، َأْو َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن َأيِب ُهَري ْ َكَذا رََواهُ َحْفُص ْبُن ُعَمَر ْبِن َأيِب الْ 
َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما ذََكْراَن   َرِضَي هللاُ َعْنُه، َوُهَو ُمْنَكُر احْلَِديِث قَاَل اْلُبَخاِريُّ َوَغرْيُهُ َوالصَِّحيُح َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َوَغرْيِِه،

أَ  َعَلى  َداَلَلٌة  َوَغرْيُِِهَا  ُهَريْ َرَة  َوَأيِب  قَ تَاَدَة،  َأيِب  َحِديِث  َويف  ذََكَرَها،  ِإَذا  تُ َها  فَ َوق ْ ِفيِه:  َوَلْو َكاَن  لَْيَس  يَ َتَضيَُّق  اَل  اْلَقَضاِء  َوْقَت  نَّ 
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ْيطَاِن فَ َقْد َصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه يَ َتَضيَُّق أَلَشْ  َرَها َعْن َحاِل ااِلْنِتبَاِه ِلَمَكاِن الشَّ ْيطَاَن  َبَه َأْن اَل يُ َؤخِّ َوَسلََّم َوُهَو خَيُْنُق الشَّ
ْيطَاِن يف الصَّاَلِة َأْكرَبُ ِمْن َوا  ُقهُ الشَّ اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ: َوَخن ْ  ٍد ِفيِه َشْيطَانٌ قَاَل الشَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ْبنُ   -  3185 ُد  أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ اِبْلُكوفَِة  اْلُمَحاِريِبُّ  ْبِن َجنَاٍح  نَِذيِر  ْبُن  ٍد َجنَاُح  ْبُن   َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ َأمْحَُد  ْبِن ُدَحْيٍم، ثنا  َعِليِّ 
ْيُد هللِا ُهَو ابْ  ْيَدَة، َعْن َعْبِد هللِا ُهَو اْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َحازٍِم، أنبأ ُعب َ  َعْنهُ  ُن ُموَسى، أنبأ ِإْسَرائِيُل، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب ُعب َ

نَاَوْلُتهُ فََأَخْذتُهُ َفخَ  ْيطَاُن فَ ت َ ْقتُهُ َحَّتَّ َوَجْدُت بَ ْرَد ِلَسانِِه َعَلى َيِدي " قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمرَّ َعَليَّ الشَّ ن َ
ُأْسطُوَ  ِإىَل  ُمنَاطًا  أَلَْصَبَح  اَلُم  السَّ َعَلْيِه  ُسَلْيَماُن  َدَعا  َما  َوَلْواَل  أَْوَجْعَتِِن،  أَْوَجْعَتِِن   " إِلَْيِه َوقَاَل:  يَ ْنظُُر  اْلَمْسِجِد  َأَساِطنِي  ِمْن  انٍَة 

 ََتبَ َعهُ َجاِبُر ْبُن ََسَُرَة، فَ َرَواهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبَْعنَاهُ   ِديَنِة "ِوْلَداُن َأْهِل اْلمَ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ قَالَ بِتَرْكِ التَّرْتِيبِ فِي قَضَائِهِنَّ، وَهُوَ قَوْلُ طَاوُس  وَالْحَسَنِ 

ُد ْبُن ِإسْ   -  3191 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َحاَق الصَّغَاّنُّ، ثنا اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، َأْخرَباََنهُ حُمَمَّ
يَزِيَد،   ْبِن  ِد  َعْن حُمَمَّ َحبِيٍب،  َأيِب  ْبِن  يَزِيَد  َعْن  َْلِيَعَة،  اْبُن  ِمْن أنبأ  وََكاَن  ِسبَاٍع  ْبِن  َحِبيِب  َُجََعَة  َأيِب  َعْن  َعْوٍف،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن 

اأْلَْحَزا َعاَم  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  اْلَعْصَر، َأْصَحاِب  َوَنِسَي  اْلَمْغِرَب  َصلَّى  ِب 
 َرُسوَل هللِا فََأَمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَْصَحاِبِه: " َهْل رَأَيْ ُتُموّن َصلَّْيُت اْلَعْصَر؟ " قَالُوا: اَل ايَ فَ قَ 

َعْصَر َونَ َقَض اأْلُوىَل ُثَّ َصلَّى اْلَمْغِرَب " َورُوِّينَا يف احْلَِديِث الثَّاِبِت، َعْن هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمَؤذَِّن فََأذََّن ُثَّ أَقَاَم الصَّاَلَة َفَصلَّى الْ 
وَن فَ َعَل َذِلَك   بَ ْعَدَها، فَ ُيْحَتَمُل َأْن َيكُ َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ " َصلَّى اْلَعْصَر ُثَّ َصلَّى اْلَمْغِربَ 

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف يَ ْوٍم آخَ  النَِّبِّ َصلَّى  هللاُ َعْنُه، َعِن  يَ ْوٍم " َوَما رُوِّينَا َعْن َعِليٍّ َرِضَي  َر، َوَما رُوِّينَاهُ يف َحِديِث اْبِن َمْسُعوٍد، يف 
ْمِس َوَوْقِت  َوَأيِب َسِعيٍد يف يَ ْوٍم آَخَر َوحُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن الْ  ُمَراُد بَِقْوِل َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: " َبنْيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َبنْيَ ُغُروِب الشَّ

 اْلِعَشاِء " فَ َيُكوَن ُمَواِفًقا ِلرَِوايَِة َجابٍِر، َوهللاُ َأْعَلمُ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 أُخْرَى بَابُ مَنْ ذَكَرَ صَلَاة  وَهُوَ فِي  

بْ   -  3193 ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  اْلَقاِضي  احْلََسِن  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ ثنا  يَ ْعُقوَب،  ُن 
اٍم أَبُو ِإبْ َراِهيَم الرتَّْ  ْيِد هللِا، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن َبسَّ َُجَاّنُّ، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ُعب َ

ُهَما َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َنِسَي َصاَلًة فَ َلْم َيْذُكْرَها، إِ  َماِم  َرِضَي هللاُ َعن ْ َماِم، الَّ َوُهَو َمَع اإْلِ فَ ْلُيَصلِّ َمَع اإْلِ
َماِم   "  فَِإَذا فَ رََغ ِمَن َصاَلتِِه فَ ْلُيِعِد الصَّاَلَة الَّيِت َنِسَي، ُثَّ لُِيِعِد الصَّاَلَة الَّيِت َصلَّى َمَع اإْلِ
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َمْرفُوًعا، َوالصَِّحيحُ  احْلَِديِث  ِبرَِوايَِة َهَذا  ِإبْ َراِهيَم الرتََُّْجَاّنُّ  أَبُو  إِبْ َراِهيَم، تَ َفرََّد  َأيِب  َمْوقُوفًا َوَهَذا َرَواهُ َغرْيُ  اْبِن ُعَمَر  ِمْن قَ ْوِل  أَنَّهُ   
َسِعيدٍ   َعْن 

 منكر.  # قال المحقق:
اْلَعبَّاِس    -  3194 أَبُو  ثنا  قَااَل:  اْلَقاِضي،  احْلََسِن  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ

يَ رْ  َلهُ َومَلْ  ِمث ْ اْبِن ُعَمَر  اَنِفٍع، َعِن  ْيِد هللِا، َعْن  ثنا َسِعيٌد، َعْن ُعب َ أَيُّوَب،  أنبأ حَيََْي ْبُن  ْبُن أََنٍس، ِإْسَحاَق،  َماِلُك  فَ ْعهُ وََكَذِلَك َرَواهُ 
 ، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َمْوقُوفًا َوَعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 الرَِّحيِم، ثنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر،  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َعْبدِ   - 3196
ثنا   بَِقيَُّة،  إِ ثنا   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َمْكُحوٍل،  َعْن  ُعَمَر،  َأيِب  ْبُن  َأَحدُُكْم ُعَمُر  َنِسَي  َذا 

ْبَدْأ اِبلَّيِت ُهَو ِفيَها، فَِإَذا فَ رََغ َصلَّ   ى الَّيِت َنِسَي "  َصاَلًة َفذََكَرَها، َوُهَو يف َصاَلٍة َمْكتُوبٍَة فَ ْلي َ
يَ ْرِوي َعْنهُ َغرْيُ بَِقيَّةَ  َأْعَلُم  َأيِب ُعَمَر َُمُْهوٌل اَل  ْبُن  هللاُ: ُعَمُر  َأمْحََد َرمِحَهُ  أَبُو  َما يُ َفاِرُق اْلَمْرأَةَ   . قَاَل  هللاُ: َوَُجَّاعُ  ْيُخ َرمِحَهُ  الشَّ قَاَل 

رَاِجعٌ  الصَّاَلِة  َأْحَكاِم  ِمْن  الرَُّجُل  عَ   ِفيِه  َتْكِشُف  َهِذِه  تَِلي  الَّيِت  َواأْلَبْ َواُب  َْلَا  َأْسرَتَ  َما َكاَن  ِبُكلِّ  َمْأُمورٌَة  َا  َأَنَّ َوُهَو  رْتِ،  السِّ ْن ِإىَل 
ْوِفيقُ  ُلُه، َواِبهلِل الت َّ  َمْعنَاهُ َوتُ َفصِّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ   بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ تَرْكِ التَّجَافِي
، َصاِحِب َرسُ   -  3198 اْْلُْدِريِّ َأيِب َسِعيٍد  ، َعْن  َأيِب َنْضَرَة اْلَعْبِديِّ اْلَعْجاَلِن، َعْن  ْبِن  هللاُ َأَحُدُُهَا َحِديُث َعطَاِء  هللِا َصلَّى  وِل 

أَنَّهُ قَاَل: " َخرْيُ ُصُفوِف الّرَِجاِل اأْلَوَُّل، َوَخرْيُ ُصُفوِف النَِّساِء الصَّفُّ اآْلِخُر َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  
، وََكا ْفِرُشوا اْلُيْسَرى، َن َيَُْمُر الّرَِجاَل َأْن ي َ " وََكاَن " َيَُْمُر الّرَِجاَل َأْن يَ َتَجافَ ْوا يف ُسُجوِدِهْم، َوَيَُْمُر النَِّساَء يَ ْنَخِفْضَن يف ُسُجوِدِهنَّ

النَِّساءَ  َوَيَُْمُر  ِد،  التََّشهُّ يف  اْلُيْمىَن  ِإىَل   َويَ ْنِصُبوا  تَ ْنظُْرَن  َصاَلِتُكنَّ  يف  أَْبَصارَُكنَّ  تَ ْرفَ ْعَن  اَل  النَِّساِء  َمْعَشَر  اَي   " َوقَاَل:  يرََتَب َّْعَن  َأْن 
أَبُو   َأْخرَباََنهُ   " الّرَِجاِل  اْلَبريُْ َعْورَاِت  َمْزيٍَد  ْبِن  اْلَولِيِد  ْبُن  اْلَعبَّاُس  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  أنبأ  َعْبِد  ويتُّ، 

ثَ هُ  ُد ْبُن ُشَعْيٍب، َأْخرَبّن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُسَلْيٍم، َعْن َعطَاِء ْبِن َعْجاَلَن أَنَّهُ َحدَّ ْم َفذََكَرهُ َواللَّْفُظ اأْلَوَُّل َواللَّْفُظ اآْلِخُر ِمْن َهَذا  حُمَمَّ
ُهَما ُمْنَكٌر َوهللاُ َأْعَلمُ  ن َ  احْلَِديِث َمْشُهورَاِن َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَما بَ ي ْ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُمِطيٍع احْلََكمِ   -  3199 ْبِن ُعَمَر قَاَل: َواآْلَخُر: َحِديُث َأيِب  ْبِن َذرٍّ، َعْن ُُمَاِهٍد، َعْن َعْبِد هللِا  ، َعْن ُعَمَر  ْلِخيِّ اْلب َ ْبِن َعْبِد هللِا   
َفخِ  َعَلى  َفِخَذَها  َوَضَعْت  الصَّاَلِة  يف  اْلَمْرَأةُ  َجَلَسِت  ِإَذا   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  اأْلُْخَرى، وَ قَاَل  َسَجَدْت ِذَها  ِإَذا 

مَ  اَي  َويَ ُقوُل:  َها  ِإلَي ْ يَ ْنظُُر  تَ َعاىَل  هللاَ  َوِإنَّ  َْلَا،  َيُكوُن  َما  َفِخَذيْ َها َكَأْسرَتِ  يف  َها  َبْطن َ " أَْلَصَقْت  َْلَا  َغَفْرُت  َقْد  َأّّنِ  ُأْشِهدُُكْم   اَلِئَكيِت 
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، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد الصُّويفُّ، أنبأ أَبُو َأمحَْ   - 3200 ْلِخيُّ ُد ْبُن اْلَقاِسِم اْلب َ ، ثنا حُمَمَّ ْرَخِسيُّ ٍد السَّ ْيُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا ُعب َ َد ْبُن َعِديٍّ
ْيُخ   . يُ تَابَُع َعَلْيهِ مَّةُ َما يَ ْرِويِه اَل أَبُو ُمِطيٍع، ثنا ُعَمُر ْبُن َذرٍّ، َفذََكَرهُ قَاَل أَبُو َأمْحََد: أَبُو ُمِطيٍع َبنْيَ الضَّْعِف يف َأَحاِديِثِه، َوَعا قَاَل الشَّ

َحدِ  ِفيِه  َورُِوي  َضِعيٌف  َعْجاَلَن  ْبُن  َعطَاءُ  وََكَذِلَك  َوَغرْيُُه،  َمِعنٍي  ْبُن  حَيََْي  َضعََّفهُ  َوَقْد  هللاُ:  ِمَن  َرمِحَهُ  َأْحَسُن  َوُهَو  َقِطٌع  ُمن ْ يٌث 
َلهُ   اْلَمْوُصوَلنْيِ قَ ب ْ
 باطل.  # قال المحقق:

 
، ثن  -  3201 ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ٍد أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ اْلَفَسِويُّ ُد ْبُن حُمَمَّ ا أَبُو َداُوَد، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

َوةُ ْبُن ُشَرْيٍح، َعْن َساملِِ ْبِن َغْياَلَن، َعْن يَ  زِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى أنبأ اْبُن َوْهٍب، أنبأ َحي ْ
ا بَ ْعَض اللَّْحِم ِإىَل اأْلَْرِض فَِإنَّ اْلَمْرَأَة لَْيَستْ    يف َذِلَك َكالرَُّجِل " اْمَرأََتنْيِ ُتَصلِّيَاِن فَ َقاَل: " ِإَذا َسَجْدَُتَا َفُضمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ 
ُد ْبُن ي َ   -  3214 ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ْبُن ِغيَاٍث، َعْن عَ  ُمْسِلِم ْبنِ ثنا َحْفُص  ْبِن  َما    ْبِد هللِا  ِإالَّ  ُهنَّ  ت َ يُ ْبِديَن زِين َ اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: }َواَل  ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن  ُهْرُمَز، َعْن َسِعيِد 
َها{ ]النور:   [ قَاَل: " َما يف اْلَكفِّ َواْلَوْجِه " 31ظََهَر ِمن ْ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ِإْسَحاُق، أنبأ    -  3215 َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، أنبأ ُمْسِلٌم َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، َوأَبُو َسِعيٍد، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْولِِه }َواَل يُ ْبِديَن زِ  { ]النور:  اْلُماَلِئيُّ ُهنَّ ت َ  [ اآْليَةُ قَاَل: " اْلُكْحُل َواْْلَاَتُ " 31ين َ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ْيٌف،  ُن َأيِب َصِغريََة، أنبأ ُخصَ َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر، ثنا َرْوٌح، ثنا َحاِتٌ ُهَو ابْ  - 3216

َها{ ]النور:   ِمن ْ َما ظَْهَر  ِإالَّ  ُهنَّ  ت َ يُ ْبِديَن زِين َ اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْولِِه: }َواَل  اْلُكْحُل َواْْلَاَتُ " َورُوِّينَا 31َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن   " [ قَاَل: 
 َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ِمْثُل َهَذا 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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، ثنا آَدُم ْبُن َأيِب َوَأْخرَبانَ   -  3217  ِإاَيٍس، ثنا ُعْقَبةُ  أَبُو َعْبِد هللِا، أنبأ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ
َها قَاَلْت: " َما ظََهرَ  ْبِن َأيِب راََبٍح، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ ، َعْن َعطَاِء  اأْلََصمِّ َها اْلَوْجهُ َواْلَكفَّاِن " َورُوِّينَا َعِن اْبِن ُعَمَر ْبُن  ِمن ْ  

 َوَسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َوُهَو قَ ْوُل اأْلَْوزَاِعيِّ  أَنَّهُ قَاَل: " الّزِيَنةُ الظَّاِهَرُة: " اْلَوْجهُ َواْلَكفَّاِن " َورُوِّينَا َمْعنَاُه، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح،
 ضعيف.  قق:# قال المح

 
 بَابُ عَوْرَةِ الْأَمَةِ 

ِد ْبِن َكْعٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ   -  3223 لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن ِعيَسى ْبِن َمْيُموٍن، َعْن حُمَمَّ
ْنظُْر ِإىَل َجَسِدَها ُكلِِّه ِإالَّ َعْوَرََتَا، َوَعْوَرَُتَا َما َبنْيَ َمْعِقِد ِإزَارَِها ِإىَل رُْكبَ " َمْن َأرَاَد ِشَراَء َجارِيٍَة َأِو   ِتَها " َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد  اْشرَتَاَها فَ ْلي َ

اْلَفارِ  َصاِلٍح  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  احْلَاِفُظ،  َعِديٍّ  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  ِإَْسَاِعيَل  اْلَمالِيِِنُّ،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  ِعيَسى،  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ثنا  ِبُصوَر،  ِسيُّ 
، َعْن ِعيَسى ْبِن َمْيُموٍن، َفذََكَرهُ قَاَل أَبُو َأمْحََد َرمِحَهُ هللاُ: ُهوَ  ٍد التَِّميِميِّ ُد ْبُن نُوٍح.  اْلَمِديِِنُّ، َعْن حُمَمَّ  حُمَمَّ

ْيُخ: فَ َهَذا   ٌة َوِعيَسى ْبُن َمْيُموٍن َضِعيٌف َوَقْد رُِوَي َعْن َحْفِص ْبِن ُعَمَر، َعْن َصاِلِح  قَاَل الشَّ اَن، ِإْسنَاٌد اَل تَ ُقوُم مِبِْثِلِه ُحجَّ ْبِن َحسَّ
ِد ْبِن َكْعٍب، َوُهَو أَْيًضا َضِعيفٌ   َعْن حُمَمَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

اْلَمالِيِِنُّ   -  3224 ثنا َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد  ثنا حَيََْي ْبُن َصاِلٍح،  ُل،  اْْلالَّ ْبُن ِسنَاٍن، ثنا َعبَّاٌس  أنبأ ُعَمُر   ، ْبُن َعِديٍّ َأمْحََد  ، أنبأ أَبُو 
ِد ْبِن َكْعٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَا اَن، َعْن حُمَمَّ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َل َرُسولُ َحْفُص ْبُن ُعَمَر، ثنا َصاِلُح ْبُن َحسَّ

َخاَل  َما  َها  ِإلَي ْ َويَ ْنظَُر  َيْشرَتِيَ َها  َأْن  َأرَاَد  ِإَذا  اجْلَارِيََة  الرَُّجُل  يُ َقلَِّب  َأْن  ِبََْس  اَل   " َمْعِقِد   َوَسلََّم:  ِإىَل  رُْكَبِتَها  َبنْيَ  َما  َوَعْوَرَُتَا  َعْوَرََتَا، 
 ِإزَارَِها " 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ عَوْرَةِ الرَّجُلِ 
ْغَداَد أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا  - 3230 ُد ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ َثِِن اْبُن َأيِب   َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، َحدَّ

ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأيِب َكِثرٍي قَ  ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َجْحشٍ َمْرمَيَ، ثنا حُمَمَّ ،  اَل: َأْخرَبّن اْلَعاَلءُ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َأْخرَبّن أَبُو َكِثرٍي َمْوىَل حُمَمَّ
َوهُ  َمْعَمٍر  َعَلى  َفَمرَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َمَع  قَاَل: ُكْنُت  أَنَّهُ  ٍد  َمْواَلهُ حُمَمَّ َوَفِخَذاهُ َو  َعْن  اِبلسُّوِق  َدارِِه  ِعْنَد  َجاِلٌس 
 رٌَة " َمْكُشوفَ تَاِن، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َمْعَمُر َغطِّ َفِخَذْيَك فَِإنَّ اْلَفِخَذْيِن َعوْ 

 وََكَذِلَك َرَواهُ ِإَْسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعِن اْلَعاَلءِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َسعْ  - 3232 ٍد اْلَعْويفُّ، ثنا َرْوٌح يَ ْعِِن اْبَن  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َكاِمٍل اْلَقاِضي، ثنا حُمَمَّ
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ُد ْبُن َبْكٍر، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا َعِليُّ ْبُن  ُعبَاَدَة، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبٍت، ح َوَأْخربََ  ، أنبأ حُمَمَّ اَن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ
ْبِن   ََثِبٍت، َعْن َعاِصِم  َأيِب  ْبِن  ُأْخرِبُْت، َعْن َحِبيِب  اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل:  اٌج، َعِن  ، ثنا َحجَّ الرَّْمِليُّ هللاُ   َضْمَرَة، َعْن َعِليٍّ َرِضيَ َسْهٍل 

اٍج  َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َتْكِشَف َفِخَذَك َواَل تَ ْنظُْر ِإىَل َفِخِذ َحيٍّ   َواَل َميٍِّت " لَْفُظ َحِديِث َحجَّ
َا ِمَن َويف رَِوايَِة َرْوٍح قَاَل: َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم َوَأاَن َكاِشٌف َعْن َفِخِذي، فَ َقاَل: " اَي َعِليُّ َغطِّ َفِخَذَك فَِإَنَّ

 اْلَعْورَِة " 
 المحقق: ضعيف. # قال 

 
الْ   -  3236 ْبِن َوْرَداَن  َداُوَد  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا   ، َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  حَيََْي  َأْخرَباََن  ْبُن  ثنا زََكرايَّ  َقزَّاُز مِبِْصَر 

ِن َأيِب ُسَلْيٍم، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب،  َكاِتُب اْلُعَمِريِّ ثنا ُمَفضَُّل ْبُن َفَضاَلَة، َعْن حَيََْي ْبِن أَيُّوَب، َعِن اْْلَِليِل ْبِن ُمرََّة، َعِن اللَّْيِث بْ 
َرسُ  َأنَّ  َجدِِّه،  َعْن  أَبِيِه،  َعلَ َعْن  بُوُهْم  َوَأدِّ ِسِننَي،  َسْبِع  يف  الصَّاَلَة  يَاَنُكُم  ِصب ْ َعلُِّموا   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  يف وَل  َها  ي ْ

َأِجريَهُ َفاَل  أَْو  َأَحدُُكْم َأَمَتهُ َعْبَدهُ  ُهْم يف اْلَمَضاِجِع، َوِإَذا َزوََّج  ن َ بَ ي ْ رَّةِ  َعْشِر ِسِننَي، َوفَ ّرِقُوا  السُّ َبنْيَ  ِإىَل َعْورَتِِه، َواْلَعْورَةُ ِفيَما   تَ ْنظُْر 
 َوالرُّْكَبِة " 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َوَقْد َرَوى َسِعيُد ْبُن َأيِب رَاِشٍد اْلَبْصرِيُّ َوُهَو َضِعيٌف، َعْن َعبَّاِد ْبِن َكِثرٍي، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، عَ   -  3237
ْعُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َتنْيِ ِمَن اْلَعْورَِة َوَما َأْسَفَل ِمَن السُّرَِّة ِمَن   َأيِب أَيُّوَب َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َسَِ يَ ُقوُل: " َما فَ ْوَق الرُّْكب َ

 اْلَعْورَِة "  
ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعقُ  هُبُْلوٍل، ثنا َجدِّي،    وَب ْبِن ِإْسَحاَق ْبنِ َأْخرَباََنهُ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

ْوِفيقُ   ثنا َأيِب، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب رَاِشٍد َفذََكَرهُ َوِفيَما َمَضى ِكَفايٌَة، َواِبهلِل الت َّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَمَا قِيلَ فِي السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ 

بُ ْرَهاَن، َوَغرْيُُُهَا  -  3244 ْبِن  ْبُن ُعَمَر  احْلَُسنْيُ  هللِا  ، َوأَبُو َعْبِد  الرُّوْذاَبِريُّ أَبُو َعِليٍّ  َأْخرَباََن  ٍد َوَقْد  ْبُن حُمَمَّ ِإَْسَاِعيُل  أنبأ  ، قَالُوا: 
اْبِن ُجَرْيجٍ  ْبُن ُعبَاَدَة، َعِن  ثنا َرْوُح  ْبُن َعَرَفَة،  احْلََسُن  ثنا  اْلَمِديِِنِّ الصَّفَّاُر،  َأيِب َسِعيٍد  ْبِن  هللِا  أَبُو َخاِلٍد، َعْن َعْبِد  َأْخرَبّن   قَاَل: 

َجاِلسً  يَ ْوٍم  َذاَت  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَلْت: َكاَن  ُعَمَر،  بِْنُت  َحْفَصةُ  ثَ ْتِِن  َحدَّ َفِخَذْيِه قَاَل:  َبنْيَ  ثَ ْوبَهُ  َوَضَع  َوَقْد  ا 
َئِتِه ُثَّ ُعَمُر مبِِ فَ  ْثِل َهِذِه اْلِقصَِّة ُثَّ َعِليٌّ ُثَّ أاَُنٌس ِمْن َأْصَحابِِه َجاَء أَبُو َبْكٍر فَاْستَْأَذَن فََأِذَن َلهُ َوالنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َهي ْ

َئِتهِ  َهي ْ َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  قَاَلْت:   َوالنَِّبُّ  فَ َتَجلََّلُه،  ثَ ْوبَهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فََأَخَذ  َيْستَْأِذُن  ُعْثَماُن  َجاَء  ُثَّ 
َأْصَحاِبكَ  َوَسائُِر  َوَعِليٌّ  َوُعَمُر  َبْكٍر  أَبُو  َجاَء  هللِا،  َرُسوَل  اَي  فَ ُقْلُت  قَاَلْت:  َخَرُجوا،  ُثَّ  ثُوا  َوأَنْ فَ َتَحدَّ َجاَء   ا  فَ َلمَّ َئِتَك  َهي ْ َعَلى  َت 

 . ُعْثَماُن جَتَلَّْلَت بِثَ ْوِبَك، قَاَلْت: فَ َقاَل: " َأاَل َأْسَتْحِيي ِمَّْن َتْسَتْحِيي ِمْنهُ اْلَماَلِئَكةُ " 
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ْيُخ: وََكَذِلَك َرَواهُ أَبُو يَ ْعُفوَر، َعْن َعْبِد هللاِ   قَاَل الشَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ُعْثمَ   -  3247 ثنا  اْلَفِقيُه،  النَّْضِر  أَبُو  أنبأ   ، الرُّوْذاَبِريُّ اْلَفِقيهُ  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  احْلَُسنْيُ  َعِليٍّ  أَبُو  أَبُو َأْخرَباََن  ثنا   ، ارِِميُّ الدَّ َسِعيٍد  ْبُن  اُن 

ٍد ُهَو اْبُن ِسريِ  يَن َأنَّ َأاَب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل لِْلَحَسِن: اْرَفْع َقِميَصَك َعْن  َسَلَمَة، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، أنبأ اْبُن َعْوٍن، َعْن حُمَمَّ
  ُسرَّتَهُ " َبْطِنَك َحَّتَّ أُقَ بَِّل َحْيُث رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُ َقبُِّل فَ َرَفَع َقِميَصهُ فَ َقبَّلَ 

ٍد َوُهَو ُعَمرْيُ ْبُن ِإْسَحاقَ َكَذا قَاَل: َعْن مَحَّاٍد وَ   قَاَل َغرْيُُه، َعْن مَحَّاٍد َوَعِن اْبِن َعْوٍف، َعْن َأيِب حُمَمَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ   

اِب ْبُن َعطَاٍء، أنبأ َسِعيٌد،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا احْلََسُن ْبُن يَ ْعقُ   - 3255 وَب، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ثنا َعْبُد اْلَوهَّ
  ِِبَِماٍر " َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل تُ ْقَبُل َصاَلةُ َحاِئٍض ِإالَّ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 ا بَابُ التَّرْغِيبِ فِي أَنْ تُكَثِّفَّ ثِيَابَهَا أَوْ تَجْعَلَ تَحْتَ دِرْعِهَا ثَوْب ا إِنْ خَشِيَتْ أَنْ يَصِفَهَا دِرْعُهَ 
ُد بْ   -  3262 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ٍد، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ ُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ، ثنا زََكرايَّ ْبُن َوَأْخرَباََن حُمَمَّ

ِد ْبِن ُأَساَمَة ْبِن   ِد ْبِن َعِقيٍل، َعْن حُمَمَّ ْيُد هللِا ْبُن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ ، أنبأ ُعب َ زَْيٍد، َعْن أَبِيِه قَاَل: َكَساّن َرُسوُل هللِا  َعِديٍّ
ْيِه َوَسلََّم: " َما َلَك اَل  قُ ْبِطيًَّة َكثِيَفًة َأْهَداَها َلهُ ِدْحَيةُ اْلَكْلِبُّ َفَكَسْوَُتَا اْمَرَأيت، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

هَ   ا ِغاَلَلًة فَِإّّنِ َأَخاُف َأْن َتِصَف ِعظَاَمَها " تَ ْلَبُس اْلُقْبِطيََّة؟ " قُ ْلُت: َكَسْوَُتَا اْمَرَأيت، فَ َقاَل: " ُمْرَها فَ ْلَتْجَعْل حَتْت َ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ْمنَ   -  3269 َلَة أَبُو َعْبِد هللِا السِّ ُد ْبُن َجب َ احْلَُسنْيِ ْبُن اّنُّ ح َوَأْخرَباََن أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ثنا حُمَمَّ

ْبِن ُعَمَر، قَا َأمْحََد  ْبُن  أنبأ أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ثنا ِإبْ َراِهيُم  ْغَداَد  بِب َ اْلَقطَّاُن  ثنا  اْلَفْضِل  َأيِب،  ثنا  ْيُد هللِا ْبُن ُمَعاٍذ،  ثنا ُعب َ اَل: 
َع اَنِفًعا، َعنِ  ، َسَِ تَ ْوبََة اْلَعْنرَبِيِّ َأَحدُُكْم   ُشْعَبُة، َعْن  " ِإَذا َصلَّى  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  النَِّبِّ َصلَّى  ُهما َعِن  هللاُ َعن ْ اْبِن ُعَمَر َرِضَي 

 فَ ْليَْأَتزِْر َوْلرَيَْتِد " 
 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا اْبُن َأيِب   -  3270  قَُماٍش، ثنا ُمَثىنَّ ْبُن ُمَعاٍذ، ثنا َأيِب، َعْن ُشْعَبَة، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
 َفذََكَرهُ مِبَْعنَاهُ ِبِِْسنَاِدهِ 

 صحيح.  # قال المحقق:
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، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس   - 3272 وِريُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس الدُّ حُمَمَّ

، َعْن َسِعيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن اَنِفٍع قَاَل: رَآّن اْبُن ُعَمَر َوَأاَن ُأَصلِّي   يف ثَ ْوٍب َواِحٍد، فَ َقاَل: َأمَلْ َأْكِسَك؟ ثنا َسِعيُد ْبُن َعاِمٍر الضَُّبِعيُّ
ب َ  بَ َلى قَاَل: فَ َلْو  هللِا صَ قُ ْلُت:  َلُه؟ ُثَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  تُ َزيََّن  َأْن  َأَحقُّ  َتْذَهُب َهَكَذا؟ قُ ْلُت: اَل قَاَل: فَاهللُ  ُتَك ُكْنَت  هللاُ َعث ْ لَّى 

هُ َعَلى َحْقِوِه َواَل َتْشَتِمُلوا َكاْشِتَماِل الْ  ُهوِد " َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم يف ثَ ْوٍب فَ ْلَيُشدَّ  ي َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
بْ   -  3273 يُوُسُف  ثنا  ِإْسَحاَق،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  احْلََسُن  أنبأ  اْلُمْقِرُئ  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ثنا َوَأْخرَباََن  اْلَقاِضي،  يَ ْعُقوَب  ُن 

، َعْن اَنِفٍع قَاَل: ََتَلَّْفُت يَ ْوًما يف َعَلِف الرَِّكاِب َفَدَخَل َعَليَّ اْبُن ُعَمَر َوَأاَن ُأَصلِّي ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن أَيُّوبَ 
ُتَك ِإىَل بَ ْعِض َأْهلِ  ؟ قُ ْلُت: بَ َلى قَاَل: َأرَأَْيَت َلْو بَ َعث ْ َت َتْذَهُب يف ثَ ْوٍب   اْلَمِديَنِة َأُكنْ يف ثَ ْوٍب َواِحٍد، فَ َقاَل ِل: َأمَلْ ُتْكَس ثَ ْوَبنْيِ

َل َلهُ َأِم النَّاُس؟ ُثَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  َأَحقُّ َأْن يُ َتَجمَّ أَْو قَاَل ُعَمُر: " َمْن َواِحٍد؟ قُ ْلُت: اَل قَاَل: فَاهللُ   َعَلْيِه َوَسلََّم 
ُهوِد " َكاَن َلهُ ثَ ْواَبِن فَ ْلُيَصلِّ ِفيِهَما، َوَمْن مَلْ َيُكنْ  تَّزِْر ِبِه َواَل َيْشَتِمْل َكاْشِتَماِل اْلي َ   َلهُ ِإالَّ ثَ ْوٌب َواِحٌد فَ ْلي َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَزُرُّهُ إِنْ كَانَ جَيْبُهُ وَاسِع ا وَيَدَعُهُ إِنْ كَانَ ضَيِّقًا 
احلَْ   -  3295 ْبُن ُِشَْيٍل، أنبأ ُشْعَبُة، َعْن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  النَّْضُر  َمْسُعوٍد، ثنا  اِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس اْلَمْحُبويِبُّ، ثنا َسِعيُد ْبُن 

ْعُت أاََب ُهَريْ َرَة حُيَدُِّث ُمَعاوِيََة َأنَّ َرُسو  ْعُت َمْوىًل لُِقَرْيٍش يَ ُقوُل: َسَِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َأْن ُيَصلَِّي َل هللاِ يَزِيَد ْبِن َُخَرْيٍ قَاَل: َسَِ
َأيِب َكِثرٍي َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  الرَُّجُل َحَّتَّ حَيَْتزَِم " َوَرَوى َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل: ُحدِّْثُت َعْن حَيََْي ْبِن  

 . َصلَِّي الرَُّجُل يف َقِميٍص حَمُْلوَلٍة َأْزرَارُهُ خَمَافََة َأْن يُ َرى فَ ْرُجهُ ِإَذا رََكَع َحَّتَّ يَ ُزرَّهُ ََنَى َأْن يُ 
َلهُ   َقِطًعا فَ ُهَو ُمَواِفٌق لِْلَمْوُصوِل قَ ب ْ  قَاَل حَيََْي: ِإْذ مَلْ َيُكْن َعَلْيِه َأْزرَاٌر َوَهَذا ِإْن َكاَن ُمن ْ

 . منكر # قال المحقق:
 

ُد ْبُن حمَُ   -  3296 ِد ْبِن رََجاٍء، ثنا َصْفَواُن ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن حَيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاِضي، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ مَّ
، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا زَُهرْيُ ْبُن  ، ثنا زَْيُد ْبُن َأْسَلَم قَاَل: رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر ُيَصلِّي حَمُْلوٌل أَْزرَارُهُ َصاِلٍح الدَِّمْشِقيُّ ٍد التَِّميِميُّ حُمَمَّ

 . َفَسأَْلُتهُ َعْن َذِلَك، فَ َقاَل: رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْفَعُلهُ 
ٍد َوبَ لَ  ، َعْن َحِديِث زَُهرْيٍ َهَذا تَ َفرََّد ِبِه زَُهرْيُ ْبُن حُمَمَّ ًدا يَ ْعِِن اْلُبَخارِيَّ ِْمِذيِّ أَنَّهُ قَاَل: َسأَْلُت حُمَمَّ ، فَ َقاَل: أاََن َغِِن َعْن َأيِب ِعيَسى الرتِّ

ٍد، وََكاَن َأمحَْ  ْيَخ َكَأنَّ َحِديثَهُ َمْوُضوٌع َولَْيَس َهَذا ِعْنِدي ِبُزَهرْيِ ْبِن حُمَمَّ ْيَخ َويَ ُقوُل: َهَذا أَتَِّقي َهَذا الشَّ َبٍل ُيَضعُِّف َهَذا الشَّ ُد ْبُن َحن ْ
َبِغي َأْن َيُكونُوا قَ َلُبوا اَْسَُه، َوَأَشاَر اْلُبَخاِريُّ ِإىَل بَ ْعِض َهَذا يف التَّارِيِخ َورُِوَي َذِلَك   َعِن اْبِن ُعَمَر ِمْن َأْوُجٍه ُدوَن السََّندِ َشْيٌخ يَ ن ْ

 غيره. صحيح ل # قال المحقق:
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 بَابُ كَرَاهِيَةِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ فِي الصَّلَاةِ 
ِإَْسَاعِ   -  3304 أَبُو  ثنا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  ُموَسى  ثنا   ، ِْمِذيُّ الرتِّ يَل 

َنَما   ُن يَزِيَد اْلَعطَّاُر، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ِإَْسَاِعيَل، ثنا أاََبُن بْ  َرِضَي هللاُ َعْنُه: بَ ي ْ
َوضَّأَ ُثَّ َجاَء، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  رَُجٌل ُيَصلِّي ُمْسِبٌل ِإزَارَُه، فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ا َوضَّْأ " َفَذَهَب فَ ت َ ْذَهْب فَ ت َ

َوضَّأَ ُثَّ َجاَء، فَ َقاَل َلهُ رَُجٌل اَي َنِبَّ هللِا مَ  َوضَّْأ َفَذَهَب فَ ت َ َوضَّأُ ُثَّ َسَكتَّ َعْنُه؟ ف َ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْذَهْب فَ ت َ َقاَل: ا َلَك َأَمْرَتهُ يَ ت َ
 " "   " ِإنَّهُ َكاَن ُيَصلِّي َوُهَو ُمْسِبٌل ِإزَارَهُ َوِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ اَل يَ ْقَبُل َصاَلَة رَُجٍل ُمْسِبٍل ِإزَارَهُ 

اٍد يف ِإْسنَاِدِه فَ َرَواهُ   َهَكَذا َرَواهُ أاََبُن اْلَعطَّاُر، َعْن حَيََْي َوَخاَلَفهُ َحْرُب ْبُن َشدَّ
 ضعيف.  المحقق:# قال 

 
ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحبِيٍب، ثنا  - 3306 ثَ نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ، ثنا َحدَّ أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ

يِب ُعْثَماَن، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد رَفَ َعهُ أَبُو َعَوانََة َومَلْ يَ ْرفَ ْعهُ ََثِبٌت أَنَّهُ رََأى َأْعَرابِيًّا أَبُو َعَوانََة، َوََثِبٌت أَبُو زَْيٍد، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعْن أَ 
 يف ِحلٍّ َواَل َحَراٍم " َأْخرَباََن أَبُو  لَْيَس ِمَن هللاِ َعَلْيِه َِشَْلٌة َقْد َذي ََّلَها َوُهَو ُيَصلِّي فَ َقاَل: " ِإنَّ الَِّذي جَيُرُّ ثَ ْوبَهُ ِمَن اْْلَُياَلِء يف الصَّاَلِة 

ِجْستَاّنُّ قَاَل: َرَوى َهَذا َِجَاَعٌة، َعْن   ُد ْبُن َبْكٍر، ثنا أَبُو َداُوَد السِّ ، أنبأ حُمَمَّ ُهْم َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ َعاِصٍم، َمْوقُوفًا َعَلى اْبِن َمْسُعوٍد ِمن ْ
 . ْبُن زَْيٍد َوأَبُو اأْلَْحَوِص َوأَبُوُمَعاوِيَةَ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َومَحَّاُد 

زَاِر َدلِيٌل َعَلى َكَراِهَيتِ  ْهِي َعْن َجرِّ اإْلِ ْيُخ: َويف اأْلََحاِديِث الثَّابَِتِة اْلُمطَْلَقِة يف الن َّ  ِه يف الصَّاَلِة َوَغرْيَِها قَاَل الشَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ بَابُ كَرَاهِيَةِ  

، أنبأ َعِليُّ ْبنُ  - 3310 ، أنبأ أَبُو احْلََسِن اْلَكارِِزيُّ َلِميُّ ْيٍد، ثنا ُهَشْيٌم، أنبأ  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ َعْبِد اْلَعزِيُز، ثنا أَبُو ُعب َ
ْدِل، َفَكرَِهُه، فَ ُقْلُت أََعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فَ َقاَل: " نَ َعْم " َوَهَذا اإْلِ َعاِمٌر اأْلَْحَوُل قَاَل: َسأَْلُت عَ  ْسنَاُد  طَاءً َعِن السَّ

َلهُ َورُوِّينَا، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح أَنَّهُ صَ  ٌة لِْلَموُصوِلنَي قَ ب ْ َقِطًعا َفِفيِه قُ وَّ لَّى َساِداًل وََكأَنَّهُ َنِسَي احْلَِديَث أَْو مَحََلهُ َعَلى  َوِإْن َكاَن ُمن ْ
َا اَل جَيُوُز لِْلُخَياَلِء وََكاَن اَل يَ ْفَعُلهُ ُخَياَلًء، َوهللاُ َأْعَلُم َوَقْد رُِوَي ِمْن َأْوُجهٍ    ُأَخَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَّ َذِلَك ِإَّنَّ

 منكر.  حقق:# قال الم
 

احْلََسنُ   -  3311 ثنا  َة  مِبَكَّ الصَّغَاّنُّ  َعِليٍّ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ِإبْ َراِهيَم  َأْخرَباََن  ْبِن  اأْلَْعَلى  َعْبِد  ْبُن   
َعاَء قَاَل: ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ ِبْشُر بْ  ْدِل اْلبُوِسيُّ ِبَصن ْ ْيَدَة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَّهُ َكرَِه السَّ ُن رَاِفٍع، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب ُعب َ

 يف الصَّاَلِة َوذََكَر َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْكَرُههُ " 
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ِه َعْن َأيِب َعِطيََّة اْلَواِدِعيِّ َأنَّ " النَِّبَّ  تَ َفرََّد بِِه ِبْشُر ْبُن رَاِفٍع، َولَْيَس ابِ  ، َعْن رَُجٍل مَلْ ُيَسمِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ْلَقِويِّ َوَرَوى ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ
 َم ثَ ْوبَهُ فَ َعطََفهُ َعَلْيِه " َوَسلََّم َمرَّ ِبَرُجٍل َقْد َسَدَل ثَ ْوبَهُ يف الصَّاَلِة فََأَخَذ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

َقِطعٌ   َوَهَذا ُمن ْ
 منكر.  # قال المحقق:

 
َحِبيٍب،  -  3312 ْبِن  َثِم  اْْلَي ْ َعِن  اْلُكويفُّ،  اْلَقاِري  ُسَلْيَماَن  ْبُن  َحْفُص  َوُهَو  َداُوَد  َأيِب  ْبُن  َحْفُص  رََواهُ  َأيِب    َوَقْد  ْبِن  َعْوِن  َعْن 

َفَة، َعْن  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أَبِيِه قَاَل: َمرَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَرُجٍل ُيَصلِّي َقْد َسَدَل ثَ ْوبَهُ فَ َعطََفهُ َعَلْيِه " ُجَحي ْ
اُك، ثنا أَبُو اْلَقاِسِم اْلب َ  مَّ ، ثنا أَبُو الرَّبِيِع الزَّْهَراّنُّ، ثنا َحْفُص ْبُن َأيِب َداُوَد َفذََكَرهُ ِإالَّ َأنَّ َأْخرَبّن أَبُو احْلََسِن ْبُن َأيِب َعْمرٍو السَّ َغِويُّ

َثِم فَِإْن َكاَن حمَْ  نَاهُ ِمْن َحِديِث ِإبْ َراِهيَم ْبِن طَْهَماَن، َعِن اْْلَي ْ ب ْ َوايَِة َحْفٍص  ُفوظًا فَ ُهَو َأْحَسُن ِمْن رِ َحْفًصا َضِعيٌف يف احْلَِديِث َوَقْد َكت َ
 اْلَقاِري َوَقْد َكرَِههُ َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِفيَما

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ ِإْماَلًء أن -  3338 ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحْفِص ْبِن َعْبِد َوَحدَّ ْرِقيِّ بأ أَبُو َحاِمِد ْبُن الشَّ

َثِِن  َحدَّ هللِا،  َعْبِد  ْبُن  َحْفُص  ثنا  قَالُوا:  ِإبْ َراِهيَم،  ْبُن  َوَقَطُن  اْلَفرَّاُء،  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  َوَعْبُد  ُسَلْيَماَن هللِا،  َعْن  طَْهَماَن،  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم   
اْستُ ْؤِذَن َعَلى الرَُّجِل َوُهَو   َعْن ذَْكَواَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا  ِش،اأْلَْعمَ 

 ِإْذَُنَا التَّْصِفيُق "  ُيَصلِّي، فَِإْذنُهُ التَّْسِبيُح، َوِإَذا اْستُ ْؤِذَن َعَلى اْلَمْرَأِة َوِهَي ُتَصلِّي فِ 
ا َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأمَّا احْلَِديُث الَِّذي رُِوَي َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " َكاَنْت ِل َساَعٌة ِمَن السََّحِر َأْدُخُل ِفيهَ 

ِإذْ  تَ َنْحَنَح، َوَمَدارُهُ َعَلى فَِإَذا َكاَن يف َصاَلٍة َسبََّح وََكاَن َذِلَك  ِإْسنَاِدِه َوَمْتِنِه، َفِقيَل َسبََّح َوِقيَل  َلٌف يف  ِل " فَ ُهَو َحِديٌث خُمْت َ نَهُ 
 يَِتِه َواِبهلِل الت َّْوِفيقُ  َعْن رَِوا َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن جُنَيٍّ احْلَْضَرِميِّ قَاَل اْلُبَخاِريُّ ِفيِه َنظٌَر َوَضعََّفهُ َغرْيُُه، َوِفيَما َمَضى ِكَفايَةٌ 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ تَبَسَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ ضَحِكَ فِيهَا 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّارُ   -  3360 ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضِل ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ، ثنا ََثِبُت ثنا    َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد حُمَمَّ َأمْحَُد ْبُن َمْهِديٍّ

ا  َعِن  هللِا،  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  الزَُّبرْيِ،  َأيِب  َعْن   ، الث َّْوِريُّ ُسْفيَاُن  ثنا  الزَّاِهَد،  يَ ْعِِن  ٍد  حُمَمَّ اَل ْبُن   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  لنَِّبِّ 
ِم يف الصَّاَلِة َحِديٌث آَخُر اَل حُيَْتجُّ ِبَِْمثَاِلهِ يَ ْقَطُع الصَّاَلَة اْلَكْشُر َوَلِكْن  َبسُّ  يَ ْقطَُعَها اْلَقْرقَ َرةُ " َوَقْد رُِوَي يف الت َّ

 . منكر المحقق:# قال 
 

ٍد الصُّويفُّ أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعِديٍّ   -  3361  احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو يَ ْعَلى، أنبأ َعْمٌرو النَّاِقُد،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
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، ثنا اْلَوازُِع ْبُن اَنِفٍع، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َرِضيَ  ُهَما قَاَل: ُكنَّا ُنَصلِّي َمَع َرُسوِل  ثنا َعِليُّ ْبُن ََثِبٍت اجْلََزِريُّ  هللاُ َعن ْ
هللاُ  هللِا، رَأَيْ نَاكَ   هللِا َصلَّى  اَي َرُسوَل  ا َقَضى َصاَلتَهُ قُ ْلنَا:  َم يف َصاَلتِِه فَ َلمَّ تَ َبسَّ ِإْذ  يِب   َعَلْيِه َوَسلََّم يف َغْزَوٍة  َمرَّ   " ْمَت قَاَل:  تَ َبسَّ

ْمُت إِلَْيِه "  ِميَكائِيُل َوَعَلى َجنَاِحِه أَثَ ُر غُبَاٍر َوُهَو رَاِجٌع ِمْن طََلِب اْلَقْوِم َفَضِحَك ِإَلَّ  َبسَّ اْلَوازُِع ْبُن اَنِفٍع اْلُعَقْيِليُّ اجْلََزِريُّ َتَكلَُّموا   فَ ت َ
َجابِ  َعْن  ُسْفيَاَن،  َأيِب  َعْن  الطََّهارَِة،  يف ِكتَاِب  رُّوِينَا  َوَقْد  اْلَمغَازِي  اْلَواِقِديُّ يف  َحَكاهُ  َوَقْد  يف  ِفيِه  َضِحَك  َمْن  يُِعيُد  ٍر يف  الصَّاَلِة 

: " َمْن َكاَن َضِحَك ِمْنُكْم فَ ْلُيِعِد الصَّاَلةَ الصَّاَلَة َواَل يُِعيُد اْلُوُضوَء َورُوِّينَا َعْن َأيِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ أَنَّهُ قَاَل يف ِقصٍَّة حَمِْكيٍَّة َعْنهُ 
 " َويُْذَكُر ِمْثُل َذِلَك َعِن اْبِن َمْسُعودٍ 

 ضعيف جدا.  ق:# قال المحق
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفْخِ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ 
ثن  -  3365 ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  اْلَعبَّاُس  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َسَلَمةُ  َأْخرَباََن  ثنا  َمِعنٍي،  ْبُن  حَيََْي  ا 

اٍر اْلِكاَليِبِّ َصاِحِب َرُسوِل هللاِ اأْلَبْ َرُش قَاَل:   َثِِن َأمْيَُن ْبُن اَنِبٍل قَاَل: قُ ْلُت ِلُقَداَمَة ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعمَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َحدَّ
 وا " ِإانَّ نَ تََأذَّى بِرِيِش احْلََماِم يف َمْسِجِد احْلَرَاِم ِإَذا َسَجْداَن، فَ َقاَل: " انْ ُفخُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد َعْبُد هللاِ   -  3377 ْغَداَد أنبأ أَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن ِإْسَحاَق بِب َ ِد ْبِن ِإْسَحاَق اْلَفاِكِهيُّ  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ  ْبُن حُمَمَّ
َمَسرََّة،   َأيِب  ْبُن  َة، ثنا أَبُو حَيََْي  اْبِن َعبَّاسٍ مِبَكَّ ٍد، َعْن ثَ ْوٍر، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ ٍد اجْلَارِي، أنبأ َعْبُد  ْبُن حُمَمَّ ، ثنا حَيََْي 

ُقُر ِعْنَد ِعَجازِِه َفاَل خيَْ  ن ْ َأَحدَُكْم فَ ي َ َيَْيت  ْيطَاَن  الشَّ ِإنَّ   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  النَِّبِّ َصلَّى  َأْو رُ َعِن  َأْو جيََِد ِرحيًا  َيْسَمَع َصْوًَت  َجنَّ َحَّتَّ 
ًدا "  َعمِّ  يَ ْفَعَل َذِلَك ُمت َ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ يَبْنِي مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ 
ِد ْبِن احلَْ   -  3382 َلِميُّ َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ السُّ اِرِث اْلَفِقيهُ قَااَل: أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن حُمَمَّ

اْلَعزِيِز ِقَراءَ  ْبِن َعْبِد  ِد  ْبُن حُمَمَّ هللِا  ثنا َعْبُد  َثِِن  احْلَاِفُظ،  ْبُن َعيَّاٍش، َحدَّ ِإَْسَاِعيُل  ثنا  ثَ ُهْم  ْبَن ُرَشْيٍد َحدَّ َأنَّ َداُوَد  َأَْسَُع  ًة َعَلْيِه َوَأاَن 
ُمَلْيَكَة، َعْن َعاِئَشةَ  َأيِب  اْلَعزِيِز ْبِن ُجَرْيٍج، َعْن أَبِيِه، َوَعْن َعْبِد هللِا ْبِن  ْبُن َعْبِد  اْلَمِلِك  هللاُ َعن ْ َعْبُد  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  َرِضَي  َها 

َوضَّْأ ُثَّ لَِيْْبِ  ت َ ْنَصِرْف فَ ْلي َ   َعَلى َما َمَضى ِمْن َصاَلتِِه َما مَلْ يَ َتَكلَّْم " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا قَاَء َأَحدُُكْم يف َصاَلتِِه أَْو قَ َلَس فَ ْلي َ
اْبُن ُجَرْيٍج فَِإْن   النَِّبِّ قَاَل:  أَبِيِه، َعِن  اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن  ْبِن َعيَّاٍش، َعِن  ِإَْسَاِعيَل  اْستَْأَنَف َوَرَواهُ َِجَاَعٌة َعْن  هللاُ َعَلْيِه   َتَكلََّم  َصلَّى 

 َوَسلََّم ُمْرَساًل َوَعْنُه، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة َعْن َعاِئَشَة َمْوُصواًل 
 منكر.  ال المحقق:# ق
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ِد ْبنِ   -  3383 ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ  احْلََسِن، ثنا أَبُو َعاِمٍر ُموَسى ْبُن َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، ثنا أَبُو حُمَمَّ
َها َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َعاِمٍر ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َأْخرَبّن ِإَْسَاِعيلُ  ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

َوضَّْأ ُثَّ لَِيْْبِ َعَلى َما َصلَّى "   ت َ ْنَصِرْف فَ ْلي َ  َوَسلََّم قَاَل: " َمْن رََعَف يف َصاَلتِِه فَ ْلي َ
َأَحُد َما   أَبِيِه، َعِن اَوَهَذا احْلَِديُث  اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن  َما َرَواهُ اجْلََماَعُة، َعِن  ْبِن َعيَّاٍش، َواْلَمْحُفوُظ  ِإَْسَاِعيَل  لنَِّبِّ َصلَّى  أُْنِكَر َعَلى 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْنَصاِريُّ َوأَبُو َعاِصٍم ال اِب ْبُن َعطَاٍء َوَغرْيُُهْم،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل َكَذِلَك َرَواهُ حُمَمَّ نَّبِيُل َوَعْبُد الرَّزَّاِق َوَعْبُد اْلَوهَّ
يَ ْرِويِه ِإَْسَا َا  َها فَِإَّنَّ ُمَلْيَكَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ َأيِب  اْبُن  اْبِن ُجَرْيٍج َوأَمَّا َحِديُث  ْبُن َأْرَقَم، َعنِ َعِن  ْبُن َعيَّاٍش َوُسَلْيَماُن   ِعيُل 

امِ  َضِعيٌف اَل يُوَثُق ِبِه َورُِوَي َعْن ِإَْسَاِعيَل،   اْبِن ُجَرْيٍج، َوُسَلْيَماُن ْبُن َأْرَقَم َمرْتُوٌك َوَما يَ ْرِويِه ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َغرْيِ َأْهِل الشَّ
َها، َوَعبَّاٌد َوَعطَاٌء َهَذاِن َضِعيَفاِن، َوهللاُ تَ َعاىَل َعْن َعبَّاِد ْبِن َكِثرٍي َوَعطَاِء ْبِن َعْجاَلَن، َعِن اْبِن َأيِب ُمَليْ  َكَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 َأْعَلمُ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ أَشَارَ بِالرَّأْسِ 

َلِميُّ ِإْماَلًء َوأَبُو َسِعيِد ْبُن  -  3407 َأيِب َعْمرٍو ِقرَاَءًة قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ
َثِِن ِمْسَعٌر، َعْن َعاِصٍم، َعِن اْبِن ِسريِيَن، َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َمْسعُ  ُد ْبُن ِبْشٍر، َحدَّ نَِّبِّ  وٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ َسلََّم َعَلى الاحْلَِميِد، ثنا حُمَمَّ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّي، فَ َقاَل ِبرَْأِسِه، يَ ْعِِن الرَّدَّ " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
3408  -  ، ْيٍد، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َكِثرٍي، ثنا َمكِّيٌّ ٍد قَاَل:  ثنا هِ   َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ َشاٌم، َعْن حُمَمَّ

احلَْ  ِمَن  ِحنَي َقِدْمُت َعَلْيِه  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبَّ َصلَّى  أَتَ ْيُت  َمْسُعوٍد قَاَل:  اْبَن  َأنَّ  ُيَصلِّي  أُْنِبْئُت  ُأَسلُِّم َعَلْيِه فَ َوَجْدتُهُ قَائًِما  َبَشِة 
 "  َفَسلَّْمُت َعَلْيِه فََأْوَمأَ ِبَرْأِسِه 

ٌد َيَُْخُذ ِبِه َهَذا ُهَو اْلَمْحُفوُظ ُمْرَسلٌ   وََكاَن حُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا عَ   - 3409 ْيٍد، ثنا ََتْتَاٌم، ثنا أَبُو يَ ْعَلى التُّوزِيُّ ْبُد هللِا ْبُن رََجاٍء، َعْن ِهَشاٍم،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

ٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمسْ  ا َقِدْمُت ِمَن احْلََبَشِة أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى َعْن حُمَمَّ ُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َلمَّ
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّي َفَسلَّْمُت َعَلْيِه فََأْوَمأَ ِبَرْأِسِه "  

ُد ْبُن الصَّْلِت التُّوِزيُّ   تَ َفرََّد بِِه أَبُو يَ ْعَلى حُمَمَّ
 ضعيف.  قق:# قال المح
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 بَابُ الصَّبِيِّ يَتَوَثَّبُ عَلَى الْمُصَلِّي وَيَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ 

ْبِن    -  3424 ْبُن حَيََْي  احْلَُسنْيُ  ثنا  ْغَداَد  بِب َ احْلَفَّاُر  ْبِن َجْعَفٍر  ِد  ْبُن حُمَمَّ اْلَفْتِح ِهاَلُل  أَبُو  ْبُن َعيَّاٍش  َوَأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  اْلَقطَّاُن، 
َعلَ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل: َكاَن  ْيٍش  ُحب َ ْبِن  زِرِّ  َعْن  َعاِصٍم،  َعْن  َعيَّاٍش،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثنا  ٍر،  ُيَصلِّي  ُُمَشِّ يَ ْوٍم  َذاَت  َوَسلََّم  ْيِه 

هللاُ  َرِضَي  َواحْلَُسنْيُ  احْلََسُن  َبَل  فَأَق ْ َعَلْيِهَما اِبلنَّاِس،  النَّاُس  َبَل  فَأَق ْ َسَجَد،  ِإَذا  ظَْهرِِه  َعَلى  َوث َّبَاِن  يَ ت َ َفَجَعاَل  ُغاَلَماِن  َوُُهَا  ُهَما  َعن ْ  
ي َمْن َأَحبَِِّن فَ ْلُيِحبَّ َهَذْيِن " َوَهَذا اْلُمْرَسلُ  يَاَِنَِما َعْن َذِلَك قَاَل: " َدُعوُُهَا ِبَِيِب َوأُمِّ مَ  َشاِهٌد ِلَما يُ َنحِّ  تَ َقدَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ مَسَّ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ عَبَثٍ 
ٍد َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد ثنا إِبْ َراهِ   - 3430 ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشرَاَن، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ، ثنا حَيََْي َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ْبُن حَيََْي، يُم ْبُن َعِليٍّ

، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن َعْمرِو ْبِن ُحَرْيٍث قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم َيَضُع اْلُيْمىَن َعَلى أنبأ ُهَشْيٌم، َعْن ُحَصنْيٍ
َتهُ َوُهَو ُيَصلِّي َهَكَذا َا َمسَّ حِلْي َ  " َرَواهُ ُهَشْيُم ْبُن َبِشرٍي َوَرَواهُ ُشْعَبةُ  اْلُيْسَرى يف الصَّاَلِة َورمبَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا َأيِب، ثنا شُ   - 3431 ، ثنا  َكَما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو اْلُمَثىنَّ ْعَبةُ قَاَل: َوثنا أَبُو اْلُمَثىنَّ
، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك اْبِن َأِخي َعْمرِو ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن رَُجٍل، َأنَّ النَّ َعْمُرو   ِبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْبُن َمْرزُوٍق، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ُحَصنْيٍ

إِ  ْبِن  ُمَؤمَِّل  َتهُ يف َصاَلتِِه َورُِوَي َعْن  تَ نَاَوَل حِلْي َ َا  ُيَصلِّي فَ ُرمبَّ ِه َوُهَو َعْمُرو ْبُن َكاَن  يَُسمِّ الرَُّجَل الَِّذي مَلْ  َْسَاِعيَل، َعْن ُشْعَبَة َوذََكَر 
، َعْن َعْمرِو ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُحَرْيٍث اْلَمْخُزوِميِّ  :  اْبِن َأِخي َعْمرِو ْبِن احْلَُرْيِث قَالَ ُحَرْيٍث َورََواهُ ُسَلْيَماُن ْبُن َكِثرٍي، َعْن ُحَصنْيٍ

َغرْيِ  ِمْن  َأَحِدُِهَا:  يف  َوِقيَل  َضِعيٍف  آَخَر  َوْجٍه  ِمْن  رُِوَي  َوَقْد  َوَسلََّم.  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  َعَبثٍ َكاَن    
ْيُخ َرِضَي هللاُ َعْنُه: َوَهَذا    ."   َويُْذَكُر َعِن النََّخِعيِّ أَنَّهُ قَاَل: " َكاَن يُ َقاُل: َمسُّ اللِّْحَيِة يف الصَّاَلِة َواِحَدٌة َأْو دَعْ   -  3432 قَاَل الشَّ

ثنا   الشَّْيِخ،  أَبُو  أَنْ بَأَ  احْلَاِرِث،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َأْخرَباََنهُ   " َواِحَدًة  احْلََصى  َمسِّ  يف  يُ ْرَوى  َما  ثنا  َنِظرُي   ،ُّ الضَّبِّ هللِا  َعْبِد  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل 
ْعَماِن ْبِن َبِشريٍ   ِإْسَحاُق ْبُن ُموَسى اْْلَْطِميُّ  ْعُت ِعيَسى ْبَن َعْبِد هللِا ْبِن احْلََكِم ْبِن الن ُّ ْعُت اْلَولِيَد ْبَن ُمْسِلٍم قَاَل: َسَِ  خُيْرِبُ قَاَل: َسَِ

 َعْن اَنِفٍع، َومَلْ َيْسَمْعهُ ِمْنهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ 

، قَااَل: ثنا أَبُو  - 3440 ِد ْبِن يُوُسَف السُّوِسيُّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب،  َوَأْخرَباََن حُمَمَّ اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َعنْ   ، اأْلَْوزَاِعيُّ ثنا  َأيِب،  َأْخرَبّن  َمْزَيٍد،  ْبِن  اْلَولِيِد  ْبُن  اْلَعبَّاُس  زَْوِج  أنبأ  َعاِئَشَة  َعْن  يِق،  دِّ الصِّ َبْكٍر  َأيِب  بِْنِت  َأَْسَاَء  بِْنِت  أُمِّ ُكْلثُوٍم   
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ْيتِ  َم هللاُ تَ َعاىَل  َفَجاَء َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َكرَّ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي يف اْلب َ
قَاَل: ُيَصلِّي  َجانِِبِه  ِإىَل  قَاَم  ُيَصلِّي  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  رََأى  ا  فَ َلمَّ َفَدَخَل  ِإىَل   َوْجَههُ  َهْت  انْ ت َ َحَّتَّ  َعْقَرٌب  َفَجاَءْت 

ْعِلِه، فَ َلْم يَ َر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ تَ رََكْتُه، َوأَ  ا رََأى َذِلَك َعِليٌّ َضَرهَبَا بِن َ ، فَ َلمَّ َلْت ِإىَل َعِليٍّ ب َ ق ْ
َها ِبًَْسا "   َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقْتِلِه ِإايَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َمْسَلَمةَ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ   -  3441 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن اْلُمَراِديُّ  حُمَمَّ
ِد ْبِن َعْمرٍو، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي   َل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاْبِن قَ ْعَنٍب، ثنا مُحَْيُد ْبُن اأْلَْسَوِد، َعْن حُمَمَّ

ِإْن َصحَّ فَِإَّنََّ  " َوَهَذا  َأْم َأْخطَْأََتَا  َها  ت َ احْلَيََّة َضْربٌَة اِبلسَّْوِط َأَصب ْ هِبَا يف هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكَفاَك  َأرَاَد، َوهللاُ َأْعَلُم، ُوقُوَع اْلِكَفايَِة  ا 
يَاِن اِبْلَمْأُموِر، فَ َقْد َأَمَر   ت ْ اْْلَطَِأ َومَلْ  اإْلِ ْفِسَها ِعْنَد  بِن َ َعْت  ن َ اْمت َ ِإَذا  ِبَقْتِلَها َوَأرَاَد َوهللاُ َأْعَلُم  ِمَن َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  يُرِْد ِبِه اْلَمْنَع 

 الّزاَِيَدِة َعَلى َضْربٍَة َواِحَدةٍ 
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا يَكُونُ سُتْرَةَ الْمُصَلِّي 

بُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَالُوا: ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي َوأَ  - 3464
ْبنِ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا  ثنا حُمَمَّ يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْبِن َسرْبََة قَاَل: أَبُو  ْبِن الرَّبِيِع  اْلَعزِيِز  يَ ْعِِن اْبَن َعْبِد  ثنا َحْرَمَلةُ  احْلََكِم،   َعْبِد 

ي، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَِيْسرُتْ َأَحدُُكمْ  َثِِن َعمِّ  "    َصاَلَتهُ َولَْو ِبَسْهمٍ َحدَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ 

ُد ْبنُ  -  3478 يَ ْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر قَاَل:  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ثَهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ قُِرَئ َعَلى اْبِن   لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َوْهٍب َأْخرَبََك َداُوُد ْبُن قَ ْيٍس اْلَمَدّنُّ، َأنَّ اَنِفَع ْبَن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم َحدَّ

َها "" ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فَ ْلُيَصلِّ ِإىَل ُسرْتٍَة َوْلَيْدُن ِمْن ُسرَتْتِِه فَِإنَّ الشَّ  ن َ َنهُ َوبَ ي ْ  . ْيطَاَن مَيُرُّ بَ ي ْ
ةٌ  َنَة، َوُهَو َحاِفٌظ ُحجَّ ي ْ ْيُخ َقْد أَقَاَم ِإْسنَاَدهُ ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ  قَاَل الشَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ 
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ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسفَ   -  3480 ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ َة )ح( َوَأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ َحدَّ ِد ْبِن زاَِيٍد اْلَبْصِريُّ مِبَكَّ  ِإْماَلًء أنبأ أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
، ثنا أَبُو مُ  ٍد الصَّفَّاُر قَااَل: ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر اْلُمَخّرِِميُّ ، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ اِج ْبِن َأْرطَاَة، َعِن احْلََكِم َعاِويَ الرُّوْذاَبرِيُّ َة، َعِن احْلَجَّ

َبَة، َعْن حَيََْي ْبِن اجْلَزَّاِر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ  ِه َوَسلََّم َصلَّى يف َفَضاٍء لَْيَس َبنْيَ يََدْيِه ْبِن ُعت ْ
 ِبِِْسنَاٍد َأَصحَّ ِمْن َهَذا َعِن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس َوَسرَيُِد بَ ْعَد َهَذا ِإْن َشاَء هللاُ تَ َعاىلَ َشْيٌء " َوَلهُ َشاِهٌد 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ْعُت ُعْثَماَن    -  3482 ْعُت َعِليًّا يَ ْعِِن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبُدوٍس قَاَل: َسَِ ْبَن َسِعيٍد يَ ُقوُل: َسَِ
قَالَ  احْلَِديِث:  َهَذا  يف  يَ ُقوُل  اْلَمِديِِنِّ  "   اْبَن  قَاَل:  َجدِِّه  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ْبُن َكِثرٍي،  َأْخرَبّن َكِثرُي  يَ ُقوُل:  اْبَن ُجَرْيٍج  ْعُت  ُسْفيَاُن: َسَِ

 رَأَْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َوالنَّاُس مَيُرُّوَن " 
َثِِن بَ ْعُض َأْهِلي، َعْن َجدِّي قَاَل ُسْفيَاُن: َفَذَهْبُت ِإىَل َكِثرٍي َفَسأَْلُتُه،   ثُهُ َعْن أَبِيَك؟ قَاَل: مَلْ َأَْسَْعهُ ِمْن َأيِب، َحدَّ قُ ْلُت: َحِديٌث حُتَدِّ

: قَ ْولُهُ مَلْ َأَْسَْعهُ ِمْن َأيِب َشِديٌد َعَلى اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل أَبُو َسِعيٍد: ُعْثَماُن يَ ْعِِن اْبَن    .اْلُمطَِّلبِ  ْيُخ   .َرْيٍج مَلْ َيْضِبْطهُ جُ قَاَل َعِليٌّ قَاَل الشَّ
َثِِن َأْعيَاُن َبِِن اْلُمطَِّلِب، َعِن اْلُمطَّلِ  َنَة َأْحَفظُ َوَقْد ِقيَل: َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َكِثرٍي، َعْن أَبِيِه قَاَل: َحدَّ ي ْ  ِب، َورَِوايَةُ اْبِن ُعي َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

  مُرُورَ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ 
َلِميُّ ِقَراءَ   -  3506 ِد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ِد ْبِن حُمَمَّ ْيُد ْبُن حُمَمَّ ًة ثنا ُعب َ

ال  َمْهِديٍّ  اْلِمْصرِيُّ ْبِن  ُمْنِقٍذ  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  ْبُن يَ ْعُقوَب،  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا أَبُو  لَْفظًا، قَالُوا:  اْبَن  صَّْيَداَلّنُّ  يَ ْعِِن  ِإْدرِيُس  َثِِن  ، َحدَّ
عَ   ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز يَ ُقوُل: َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل  حَيََْي، َعْن َبْكَر ْبَن ُمَضَر، َعْن َصْخِر ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َحْرَمَلَة، أَنَّهُ َسَِ

َأيِب رَبِي ْبُن  أَْيِديِهْم مِحَاٌر، فَ َقاَل َعيَّاُش  َبنْيَ  اِبلنَّاِس َفَمرَّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى  ا سَ هللِا َصلَّى  هللِا، فَ َلمَّ لََّم َعَة: ُسْبَحاَن هللِا ُسْبَحاَن 
ْعُت َأنَّ  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمِن اْلُمَسبُِّح آنًِفا، ُسْبَحاَن هللِا َوِِبَْمِدِه؟ " قَاَل: فَ َقا َل: أاََن اَي َرُسوَل هللِا، ِإّّنِ َسَِ

 احْلَِماَر يَ ْقطَُع الصَّاَلَة قَاَل: " اَل يَ ْقَطُع الصَّاَلَة َشْيٌء " 
 حسن. قال المحقق: #

 
 بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْكَلْبِ وَغَيْرِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ 

دِ  -  3510 ْغَداَد أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ِإَْسَاِعيَل الصَّفَّاُر، ثنا َعْبُد   ْبِن  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ
ِد ْبِن َشاِكٍر، ثنا أَبُو ُأَساَمَة، ثنا ُُمَاِلٌد، َعْن َأيِب اْلَودَّاِك، َعْن َأيِب َسِعيٍد َعِن النَِّبِّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل يَ ْقطَُع هللِا ْبُن حُمَمَّ

 َتطَْعَت فَِإنَّهُ َشْيطَاٌن " الصَّاَلَة َشْيٌء َواْدرَْأ َما اسْ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف بْ  - 3511 ٍد اْلُمْقِرُئ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ٌد، ثنا َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ُن يَ ْعُقوَب، ثنا ُمَسدَّ
َدفَ َعهُ ُثَّ َعاَد َفَدفَ َعهُ  زاَِيٍد، ثنا ُُمَاِلٌد، ثنا أَبُو اْلَودَّاِك قَاَل: َمرَّ َشابٌّ ِمْن قُ َرْيٍش َبنْيَ يََدْي َأيِب َسِعيٍد َوُهَو ُيَصلِّي فَ َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن 

ا اْنَصَرَف قَاَل: " ِإنَّ الصَّاَلَة اَل يَ ْقطَعُ  َها َشْيٌء َوَلِكْن قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُثَّ َعاَد َفَدفَ َعهُ َثاَلَث َمرَّاٍت، فَ َلمَّ
 اْدرَُءوا َما اْسَتطَْعُتْم فَِإنَّهُ َشْيطَاٌن " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهَا 
هللاِ   -  3518 َعْبِد  أَبُو  عَ َأْخرَباََن  أنبأ  هللِا،  َعْبُد  أنبأ  َعْبَداُن،  أنبأ  ِه،  اْلُمَوجِّ أَبُو  ثنا   ، اْلَمْرَوزِيُّ َحِليٍم  ْبُن  احْلََسُن  أنبأ  احْلَاِفُظ،  ْبُد   

ْيِد هللِا ْبِن َأيِب رَاِفٍع، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَالِ  ، َأْخرَبّن أَبُو ِسنَاٍن، َعْن ُعب َ ٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ ُسِئَل َعْن قَ ْوِل هللِا الرَّمْحَِن اْلَمْسُعوِديُّ
[ قَاَل: " اْْلُُشوُع يف اْلَقْلِب َوَأْن تُِلنَي َكِتَفَك لِْلَمْرِء اْلُمْسِلِم َوَأْن اَل 2َعزَّ َوَجلَّ }الَِّذيَن ُهْم يف َصاَلَِتِْم َخاِشُعوَن{ ]املؤمنون:  

 تَ ْلَتِفَت يف َصاَلِتَك " 
 صحيح.  حقق:# قال الم

 
أَبُو َحا  -  3528 ثنا  التَّاِجُر  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  الرَّمْحَِن حُمَمَّ أَبُو َعْبِد  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  احْلَْنظَِليُّ َأْخرَباََن  ِإْدرِيَس  ْبُن  ُد  تٍِ حُمَمَّ

ُسَليْ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ أنبأ  ِإْسَحاَق،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َوثنا  َأيِب  قَاَل:  ْبُن  َسِعيُد  ثنا   ، اأْلَْنَصارِيُّ هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  قَااَل:  احْلَاِرِث،  ْبِن  َماَن 
ْوِفَز الَعُروبََة، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن ََسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  رَُّجُل يف َصاَلتِِه لََّم َأْن َيْست َ

 " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمحَْ   -  3539 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس  ُد ْبُن َعْبِد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ
دٍ  حُمَمَّ َعْن  َعْوٍن،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  بَُكرْيٍ،  َتُدوُر   ْبُن  َماِء  السَّ ِإىَل  رَْأَسهُ  رََفَع  َصلَّى  ِإَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل: َكاَن 

نَاهُ يَ ْنظُُر َهاُهنَا َوَهاُهنَا فَأَنْ َزَل هللاُ عَ  َلَح اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن ُهْم يف َصاَلَِتِْم َخاِشُعوَن{ ]املؤمنون:  َعي ْ [ َفطَْأطَأَ اْبُن  2زَّ َوَجلَّ }َقْد أَف ْ
َس يف اأْلَْرِض َورُِوي َذِلَك َعْن َأيِب زَْيٍد َسِعيِد ْبِن َأْوٍس، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعِن اْبِن سِ  َأيِب ُهَريْ َرَة َمْوُصواًل،  ريِيَن، َعْن َعْوٍن رَْأَسهُ َوَنكَّ

 َوالصَِّحيُح ُهَو اْلُمْرَسلُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْلِمْهَراّنُّ َوأَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة قَااَل: ثنا  - 3540 َرِويُّ  أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن الرَّفَّاِء اْلَْ َأْخرَباََن أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
، َفذََكَرهُ ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " َكاَن يَ ْلَتِفُت يف  ُد ْبُن يُوُنَس، ثنا َسِعيٌد أَبُو زَْيٍد اأْلَْنَصاِريُّ َلَح    ثنا حُمَمَّ الصَّاَلِة َحَّتَّ نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَةُ }َقْد أَف ْ

َس رَْأَسهُ " َوَوَصَف لَنَا أَبُو زَْيدٍ 1نون:  اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن ُهْم يف َصاَلَِتِْم َخاِشُعوَن{ ]املؤم   [ فَ َنكَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
ُّ، أنب -  3541 أ َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ثنا َسِعيُد ْبُن  َأْخرَباََن ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو اْلَمْنُصوِر اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل الضَّبِّ

ٍد قَاَل: نُ بِّْئُت َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َصلَّى رََفَع َبَصَرهُ  َمْنُصوٍر، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن إِبْ َراِهيَم، َعْن أَيُّوَب، َعْن حُمَمَّ
َزَلْت آيَةٌ ِإْن مَلْ َتُكِن }الَِّذيَن ُهْم يف َصاَل  َماِء فَ ن َ ُد ْبُن  2َِتِْم َخاِشُعوَن{ ]املؤمنون: ِإىَل السَّ [ " َفاَل َأْدِري َأيَّ آيٍَة ِهَي " َفَكاَن حُمَمَّ

هُ   . ِسريِيَن حيُِبُّ َأْن اَل جُيَاِوَز َبَصُرهُ ُمَصالَّ
 َعَليََّة َمْوُصواًل َهَذا ُهَو اْلَمْحُفوُظ ُمْرَساًل َوَقْد رُِوَي َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم ُهَو اْبُن 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َثِِن أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن يَ ْعُقوَب الث ََّقِفيُّ ثنا أَبُ   - 3542 و ُشَعْيٍب احْلَرَّاّنُّ، َأْخرَبّن َأيِب،  َكَما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ قَاَل: َحدَّ
ِد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن ُعَليََّة، عَ   َوَسلََّم َكاَن ْن أَيُّوَب، َعْن حُمَمَّ

َزَلْت }الَِّذيَن ُهْم يف َصاَلَِتِْم َخاِشُعوَن{ ]املؤمنون:   َماِء فَ ن َ  [ " َفطَْأطَأَ رَْأَسهُ " 2ِإَذا َصلَّى رََفَع َبَصَرهُ ِإىَل السَّ
 َوَرَواهُ مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب ُمْرَساًل، َوَهَذا ُهَو اْلَمْحُفوظُ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

ٌم، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َصَدَقةَ  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، أنبأ اْبُن ُسَلْيٍم، ثنا ُدَحيْ   -  3543
ثَ  يَ ُقوُل: َحدَّ ْعُت َأاَب ِقاَلبََة اجْلَْرِميَّ  اْْلَْواَلّنِّ قَاَل: َسَِ هللِا، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد  َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى  ْبِن َعْبِد  ِمْن  ِِن َعَشَرٌة 

ِمِننَي، يَ ْعِِن ُعَمَر  ِة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِقيَاِمِه َورُُكوِعِه َوُسُجوِدِه بَِنْحٍو ِمْن َصاَلِة أَِمرِي اْلُمؤْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصاَل 
ُرهُ ِإىَل َمْوِضِع ُسُجوِدِه " َوذََكَر اَبِقَي احْلَِديِث َولَْيَس  ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل ُسَلْيَماُن: فَ َرَمْقُت ُعَمَر يف َصاَلتِِه َفَكاَن َبصَ 

 اِبْلَقِويِّ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
ْبُن َأيِب اْلفَ   -  3544 اْلُمْقِرُئ، َوأَبُو َصاِدِق  َأيِب َحاِمٍد  ِد ْبُن  احْلَاِفُظ، َوأَبُو حُمَمَّ ثنا أَبُو َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  اْلَعطَّاُر، قَالُوا:  َواِرِس 

ُد ْبُن ِعيَسى يَ ْعِِن اْبَن َجْعفَ  ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ َثِِن الرَّبِيُع ْبُن بَْدٍر، َعْن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، ثنا َنْصُر ْبُن مَحَّاٍد، َحدَّ ْغَداِديَّ ٍر اْلَعطَّاَر اْلب َ
رَ  اَي  قُ ْلُت:  قَاَل:  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن  احْلََسِن،  َعِن  َعْنطَُوانََة  َعْن  َصاِدٍق  َأيِب  رَِوايَِة  َويف  بُ َوانََة  َبَصرِ َعن ْ َأَضُع  أَْيَن  هللِا،  يف  ُسوَل  ي 
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َذا قَاَل: " فَِفي اْلَمْكتُوبَِة  الصَّاَلِة؟ قَاَل: " ِعْنَد َمْوِضِع ُسُجوِدَك اَي أََنُس " قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َهَذا َشِديٌد اَل َأْسَتِطيُع هَ 
 ِإًذا "  

ْيُخ: َرَواهُ ََجَاَعٌة َعِن الرَّبِيِع   .ْن َيُكوَن َعْنطَُوانََة، َوَلِكْن َكَذا يف ِكتَايِب قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا: قَاَل أَبُو اْلَعبَّاِس: بَ َلَغِِن أَنَّهُ حَيْتَاُج أَ  قَاَل الشَّ
 ْبِن َبْدٍر َعْن َعْنطَُوانََة َوالرَّبِيُع ْبُن َبْدٍر َضِعيٌف َوِفيَما َمَضى ِكَفايَةٌ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

، ثنا َعِليَلةُ بْ َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َعْبَدانَ  -  3545 ، ثنا اْلُفَضْيُل ْبُن احْلَُسنْيِ ٍد احْلِنَّاِئيُّ ْيٍد، ثنا حَيََْي ْبُن حُمَمَّ ُن بَْدٍر،  ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
 اْجَعْل َبَصَرَك َحْيُث َتْسُجُد "  ثنا َعْنطَُوانَُة، َعِن احْلََسِن، َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي أََنُس 

َننْيِ يف الصَّاَلِة، َورُِوَي ِفيِه حَ  َُما َكاَن َيْكَرَهاِن تَ ْغِميَض اْلَعي ْ  ِديٌث ُمْسَنٌد َولَْيَس ِبَشْيءٍ َورُوِّينَا َعْن ُُمَاِهٍد، َوقَ تَاَدَة أَنَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُسَلِّمَ بَابٌ: لَا يَمْسَحْ وَجْهَهُ مِنَ  

َأنَّ   -  3553 َأيِب ُهَريْ َرَة،  اأْلَْعَرِج، َعْن  اْلَمَدّنُّ َعِن  ْيِميُّ  ْبُن َهارُوَن الت َّ الشَّْيُخ َوَقْد رََواهُ َهارُوُن  هللاُ َعَلْيِه قَاَل  هللِا َصلَّى   َرُسوَل 
ِمَن اجْلََفاءِ  َأْربٌَع   " َأْو َيْسَمُع اْلُمَؤذِّنَ َوَسلََّم قَاَل:  ِمْن َصاَلتِِه،  يَ ْفرَُغ  َأْن  َهِتِه قَ ْبَل  َمْسَح َجب ْ يُْكِثُر  أَْو  يَ ُبوُل الرَُّجُل قَائًِما،  يُ َؤذُِّن   : 

يِِنُّ، أنبأ أَبُوَأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ثنا َعْبُد الصََّمِد َفاَل يَ ُقوُل ِمْثَل َما يَ ُقوُل، َأْو ُيَصلِّي ِبَسِبيِل َمْن يَ ْقطَُع َصاَلتَهُ " َأْخرَباََنهُ أَبُو َسِعيٍد اْلَمالِ 
َثِِن َهارُوُن ْبُن َهارُوَن ْبِن َعْبدِ  َثِِن اْبُن َأيِب فَُدْيٍك، َحدَّ َمْشِقيُّ ثنا ُدَحْيٌم، َحدَّ ْيِميُّ َفذََكَرهُ قَاَل أَبُو    ْبُن َعْبِد هللِا الدِّ هللِا ْبِن اْْلَُدْيِر الت َّ

ْيِديُّ َأمْحََد:  ثنا اْلُبَخاِريُّ قَاَل: َهارُوُن ْبُن َهارُوَن اَل   َأَحاِديثُهُ َعِن اأْلَْعَرِج، َوَغرْيِِه ِمَّا اَل يُ تَابُِعهُ الثَِّقاُت َعَلْيِه قَاَل أَبُو َأمْحََد: ثنا اجْلُن َ
ْيِميِّ اْلَمَدّنِّ يُ تَاَبُع يف َحِديِثِه يَ ْرِوي َعِن اأْلَْعَرِج يُ َقاُل: ُهَو َأُخو حُمْرٍِز   ْيُخ َوَقْد رُِوَي ِمْن َأْوُجٍه ُأَخَر ُكلَُّها َضِعيَفٌة َورُِوَي    .الت َّ قَاَل الشَّ

َد َوُيَسلِّمَ  َاِب يف الصَّاَلِة َحَّتَّ يَ َتَشهَّ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: اَل مَيَْسُح َوْجَههُ ِمَن الرتُّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 [ 29}سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ{ ]الفتح:  بَابُ  

ثنا ُعْثمَ   -  3555 ْبِن َعْبُدوٍس  ِد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن َأمْحَُد  أَبُو  أنبأ  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ حَيََْي  ْبُن َأْخرَباََن  هللِا  ثنا َعْبُد  ْبُن َسِعيٍد،  اُن 
ُجوِد{ ]الفتح: يََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْوِلِه }ِسيَماُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَرِ َصاِلٍح، َعْن ُمَعاوِ   السُّ

ْمُت احْلََسُن " 29  [ قَاَل: " السَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّخَصُّرِ فِي الصَّلَاةِ 
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َأنَّ َرُسوَل هللاِ   -  3566 هللاُ َعْنهُ  َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي  اْبِن ِسريِيَن َعْن  يُوُنَس َعْن ِهَشاٍم َعِن  ْبِن  هللاُ َعَلْيِه َورُِوَي َعْن ِعيَسى   َصلَّى 
َماُم أَبُو عُ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن  َوَسلََّم قَاَل: " ااِلْخِتَصاُر يف الصَّاَلِة رَاَحةُ َأْهِل النَّاِر " َأْخرَباََن اإْلِ ُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَّ ْثَماَن، أنبأ حُمَمَّ

، ثنا أَبُو َصاِلٍح احْلَرَّاّنُّ   ، ثنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، َفذََكَرهُ ُخَزمْيََة أنبأ َجدِّي، أنبأ َعِليُّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلُمِغريَِة اْلِمْصِريُّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ كَرَاهِيَةِ تَقْدِيمِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عِنْدَ النُّهُوضِ فِي الصَّلَاةِ 

َبَة َأمْحَُد ْبنُ   -  3569 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو ُعت ْ ، ثنا  اْلَفَرِج ثنا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيدِ   َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
قَاَل: " ُخْطَوََتِن ِإْحَداُُهَا َأَحبُّ اْْلُطَا  حَيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 

هللِا، فَأَ  ِإىَل  اْْلُطَا  أَبْ َغُض  ُه، ِإىَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ َواأْلُْخَرى  َنظََر ِإىَل َخَلٍل يف الصَّفِّ َفَسدَّ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ فَ َرُجٌل  َها  اْْلُْطَوةُ الَّيِت حيُِب ُّ مَّا 
َها وَ    قَاَم " أَثْ َبَت اْلُيْسَرى ُثَّ َوَأمَّا الَّيِت يُ ْبِغُض هللاُ فَِإَذا َأرَاَد الرَُّجُل َأْن يَ ُقوَم َمدَّ رِْجَلهُ اْلُيْمىَن َوَوَضَع َيَدهُ َعَلي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الرُّخْصَةُ فِي الِاعْتِمَادِ عَلَى الْعَصَا إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ طُولُ الْقِيَامِ  
ٍد   - 3572 ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشرَاَن، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ الصَّفَّاُر، أنبأ َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ثنا ُمَعاوِيَُة، َعِن َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

ُئوَن َعَلى اْلِعصِ  وَكَّ اِج، َعْن َعطَاٍء قَاَل: " َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ت َ  يِّ يف الصَّاَلِة " احْلَجَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
  الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ تَفْقِيعِ 

ْيُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، أنبأ ابْ   -  3574 ُن َأيِب َمْرمَيَ، أنبأ اللَّْيُث ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ ُعب َ
َن ْبِن فَاِئٍد، َأنَّ َسْهَل ْبَن  ثَهُ َعْن أَبِيِه ُمَعاٍذ َصاِحِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  َسْعٍد، َعْن زابَّ ُمَعاٍذ، َحدَّ

َفقُِّع َأَصاِبَعهُ مِبَْنزِلٍَة َواِحدَ   ٍة " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " الضَّاِحُك يف الصَّاَلِة َواْلُمْلَتِفُت َواْلُمت َ
ُن ْبُن فَائٍِد َغرْيُ َقِويٍّ َوهللاُ َأْعَلمُ ُمعَ   اٌذ ُهَو اْبُن أََنٍس اجْلَُهِِنُّ، َوزابَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ الشَّدِيدِ بِالْعُطَاسِ 
ْوفَِليُّ َعْن أَبِيِه، َعْن َداُوَد ْبِن فَ َراِهيَج َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َأنَّ " َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َوَرَوى حَيََْي ْبُن يَزِيَد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك    -  3581 الن َّ

ِديَدَة يف اْلَمْسِجِد " َأْخرَباََنهُ أَبُو َسِعيٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ ، أنبأ ُعَمُر ْبُن ِسنَاٍن  أَبُو َأمْحََد   َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْكَرهُ اْلَعْطَسةَ الشَّ ْبُن َعِديٍّ
، ثنا حَيََْي ْبُن يَزِيَد ْبِن َعْبِد اْلَمِلكِ  ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َسِعيٍد اجْلَْوَهِريُّ  . اْلَمْنِبِجيُّ
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ْيُخ: َويف احلَْ   ِديِث اأْلَوَِّل ِكَفايَةٌ قَاَل أَبُو َأمْحََد: حَيََْي ْبُن يَزِيَد َضِعيٌف َوَواِلُدهُ يَزِيُد َضِعيٌف قَاَل الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ التَّرْغِيبِ فِي تَحْسِنيِ الصَّلَاةِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا احْلََسُن ُهَو اْبُن  - 3584 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُحَسنْيُ ْبُن  َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن ثنا َأْخرَباََن حُمَمَّ
، َعْن َأيِب اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللاِ  ، َعْن زَائَِدَة، َعْن ِإبْ َراِهيَم يَ ْعِِن اْْلََجِريَّ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َعِليٍّ يَ ْعِِن اجْلُْعِفيَّ

 َءَها َحْيُث خَيُْلو فَتِْلَك اْسِتَهانٌَة َيْسَتِهنُي هِبَا رَبَّهُ " " َمْن َأْحَسَن الصَّاَلَة َحْيُث يَ َراهُ النَّاُس، َوَأَسا
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
مُ   -  3585 ْبُن  ِبْشُر  ثنا  الصَّفَّاُر  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َسِعيدٍ َوَأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا   وَسى، 

َهاّنُّ، ثنا أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَُر، َعْن َسْعِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعمَ  َر ْبِن قَ تَاَدَة، َعْن حَمُْموِد ْبِن لَبِيٍد،  اأْلَْصب َ
َرائِِر " قَالُوا: َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َخَرَج النَِّبُّ َصلَّ  ُكْم َوِشْرَك السَّ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: " أَي َُّها النَّاُس ِإايَّ

ِلَما يَ َرى الرَُّجُل فَ ُيَصلِّي فَ يُ َزيُِّن َصاَلَتهُ َجاِهًدا؛  يَ ُقوُم  َرائِِر؟ قَاَل: "  السَّ ِإلَْيهِ   اَي َرُسوَل هللِا، َما ِشْرُك   َفَذاَك ِشْرُك ِمْن َنظَِر النَّاِس 
َرائِِر "   السَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ وَجَدَ فِي صَلَاتِهِ قَمْلَةً فَصَرَّهَا ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ دَفَنَهَا فِيهِ أَوْ قَتَلَهَا 
ِد ْبُن حيَْ  -  3608 ، ثنا َهنَّاٌد، ثنا وَِكيٌع، َعْن َعِليِّ ْبِن  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ََي ْبِن ِحبَّاَن، ثنا أَبُو حَيََْي الرَّاِزيُّ

َم: " ِإَذا هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُمبَاَرٍك، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َحْضَرِميِّ ْبِن اَلِحٍق، َعْن رَُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر قَاَل: قَاَل َرُسولُ 
 َوَجَد َأَحدُُكُم اْلَقْمَلَة يف اْلَمْسِجِد فَ ْلَيُصرََّها َحَّتَّ خُيْرَِجَها " 

 َوَهَذا ُمْرَسٌل َحَسٌن يف ِمْثِل َهَذا 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ انْصِرَافِ الْمُصَلِّي 

ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَ  - 3612 ، ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ بُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ
َفِتُل لِّي َحاِفيًا َواَنِعاًل َوقَائِ ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن َأيِب اأْلَْوبَِر، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: " رَأَْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيصَ  ًما َوقَاِعًدا َويَ ن ْ

 َعْن مَيِيِنِه َوَعْن ِِشَاِلِه " 
 صحيح.  # قال المحقق:
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دُ   -  3618 السَّ ْبُن َحْفٍص  َمْنُصوٍر ثنا ُعَمُر  ْبُن  ، أنبأ َجدِّي حَيََْي  اْلَعْنرَبِيُّ َأيِب طَاِهٍر  ْبُن  أَبُو َصاِلِح  ْبُن َأْخرَباََن  ، ثنا َعاِصُم  وِسيُّ

َلى ، ثنا َعْمُرو ْبُن ُمرََّة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ ، ثنا اْلَمْسُعوِديُّ ، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل: ُأِحيَلِت الصَّاَلةُ َثاَلثََة َأْحَواٍل، َعِليٍّ
َقُهُم النَّ  َلِة َوَحاَل اأْلََذاِن فَ َهَذاِن َحااِلِن قَاَل: وََكانُوا َيَْتُوَن الصَّاَلَة َوَقْد َسب َ ْعِض الصَّاَل َفذََكَر َحاَل اْلِقب ْ ِة،  ِبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِب َ
هللاُ  النَِّبُّ َصلَّى  َقهُ  ُمَعاٌذ َوَقْد َسب َ ، َفَجاَء  َتنْيِ اثِن ْ اِبأْلََصاِبِع َواِحَدًة  ِإلَْيِهْم َكْم َصلَّى  الصَّاَلِة، فَ َقاَل: اَل فَ ُيِشرُي  ْعِض  بِب َ  َعَلْيِه َوَسلََّم 

َها ُثَّ َقَضْيُت َفَدَخَل يف  ِإالَّ ُكْنُت َعَلي ْ يَ ْقِضي، َأِجُدهُ َعَلى َحاٍل  ُمَعاٌذ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَم  هللِا َصلَّى  ا َقَضى َرُسوُل  الصَّاَلِة فَ َلمَّ  
َعُلوا "    فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقْد َسنَّ َلُكْم ُمَعاٌذ فَ َهَكَذا فَاف ْ

ثَ نَا َأْصَحابُ نَا قَاَل: َكاَن الرَُّجُل ِإَذا َجاَء َفذََكَر َمْعنَاهُ َوَذِلَك َأَصحُّ أِلَنَّ عَ َوَرَواهُ ُشْعَبُة، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة َعْن  ْبَد  َعْبِد الرَّمْحَِن، َحدَّ
َلى مَلْ يُْدِرْك ُمَعاًذا   الرَّمْحَِن ْبَن َأيِب لَي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

اِب  َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر  -  3619 ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ أنبأ يَ ْعَلى  اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو ُعْثَماَن َعْمُرو ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْصِريُّ ثنا أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ
رَُجٌل   َجاَء  قَاَل:  اأْلَْنَصاِر  ِمَن  َشْيٍخ  َعْن  رُفَ ْيٍع،  ْبِن  اْلَعزِيِز  َعْبِد  َعْن  ُسْفيَاُن،  ثنا  ْيٍد،  ُعب َ ُيَصلِّي ْبُن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  َوالنَِّبُّ 

ا اْنَصَرَف قَاَل: " أَيُُّكْم َدَخَل؟ " قَاَل الرَُّجُل: َأاَن اَي َرُسوَل هللِا، قَاَل: " وََكْيَف َوَجْدتَ نَا؟ " قَاَل: ُسُجوًدا   َفَسِمَع َخْفَق نَ ْعَلْيِه فَ َلمَّ
َعلُ  وا ابِ َفَسَجَدُت قَاَل: " َهَكَذا فَاف ْ َعُلوا َكَما جتَُِدونَهُ َواَل تَ ْعَتدُّ ْجَدِة ِإَذا وا ِإَذا َوَجْدَُتُوهُ قَائًِما َأْو رَاِكًعا َأْو َساِجًدا َأْو َجاِلًسا فَاف ْ لسَّ

 مَلْ ُتْدرُِكوا الرَّْكَعَة " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 اتِهِ بَابُ مَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَ 

ٍد َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلُمَزّنُّ ثن -  3634 ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضِل ثنا أَبُو حُمَمَّ ِد ْبِن ِعيَسى، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد حُمَمَّ ا َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
نََّة ِإَذا َأْدَرَك الرَُّجُل رَْكَعًة ِمْن َصاَلِة اْلَمْغِرِب أَبُو اْلَيَماِن، َأْخرَبّن ُشَعْيُب ْبُن َأيِب مَحَْزَة، َعِن الزُّْهِريِّ  ، ثنا َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب َأنَّ السُّ

َماُم قَاَم فَ رََكَع الثَّانَِيةَ َفَجَلَس ِفيَها َوَتَشهَّ  َماِم فَِإَذا َسلََّم اإْلِ َماِم َأْن جَيِْلَس َمَع اإْلِ َد ِفيَها،  َد، ُثَّ قَاَم فَ رَكَ َمَع اإْلِ َع الرَّْكَعَة الثَّالَِثَة فَ َتَشهَّ
ُهنَّ "  نَِّة ِفيَما جَيِْلُس ِفيِه ِمن ْ  ُثَّ َسلََّم، َوالصََّلَواُت َعَلى َهِذِه السُّ

ُد ِفيِهنَّ َثاَلَث َمرَّ  ثُوّن بَِثاَلِث رََكَعاٍت يُ َتَشهَّ َها قَاَل: تِْلَك َصاَلةُ قَاَل الزُّْهِريُّ قَاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب: " َحدِّ اٍت، فَِإَذا ُسِئَل َعن ْ
ُد ِفيِهَما " َتَشهَّ َها ِبرَْكَعٍة، ُثَّ يُْدِرُك رَْكَعَتنْيِ فَ ي َ  اْلَمْغِرِب ُيْسَبُق الرَُّجُل ِمن ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَيْفِيَّةِ هَذَا الْقُعُودِ 
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َأيِب، ثنا أَبُو  ِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن يَ ْعُقوَب الث ََّقِفيُّ ثنا ُموَسى ْبُن َهارُوَن ْبِن َعْبِد هللِا، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  3661
، ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن مُحَْيٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشِقيٍق، َعْن َعاِئَشَة َرِضيَ  َا قَاَلْت: " رَأَْيُت َرُسوَل َداُوَد احْلََفِريُّ َها َأَنَّ  هللاُ َعن ْ

دِ  ُد ْبُن  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي ُمرَتَبًِّعا " َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث أنبأ أَبُو حُمَمَّ ، َوحُمَمَّ ْبُن َحيَّاَن ثنا اْبُن زَُهرْيٍ التُّْسرَتِيُّ
، َفذََكَرهُ مِبِْثِلِه ِإالَّ أَ حَيََْي، وَ  ُد ْبُن اْلَعبَّاِس، قَالُوا: ثنا يُوُسُف اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو َداُوَد احْلََفِريُّ  نَّهُ قَاَل: َعْن مُحَْيٍد الطَّوِيلِ حُمَمَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

َهاّنِّ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،    -  3662 ُد ْبُن َسِعيِد ْبِن اأْلَْصب َ رِيُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاّن، ثنا السَّ ،  َأْخرَبّن حُمَمَّ
َا قَاَلْت: " رَأَيْ  ُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن مُحَْيِد ْبِن قَ ْيٍس، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشِقيٍق، َعْن َعاِئَشَة َأَنَّ

 ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن أَبِيِه قَاَل: َكاَن َرُسوُل ُيَصلِّي ُمرَتَبًِّعا " َوَقْد رُوِّينَا يف احْلَِديِث الثَّاِبِت، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َحِكيٍم، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد هللاِ 
 َأنَّ َذِلَك يف اْلُقُعوِد َسلََّم ِإَذا قَ َعَد يف الصَّاَلِة َجَعَل َقَدَمهُ اْلُيْسَرى َبنْيَ َفِخِذِه َوَساِقِه، َوفَ َرَش َقَدَمهُ اْلُيْمىَن، ِإالَّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 

ِد، َوَلَعلَّ َذِلَك َكاَن ِمْن َشْكَوى َوهللاُ َأْعَلمُ   لِلتََّشهُّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
دٍ   -  3663 ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا َعْبَداُن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ، ثنا ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، أنبأ أَبُو حُمَمَّ  الزُّْهِريُّ

ْيِه    َعْجاَلَن، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن أَبِيِه قَاَل: رَأَْيتُ  ت َ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَْدُعو َهَكَذا، َوَوَضَع يََدْيِه َعَلى رُْكب َ
 َوُهَو ُمرَتَبٌِّع َجاِلٌس " 

ْيٍد الطَّاِئيِّ أَنَّهُ رََأى أََنَس ْبَن َماِلٍك ُيَصلِّي ُمرتََ  ْيُخ َوَقْد َرَوى ُعْقَبةُ َأُخو َسِعيِد ْبِن ُعب َ ًعا، َورََواهُ أَْيًضا َعْنهُ ُعَمُر، َشْيٌخ ِمَن بِّ قَاَل الشَّ
 اأْلَْنَصارِ 

 قوي. # قال المحقق:
 

 بَابُ الْإِميَاءِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِذَا عَجَزَ عَنْهُمَا 
ْغَدادَ   -  3669 ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن بِب َ ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَبْخرَتِيِّ الرَّزَّاُز ثنا    َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ

ْغَداَد أ  يُّ بِب َ اِك، ثنا أَبُو َبْكرٍ حَيََْي ْبُن َجْعَفٍر ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْْلَاِِشِ مَّ حَيََْي   نبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّ
، َعْن َأيِب الزُّبرَْيِ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ  ، ثنا ُسْفيَاُن الث َّْورِيُّ  هللِا َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى ْبُن َأيِب طَاِلٍب ثنا أَبُو َبْكٍر احْلََنِفيُّ

اَدٍة فََأَخَذَها فَ َرَمى هِبَا، فََأَخَذ ُعوًدا لُِيَصلَِّي َعَلْيِه فََأَخَذهُ فَ َرَمى ِبِه َوقَاَل: " َصلِّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَد َمرِيًضا فَ َرآهُ ُيَصلِّي َعَلى ِوسَ 
 ". َعَلى اأْلَْرِض ِإِن اْسَتطَْعَت َوِإالَّ فََأْوِم ِإميَاًء َواْجَعْل ُسُجوَدَك َأْخَفَض ِمْن رُُكوِعكَ 

ِإف ْ   يف  يُ َعدُّ  احْلَِديُث  َوَهَذا  احْلََنِفيِّ  َبْكٍر  َأيِب  َعْن  اْلَبْحَراّنُّ،  َمْعَمٍر  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َرَواهُ  الث َّْوِريِّ وََكَذِلَك  َعِن   ، احْلََنِفيِّ َبْكٍر  َأيِب   َراِد 
، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن خَ   -  3670 اِب ْبُن َعطَاٍء، ثنا ُسْفيَاُن َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َسْهٍل اْلَمْرَوِزيُّ ْنٍب، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ثنا َعْبُد اْلَوهَّ
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ُهَما َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ   ، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعن ْ ُيَصلِّي َعَلى   َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَد َمرِيًضا فَ َرآهُ الث َّْورِيُّ
 ِوَساَدٍة فََأَخَذَها فَ َرَمى هِبَا، ُثَّ ذََكَر مِبِْثِلِه ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " َصلِّ اِبأْلَْرِض ِإِن اْسَتطَْعَت " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنْبِ أَوِ الِاسْتِلْقَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ 
ِد ْبنِ  - 3678  َعِليِّ ْبِن َبْطَحاَء، ثنا احْلَُسنْيُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ

ْبنُ  ثنا ُحَسنْيُ  اْلُعَرّنُّ،  ْبُن ُحَسنْيٍ  ثنا َحَسُن   ، احلِْرِييُّ احْلََكِم  ، َعِن  ْبُن  ْبِن ُحَسنْيٍ أَبِيِه، َعْن َعِليِّ  ٍد، َعْن  ْبِن حُمَمَّ زَْيٍد، َعْن َجْعَفِر   
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُيصَ  هللاُ َعْنهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى  ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي  ْبِن َعِليِّ  اْسَتطَاَع فَإِ احْلَُسنْيِ  ِإِن  اْلَمرِيُض قَائًِما  ْن مَلْ لِّي 

ِمْن رُُكوِعِه، فَِإْن ملَْ  َيْسُجَد َأْوَمأَ َوَجَعَل ُسُجوَدهُ َأْخَفَض  َيْسَتِطْع َأْن  ُيَصلَِّي قَاِعًدا َصلَّى  َيْسَتِطْع َصلَّى قَاِعًدا فَِإْن مَلْ  َأْن   َيْسَتِطْع 
َلِة فَِإْن مَلْ َيْسَتِطْع أَ  ْقِبَل اْلِقب ْ َلَة " َعَلى َجْنِبِه اأْلَمْيَِن ُمْست َ ْلِقيًا، رِْجُلهُ ِمَّا يَِلي اْلِقب ْ  ْن ُيَصلَِّي َعَلى َجْنِبِه اأْلَمْيَِن َصلَّى ُمْست َ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ْهُب ْبُن َجرِيٍر، ثنا َأيِب قَاَل:  َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، أنبأ وَ   -  3688
ْضَرِميِّ  احلَْ نُ َعْيٍم  ْبِن  زاَِيِد  َعْن   ، احْلَْضَرِميِّ يَزِيَد  ْبِن  احْلَاِرِث  َعِن  حُيَدُِّث  أَيُّوَب  ْبَن  حَيََْي  ْعُت  قُ ْلُت َسَِ قَاَل:  خِمَْراٍق  ْبِن  ُمْسِلِم  َعْن   ،

َها: ِإنَّ رَِجااًل  َلِة َمرََّتنْيِ َأْو َثاَلًَث، فَ َقاَلْت: أُولَِئَك قَ َرُءوا َومَلْ يَ ْقَرُءوا ُكنْ   ِلَعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ ُت أَقُوُم َمَع  يَ ْقَرأُ َأَحُدُهُم اْلُقْرآَن يف اللَّي ْ
َقَرِة َوآِل ِعْمَراَن وَ  ْقَرأُ اِبْلب َ النَِّساِء فَِإَذا َمرَّ ِِبيٍَة ِفيَها اْسِتْبَشاٌر َدَعا َورَِغَب، َوِإَذا َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اللَّْيِل التَّامِّ فَ ي َ

َعاَذ "   َمرَّ ِِبيٍَة ِفيَها ََتْوِيٌف َدَعا َواْست َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 
 بَابُ سَجْدَتَيْ سُورَةِ الْحَجِّ 

، ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر،   -  3736 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ اٍج،  َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ثنا أَبُو ُمَعاوِيََة، َعْن َحجَّ
لَ   ْت ُسورَةُ احْلَجِّ ِبَسْجَدَتنْيِ " َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " ُفضِّ

، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَولِ   وََكَذِلَك َرَواهُ ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُ  - 3750 ٍد اْلُمْقِرُئ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ٌد، َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ وُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ُمَسدَّ

َرأُ ُسورََة ص، ثنا ُهَشْيٌم، أنبأ مُحَْيٌد الطَّوِيُل، َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: َأْخرَبّن خُمْرِبٌ، َعْن َأيِب َسِعيٍد قَاَل:  رَأَْيُت يف اْلَمنَاِم َكَأّّنِ أَق ْ
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ْجَدِة َسجَ  ا أَتَ ْيُت َعَلى السَّ َواةُ َواْلَقَلُم َواللَّْوُح، فَ َغَدْوُت َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلمَّ فََأْخرَبْتُهُ َد ُكلُّ َشْيٍء رَأَْيُت، الدَّ
 فََأَمَر اِبلسُُّجوِد ِفيَها " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ وُجُوبَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسفُ َأْخربََ   -  3754 ِد ْبِن ُعَمَر اْلُمْقِرُئ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ  ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، اَن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

احْلَاِرِث   َعِن  ِذْئٍب،  َأيِب  اْبِن  َعِن  احْلَاِرِث،  ْبُن  َخاِلُد  ثنا  َبْكٍر،  َأيِب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ْبِن  ثنا  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبِن 
 نَّاُس َمَعهُ ِإالَّ رَُجَلنْيِ َأرَاَدا َأْن ُيْشَهرَا ثَ ْواَبَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسَجَد يف النَّْجِم ال 

: َوالّرِْجاَلِن اَل َيَدَعاِن ِإْن َشاَء هللاُ اْلَفْرَض َوَلْو تَ رََكاهُ َأْمَرُُهَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  قَالَ  اِفِعيُّ  َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَِِعاَدتِِه، َوَأمَّا َحِديُث الشَّ
ُئ فَ َلْم َيْسُجِد النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َومَلْ َيُكْن فَ ْرًضا فَ يَْأُمَرهُ النَِّبُّ َصلَّى زَْيٍد فَ ُهَو، َوهللاُ َأْعَلُم، َأنَّ زَْيًدا مَلْ َيْسُجْد، َوُهَو اْلَقارِ 

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف فَ ْرِض َخَْ  هللِا َصلَّى  ِمْن َحِديِث َرُسوِل  َمَضى  بِِه، َواْحُتجَّ مِبَا  الرَُّجُل: َهْل    ِس َصَلَواٍت،هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  فَ َقاَل 
 َعَليَّ َغرْيَُها؟ قَاَل: " اَل، ِإالَّ َأْن َتطَوَّعَ 

 حسن بدون قصة الرجلين.  # قال المحقق:
 

ٍد الصَّفَّاُر، ثنا    -  3759 ْغَداَد أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، ثنا يَزِيُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل بِب َ حُمَمَّ
، َعْن َأيِب ُِمَْلٍز قَاَل: َومَلْ َأَْسَْعهُ ِمْن َأيِب ُِمَْلٍز، َعِن اْبِن ُعَمَر، ْيِميُّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َسَجَد    َهارُوَن، أنبأ ُسَلْيَماُن الت َّ

 ىَل ِمْن َصاَلِة الظُّْهِر فَ َرآهُ َأْصَحابُهُ أَنَّهُ قَ َرَأ: تَ ْنزِيُل السَّْجَدةِ يف الرَّْكَعِة اأْلُو 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ السَّجْدَةِ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ السُّورَةِ وَكَانَ فِي الصَّلَاةِ 

أَبُو َعْبِد    -  3765 َأيِب َعْمرٍو، ثنا  اْلَقاِضي، ثنا ُمْسِلٌم، ح َوَأْخرَباََن َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن  اْلرِبْيتُّ  ٍد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  هللِا الصَّفَّاُر، ثنا 
ٍد الرَّفَّاءُ أنبأ َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، أنبأ   ا َعْبُد هللِا ْبُن َبْكٍر ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنأَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن حُمَمَّ

َثِِن رَُجاَلِن ِكاَلُُهَا خَ  ُد ْبُن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َحدَّ رْيٌ ِمِنِّ ِإْن مَلْ َيُكْن َأظُنُّهُ قَاَل: أَبُو َبْكٍر  اْلُمَزّنُّ، ثنا حُمَمَّ
َرْأ اِبْسِم رَبَِّك الَّ َأْو ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ عَ  َماءُ اْنَشقَّْت، َويف اق ْ ُهَما، َفاَل َأْدِري َمْن ُهَو، َأنَّ َأَحُدُُهَا َسَجَد يف ِإَذا السَّ ِذي ن ْ

َها قُ ْرآاًن ةِ َخَلَق قَاَل: وََكاَن َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد ِإَذا قَ َرأَ النَّْجَم َمَع اْلَقْوِم َسَجَد َوِإَذا قَ َرَأَها يف الصَّاَل  ، وََكاَن اْبُن ُعَمَر ِإَذا َوَصَل إِلَي ْ
ِإَذا قَ َرَأَها سَ  هللاُ َعْنهُ  َها قُ ْرآاًن رََكَع، وََكاَن ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرِضَي  إِلَي ْ َيِصْل  َأْو َسَجَد، َوِإَذا مَلْ  ْقَرأُ اِبلتِّنِي َوالزَّيْ ُتوِن  َجَد ُثَّ يَ ُقوُم فَ ي َ

: ِإْن مَلْ َيُكِن النَِّبُّ ُسورٍَة ُتْشبِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْو ُعَمُر ُهَها قَاَل: َوَسَجَد هِبَا النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َويف َحِديِث اْلرِبْيتِّ
 ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ 

 حسن. # قال المحقق:
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ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر قَاَل: قُِرَئ َعَلى اْبنِ َأْخرَباََن أَبُو بَ   - 3770 َوْهٍب َأْخرَبََك    ْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ِِن َأنَّ رَُجاًل قَ َرأَ ِِبيٍَة ِمَن اْلُقْرآِن ِفيَها َسْجَدةٌ ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد، َوَحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر قَاَل: بَ َلغَ 
ُه، ُثَّ قَ َرأَ آَخُر آيًَة ِفيَها َسْجَدٌة، َوُهَو ِعْنَد ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسَجَد الرَُّجُل َوَسَجَد النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمعَ 

ْسُجْد، فَ َقاَل الرَُّجُل: اَي َرُسوَل هللِا، قَ َرْأُت ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَانْ َتظََر الرَُّجُل َأْن َيْسُجَد النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلْم يَ النَّ 
 َسلََّم: " ُكْنَت ِإَماًما فَ َلْو َسَجْدَت َسَجْدُت َمَعَك " السَّْجَدَة فَ َلْم َتْسُجْد، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 

اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ، َوقَاَل: ِإّّنِ أَلَْحَسُبهُ زَْيَد ْبَن ََثِبٍت؛ أِلَنَّهُ حُيَْكى أَنَّهُ قَ رَ    أَ ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلْم َيْسُجْد، َوَقْد َرَواهُ الشَّ
َا َرَوى احْلَِديَثنْيِ َمًعا َعطَاءُ ْبُن َيَسارٍ  اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ حُمَْتَمٌل َوَقْد رََواهُ ِإْسَحاُق ْبنُ  .َوِإَّنَّ ْيُخ َرمِحًهُ هللاُ: فَهَذا الَِّذي ذََكَرهُ الشَّ   قَاَل الشَّ

، ْسحَ َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب فَ ْرَوَة، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َمْوُصواًل، َوإِ  اُق َضِعيٌف َورُِوَي َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ
، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َوُهَو أَْيًضا َضِعيٌف َواْلَمْحُفوُظ ِمْن َحِدي ِث َعطَاِء ْبِن َيَساٍر ُمْرَسٌل، َوَحِديثُهُ  َعْن قُ رََّة، َعِن الزُّْهِريِّ

 َصٌر، َوهللاُ تَ َعاىَل َأْعَلمُ َعْن زَْيِد ْبِن ََثِبٍت َمْوُصوٌل خُمْتَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ 

، ثنا ُشْعَبُة، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأمْحََد، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َدا  - 3788 ُوَد الطَّيَاِلِسيُّ
ْعُت اْبَن ُعَمَر يَ ُقوُل: " َصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلكَ عَ  َهاَك َعْن َذِلَك ْن َِسَاٍك احْلََنِفيِّ قَاَل: َسَِ ْعَبِة َوَسيَْأيت َمْن يَ ن ْ

 َفاَل ُتِطْعهُ " يَ ْعِِن اْبَن َعبَّاسٍ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
َسَلَمَة، َعْن ِهَشاِم  أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا مَحَّاُد ْبُن  َأْخرَبانَ   -  3790

 .  َصلَّى يف اْلَكْعَبةِ ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعْثَماَن ْبِن طَْلَحَة َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 تَ َفرََّد بِِه مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َوِفيِه ِإْرَساٌل َبنْيَ ُعْرَوَة َوُعْثَمانَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

احْلَافِ   -  3791 ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  أنبأ  َهاّنُّ  اأْلَْصب َ اْلَفِقيهُ  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  َأْخرَباََن  َعْبِد  َوَقْد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  ُظ، 
َلى، َعْن ِعْكرَِمَة ْبِن َخاِلٍد، َعْن حَيََْي ْبنِ  َجْعَدَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر قَاَل:  اْلَعزِيِز، ثنا َوْهُب ْبُن بَِقيََّة، ثنا َخاِلٌد، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ

ا َكانَ َدَخَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ عَ  ْيَت، ُثَّ َخَرَج َوِباَلٌل َخْلَفُه، فَ ُقْلُت لِِباَلٍل: َهْل َصلَّى؟ قَاَل: اَل قَاَل: فَ َلمَّ  اْلَغُد َدَخَل  َلْيِه َوَسلََّم اْلب َ
ارِيََة ا  ْقَبَل اجْلََذَعَة َوَجَعَل السَّ  لثَّانَِيَة َعْن مَيِيِنِه " َفَسأَْلُت ِباَلاًل َهْل َصلَّى؟ قَاَل: نَ َعْم َصلَّى رَْكَعَتنْيِ اْست َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 َحْرٍب الصَّفَّاُر، ثنا حَيََْي َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثنا ِعيَسى ْبُن َأيِب  - 3792

َثِِن َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن  ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ، َعْن َعْبِد   َثِِن َحِبيُب ْبُن َأيِب ََثِبٍت قَاَل: َحدَّ َعبَّاٍس قَاَل: اْلَغفَّاِر ْبِن اْلَقاِسِم قَاَل: َحدَّ
، ُثَّ  َدَخلَ  ارِيَ َتنْيِ رَْكَعَتنْيِ ْيَت َفَصلَّى َبنْيَ السَّ ، ُثَّ قَاَل:   َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلب َ َخَرَج َفَصلَّى َبنْيَ اْلبَاِب َواحْلََجِر رَْكَعَتنْيِ

َلُة، ُثَّ َدَخَل َمرًَّة ُأْخَرى فَ َقاَم ِفيِه َيْدُعو، ُثَّ َخَرَج َومَلْ ُيَصلِّ " َوَهاََتِن الّرَِوايَ تَ  تَا َفِفيِهَما َداَلَلٌة َعَلى أَنَّهُ َصلَّى َهِذِه اْلِقب ْ  اِن ِإْن َصحَّ
َبٌت َأْوىَل ِمَّا ثَ َبَت هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَلهُ َمرََّتنْيِ َفَصلَّى َمرًَّة، َوتَ َرَك َمرًَّة ِإالَّ َأنَّ يف ثُ ُبوِت احْلَِديَثنْيِ َنظَ  ًرا َوَما ثَ َبَت َعْن ِباَلٍل َوُهَو ُمث ْ

 َعْن ُأَساَمَة َوُهَو اَنٍف َوَمَع ِباَلٍل َغرْيُهُ 
 ضعيف جدا.  المحقق:# قال 

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي َوَغرْيُُُهَا، قَالُوا: ثنا أَبُو - 3801 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َأْخرَبََك   اْبِن َوْهٍب  َنْصٍر قَاَل: قُرَِئ َعَلى  ْبُن  ثَ ُهْم  َِبُْر  َأْسَلَم َحدَّ َأنَّ زَْيَد ْبَن  ْبُن َسْعٍد،  ْبُن قَ ْيٍس، َوِهَشاُم  أََنٍس، َوَداُوُد  ْبُن  َماِلُك 
ى َثاَلًَث َأْو َأْربَ ًعا،  َفاَل َيْدرِي َكْم َصلَّ   َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َشكَّ َأَحدُُكْم يف الصَّاَلةِ 

ُقْم فَ ْلُيَصلِّ رَْكَعًة ُثَّ لَِيْسُجْد َسْجَدَتنْيِ َوُهَو َجاِلٌس قَ ْبَل السَّاَلِم، فَِإْن َكاَنِت الرَّْكَعةُ الَّ  ،  فَ ْلي َ يِت َصلَّى َخاِمَسًة َشَفَعَها هِبَاَتنْيِ السَّْجَدَتنْيِ
ْجَدََتِن  ْيطَاِن "َوِإْن َكاَنْت رَابَِعًة فَالسَّ    تَ ْرِغيٌم لِلشَّ

ِن اْبِن َوْهٍب َوَرَواهُ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن  ِإالَّ َأنَّ ِهَشاًما بَ َلَغ بِِه أاََب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َهَكَذا َرَواهُ َِبُْر ْبُن َنْصٍر اْْلَْواَلّنُّ َوَغرْيُُه، عَ 
ِه اْبِن َوْهٍب َفَجعَ   َل اْلَوْصَل ِلَداُوَد ْبِن قَ ْيسٍ َوْهٍب، َعْن َعمِّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد بْ   -  3808 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ، يف اْلَفَواِئِد اْلَكِبرِي أِلَيِب اْلَعبَّاِس  ْبُن َحازِِم ْبِن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  َأمْحَُد  يَ ْعُقوَب ثنا  ُن 
ق َ  َعْن  َعُروبََة،  َأيِب  اْبَن  يَ ْعِِن  َسِعيٌد  أنبأ  َجْعَفٌر  أنبأ  َغَرزََة  َشكَّ  َأيِب  ِإَذا   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  أََنٍس،  َعْن  تَاَدَة، 

كَّ َوْلَيْْبِ َعَلى اْلَيِقنِي "   َتنْيِ َصلَّى َأْو َثاَلًَث فَ ْليُ ْلِق الشَّ  َأَحدُُكْم يف َصاَلتِِه فَ َلْم َيْدِر اثْ ن َ
 َكاَن يف اأْلَْصِل َسِعيٌد يَ ْعِِن اْبَن َأيِب َعُروبََة، َوهللاُ َأْعَلمُ َجْعَفٌر َهَذا ُهَو اْبُن َعْوٍف، وََكَذا  

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ثن  -  3809 ِإْسَحاَق،  ِإَْسَاِعيُل ْبُن  أنبأ  ْغَداَد أنبأ أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد،  ْبُن ِبْشَراَن بِب َ احْلَُسنْيِ  أَ َأْخرَباََن أَبُو  ِإَْسَاِعيُل ْبُن  أَُوْيٍس،  ا  يِب 
احْلَاِفُظ، أنبأ ُمْكَرمُ  )ح( َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ٍد  ْبِن حُمَمَّ َأِخي، َعْن ُسَلْيَماَن، َعْن ُعَمَر  َثِِن  ْبُن َأمْحََد اْلَقاِضي َوَغرْيُهُ قَااَل: ثنا   َحدَّ

ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل ثنا أَيُّوُب ْبُن ُسلَ  ْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعْن ُعَمَر ْبِن أَبُو ِإَْسَاِعيَل حُمَمَّ
ِد ْبِن زَْيِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر قَاَل: قَا ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َل َرُسوُل هللِا َصلَّ حُمَمَّ
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َأْربَ ًعا فَ ْلرَيَْكْع رَْكَعًة حُيِْسُن رُُكوَعَها َوُسُجودَ  َأْم  َثاَلًَث  َيْدِري َكْم َصلَّى  َأَحدُُكْم َفاَل  ثَِقاٌت ِإَذا َصلَّى  " رَُواتُهُ  َيْسُجُد َسْجَدَتنْيِ  َها ُثَّ 
 أِ َوَقْد َوقَ َفهُ َماِلُك ْبُن أََنٍس يف اْلُمَوطَّ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى اسْتَتَمَّ قَائِم ا لَمْ يَجْلِسْ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ 
ثنا  -  3850 الرَّزَّاُز  ُد ْبُن َعْمرٍو  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ أنبأ  ْغَداَد  بِب َ ِبْشَراَن اْلَعْدُل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا أَبُو  َأمحَْ   َأْخرَباََن  ُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، 

َهَض يف الرَّْكَعَتنْيِ َفَسبََّح ِبِه  ُمَعاِويََة، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعْن قَ ْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم قَاَل: " َصلَّى بِنَا َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّ  اٍص فَ ن َ
ْعُت َكَما رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصَنَع " َوَرَواهُ حَيََْي ْبُن حيَْ النَّاُس َفَمَضى يف َصاَلتِِه، ُثَّ قَا ََي، َل ِحنَي اْنَصَرَف: َصن َ

اْنَصَرفَ  ِحنَي  السَّْهِو  َسْجَديتَِ  َسَجَد  ُثَّ  ِفيِه:  َوزَاَد  ُمَعاِويََة  َأيِب   َعْن 
هللاِ   -  3851 أَبُو َعْبِد  ُمعَ   َأْخرَباََن  أَبُو  أنبأ  َأيِب، ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي،  ثنا  اْلَعْدُل،  ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  ْبُن ِعْصَمةَ  ِإبْ َراِهيُم  أنبأ  اِويََة، احْلَاِفُظ، 

 َفذََكَرهُ مِبَْعنَاهُ َوَرَواهُ بَ يَاٌن َعْن قَ ْيٍس، فَ َوقَ َفهُ َعَلى َسْعدٍ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُمْنِقٍد اْْلَْواَل َأْخرَباََن حمَُ   -  3852 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ّنُّ، ثنا ِإْدرِيُس ْبُن حَيََْي، مَّ

ْبَن   الرَّمْحَِن  َع َعْبَد  أَنَّهُ َسَِ َأيِب َحِبيٍب،  ْبِن  يَزِيَد  ُمَضَر، َعْن  ْبُن  َبْكُر  ْبُن َعاِمٍر اجْلَُهِِنُّ ثنا  بِنَا ُعْقَبةُ  " َصلَّى  يَ ُقوُل:  اْلَمْهرِيَّ  ِِشَاَسَة 
فَ َلمَّ  ِقيَاِمِه،  َعَلى  َوَمَضى  جَيِْلْس  فَ َلْم  هللِا،  ُسْبَحاَن  هللِا  ُسْبَحاَن  النَّاُس:  فَ َقاَل  ُجُلوٌس،  َوَعَلْيِه  َسَجَد  فَ َقاَم  َصاَلتِِه  آِخِر  يف  ا َكاَن 

ْعُتُكْم آنًِفا تَ ُقولُوَن: ُسْبَحاَن هللِا، ِلَكْيَما َأْجِلسَ َسْجَديتَِ ا ا َسلََّم قَاَل: " ِإّّنِ َسَِ ْهِو َوُهَو َجاِلٌس، فَ َلمَّ ْعُت    لسَّ نََّة الَِّذي َصن َ َلِكنَّ السُّ
ُهْم، َوِفيَما ذََكْرانَ  " ْوِفيقُ َورُوِّينَا َذِلَك َعْن ََجَاَعٍة ِمَن الصََّحابَِة َرِضَي هللاُ َعن ْ   ِكَفايٌَة َواِبهلِل الت َّ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ سَهَا فَجَلَسَ فِي الْأُولَى 
ُد ْبُن مَحَْدَوْيِه ْبِن َسْهلٍ  - 3853 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِويُّ أنبأ أَبُو َنْصٍر حُمَمَّ اْلُمطَِّوِعيُّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن مَحَّاٍد  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ

بْ  َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  َأْخرَبّن  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ح  َصاِلٍح،  ْبُن  حَيََْي  ثنا   ، َسِعيٍد  اأْلَيِْليُّ ْبُن  ُعْثَماُن  ثنا  اْلَعَنزِيُّ  ٍد  حُمَمَّ ُن 
، ثنا حَيََْي ْبنُ  ارِِميُّ ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الدَّ ، ثنا أَبُو َبْكٍر اْلَعْنِسيُّ ُعَمَر، َعْن أَبِيِه،  َصاِلٍح اْلُوَحاِظيُّ

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َسْهَو يف َوثْ َبِة الصَّاَلِة ِإالَّ ِقيَاٌم عَ  ارِِميِّ ْن ُجُلوٍس َأْو ُجُلوٌس َعْن ِقيَاٍم " َلْفُظ َحِديِث الدَّ
َفرُِد ِبِه أَبُو َبْكٍر اْلَعْنِسيُّ َوُهَو ُمَْ  : ثنا يَزِيُد ْبُن َأيِب َحِبيٍب َوَهَذا َحِديٌث يَ ن ْ  ُهولٌ َويف َحِديِث اأْلَيِْليِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 عَلَيْهِ السَّهْوُ فِي صَلَاتِهِ فَسَجْدَتَا السَّهْوِ تُجْزِيَانِ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بَابُ مَنْ كَثُرَ  
ثَ نَا َأمحَْ  - 3860 ْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ ُد ْبُن ُد ْبُن َعِليٍّ اْْلَزَّاُز، ثنا حمَُ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ مَّ

أنب اْلَمالِيِِنُّ،  َسِعيٍد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ح  ُعْرَوَة،  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن   ، الرَّقِّيُّ اَنِفٍع  ْبُن  َحِكيُم  ثنا  اٍر،  ْبُن  َبكَّ َأمْحَُد  ثنا   ، َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أ 
، ثن َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َحْفٍص، ثنا الرتََُّْجَاّنُّ، ثنا َحِكيُم ْبُن اَنِفٍع الرَّقِّيُّ ا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

اْلَمالِ  َحِديِث  َلْفُظ   " َونُ ْقَصاٍن  زاَِيَدٍة  ِمْن ُكلِّ  جَتْزاَِيِن  ْهِو  السَّ َسْجَدََت   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  اْبنِ َصلَّى  َحِديِث  َويف   ، "    يِِنِّ َعْبَداَن: 
ْهِو ِلُكلِّ زاَِيَدٍة َونُ ْقَصاِن " َوَهَذا احْلَِديُث يُ َعدُّ ِمْن ِإف َْراِد َحِكيِم ْبِن اَنِفٍع الرَّقِّيِّ   ، وََكاَن حَيََْي ْبُن َمِعنٍي يُ َوثُِّقهُ َوهللاُ َأْعَلمُ َسْجَدََت السَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 ى مَا يُلْهِيهِ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَابُ مَنْ نَظَرَ فِي صَلَاتِهِ إِلَ 
ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا اْبُن بُ   -  3873 َكرْيٍ، ثنا َماِلٌك، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأْخرَباََنهُ أَبُو َأمْحََد اْلِمْهَرَجاّنُّ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َجْعَفٍر، ثنا حُمَمَّ

، َكاَن ُيَصلِّي يف َحاِئٍط َلهُ َفطَارََد ِبَشْيٍء َفطَِفَق يرََتَدَُّد يَ ْلَتِمُس خَمَْرًجا فََأْعجَ َأيِب َبْكٍر، َأنَّ َأاَب طَ  َبهُ َذِلَك َفَجَعَل يُ ْتِبُعهُ ْلَحَة اأْلَْنَصارِيَّ
َنٌة، َفَجاَء ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى َبَصَرهُ َساَعًة، ُثَّ رََجَع ِإىَل َصاَلتِِه فَِإَذا ُهَو اَل َيْدرِي َكْم َصلَّى فَ َقاَل: َلَقدْ   َأَصاَبِِن يف َماِل َهَذا ِفت ْ

َنِة، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا ُهَو َصدَ   قٌَة َفَضْعهُ َحْيُث ِشْئَت " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر َلهُ الَِّذي َأَصابَهُ يف َحاِئِطِه ِمَن اْلِفت ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي تَرْكِ الْقُنُوتِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا َأمْحَُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ   - 3877 مَّ
، َعْن أَبِيِه قَاَل: " َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا اْبُن   َم اْلَفْجَر فَ َلْم ُفَضْيٍل، َعْن َأيِب َماِلٍك اأْلَْشَجِعيِّ

 يَ ْقُنْت " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ دُونَهُ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ 

عَ َأخْ   -  3884 ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ َحيَّاَن  ْبُن  ِد  حُمَمَّ أَبُو  أنبأ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  اْبُن  رَباََنهُ  ثنا  ُرْسَتَة،  ْبِن  هللِا  ْبِد 
، َعِن احْلََكِم ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: َجاُء   َكاِسٍب، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َداُوَد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعْن َأيِب احْلَُسنْيِ

َماِم يَ ُؤمُّ اْلَقْوَم؟ فَ َقاَل اْبُن ُعَمرَ ُجَبرْيُ ْبُن ُمْطِعٍم ِإىَل اْبِن ُعَمَر، فَ َقاَل: اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن َكْيَف قَاَل َأِمرُي اْلُمْؤِمِننَي ُعَمُر يف  : قَاَل  اإْلِ
َما َماَم َيْكِفي َمْن َورَاَءُه، فَِإْن َسَها اإْلِ ْهِو َوَعَلى َمْن َورَاَءهُ  ُعَمُر: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اإْلِ ُم فَ َعَلْيِه َسْجَدََت السَّ

َماُم َيْكِفيِه "  َأْن َيْسُجُدوا َمَعهُ َوِإْن َسَها َأَحٌد ِمَّْن َخْلَفهُ فَ َليْ   َس َعَلْيِه َأْن َيْسُجَد، َواإْلِ
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، َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعمَ  َر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَرَوى َخارَِجةُ ْبُن ُمْصَعٍب، َعْن َأيِب احْلَُسنْيِ اْلَمِديِِنِّ
 َوأَبُو احْلَُسنْيِ َهَذا َُمُْهوٌل َواحْلََكُم ْبُن َعْبِد هللِا َضِعيٌف، َوهللاُ َأْعَلمُ مِبَْعنَاهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ يُسَلِّمُ 
حيَْ   -  3900 ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ ثنا  احْلُْلَواّنُّ،  ََي 

َثِِن  َلى قَاَل: َحدَّ َلى، ثنا َأيِب، ثنا اْبُن َأيِب لَي ْ َد ِعْمَراَن ْبِن َأيِب لَي ْ ْعِبُّ، َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَشهَّ  الشَّ
ْهِو "    بَ ْعَد َأْن رََفَع رَْأَسهُ ِمْن َسْجَديتَِ السَّ

عْ  َلى، َعِن الشَّ ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ َفرَُّد ِبِه حُمَمَّ َفرَُّد ِبِه َوهللاُ َأْعَلمُ َوَهَذا يَ ت َ ، َواَل يُ ْفَرُح مِبَا يَ ت َ  ِبِّ
 شاذ. # قال المحقق:

 
 بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِ السَّهْوِ 

ٍد اْلرِبْيتُّ اْلَقاِضي، ثنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن  - 3917 حُمَمَّ
، ثنا َعاِمٌر، َعْن َعطَاٍء قَاَل: " َصلَّى اْبُن الزَُّبرْيِ اْلمَ  اَيِديُّ ْيٍد أَبُو ُقَداَمَة اإْلِ ، ُثَّ ََنََض َفَسبََّح ثنا احْلَاِرُث ْبُن ُعب َ ْغِرَب َفَسلََّم يف رَْكَعَتنْيِ

تُهُ بِِفْعِل اْبِن الزَُّبرْيِ، فَ َقاَل: " َما  ، فَ َقاَل: َما َْلُْم، ُثَّ َجاَء فَ رََكَع رَْكَعًة، ُثَّ َسَجَد َسْجَدَتنْيِ " قَاَل: فَأَتَ ْيُت اْبَن َعبَّاٍس فََأْخربَْ النَّاسُ 
  َأَماَط، َعْن ُسنَِّة نَِبيِِّه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "

ْيخُ   : َواْبُن الزَُّبرْيِ َهَذا َعْبُد هللِا ْبُن الزَُّبرْيِ قَاَل الشَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ فِي كَلَامِ  بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي تَحْرِيمِ الْكَلَامِ نَاسِخًا لِ 

 اسِي وَذَلِكَ لِتَقَدُّمِ حَدِيثِ عَبْدِ اهللِ وَتَأَخُّرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ النَّ 
ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحبِيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا ُحَديْ  -  3919  ُمَعاوِيََة، َعْن َأيِب  ُج ْبنُ َحدَّ

َبَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: بَ َعثَ نَا َرُسوُل هللاِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل النََّجاِشيِّ ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعت ْ
َر  َأيِب طَاِلٍب، َفذََكَر احْلَِديَث يف ُدُخوِْلِْم َعَلى النََّجاِشيِّ َويف آِخرِِه قَاَل: َفَجاَء اْبُن َمْسُعوٍد فَ بَادَ َوََنُْن ََثَانُوَن رَُجاًل َوَمَعنَا َجْعَفُر ْبنُ 

 َفَشِهَد بَْدرًا " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد ثنا أَبُو بَ   -  3920 ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعتَّاٍب، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ْكِر ْبُن حُمَمَّ
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ُعْقبَ  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  َثِِن  َحدَّ أَُوْيٍس،  َأيِب  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا   ، اجْلَْوَهرِيُّ اْلُمِغريَِة  قَاَل:  ْبِن  ُعْقَبَة  ْبِن  ُموَسى  ِه  َعمِّ َعْن  َوِِمَّْن َة، 
َة ِمْن ُمَهاِجَرِة َأْرِض احْلََبَشِة اأْلُ  وىَل، ُثَّ َهاَجَر ِإىَل اْلَمِديَنِة، َفذََكَرُهْم َوذََكَر يُْذَكُر أَنَّهُ َقِدَم َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبَكَّ

 َشِهَد َبْدرًا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَهَكَذا ذََكَرهُ َسائُِر َأْهِل اْلَمغَاِزي ِباَل  ِفيِهْم َعْبَد هللِا ْبَن َمْسُعوٍد قَاَل: وََكاَن ِمَّنْ 
ُهْم ِفيهِ  ن َ  اْخِتاَلٍف بَ ي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ثنا ُسْفيَاُن، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَقطَّاِن، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ   -  3923 ، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا أَبُو َبْكٍر احْلَُمْيِديُّ
َعنْ  هللاُ  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأاَب  ْعُت  َسَِ يَ ُقوُل:  َماِلٍك  ْبَن  ِعَراَك  ْعُت  َسَِ قَاَل:  ُسَلْيَماَن  َأيِب  ْبُن  ُعْثَماُن  َوالنَِّبُّ ثنا  اْلَمِديَنَة  َقِدْمُت  يَ ُقوُل:  هُ 

 لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَْيرَبَ َورَُجٌل ِمْن َبِِن ِغَفاَر يَ ُؤمُّ النَّاَس " صَ 
ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: ُثَّ إِنَّهُ تَِبَع النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقِدَم َعَلْيِه َوُهَو ِِبَ   ْيربََ قَاَل الشَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْمرِو بْ  - 3927 ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة حُمَمَّ ْغَداِديُّ ِن َخاِلٍد ثنا َأيِب، ثنا اْبُن َْلِيَعَة، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر اْلب َ
َماَلنْيِ اْبُن َعْبِد َعْمرِو ْبِن َنْضَلَة ْبِن    َعْن َأيِب اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة قَاَل: َوِِمَّْن َشِهَد َبْدرًا َمَع َرُسوِل هللاِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُذو الشِّ

رَُجاَلنِ  ْبِن ِكاَلٍب  زُْهَرَة  َبِِن  ِمْن  بَْدٍر  يَ ْوَم  اْلُمْسِلِمنَي  ِمَن  َواْسُتْشِهَد   " قَاَل:  ُخَزاَعَة  ِمْن  َوُذو َغْبَشاَن،  َوقَّاٍص،  َأيِب  ْبُن  ُعَمرْيُ   :
َماَلنْيِ اْبُن َعْبِد َعْمرِو ْبِن َنْضَلَة َحِليٌف َْلُْم ِمْن ُخَزاَعَة ِمْن َبِِن َغْبَشاَن " وََكَذِلَك قَاَلهُ ُموسَ ا ُد ْبُن  لشِّ ى ْبُن ُعْقَبَة يف َمغَازِيِه َوحُمَمَّ

ٌد: اَل َعِقَب َلهُ     .ِإْسَحاَق ْبِن َيَساٍر قَاَل حُمَمَّ
ْيُخ   الشَّ بَِقيَ قَاَل  فَِإنَّهُ  ِبَسْهِوِه  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأْخرَبَ  الَِّذي  اْلَيَدْيِن  ُذو  َأمَّا  هللاُ:  َعَلْيِه َرمِحَهُ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  بَ ْعَد   

 َوَسلََّم َهَكَذا ذََكَرهُ َشْيُخنَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن حَيََْي اْلُمزَكِّي أنبأ أَبُ   -  3932 و َعْبِد هللِا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اجْلَْوزََجاّنُّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ

عَ  أَبُو  َوَأْخرَباََن  َفِر، ح  السَّ َأيِب  ْبُن  ْيَدَة  ُعب َ أَبُو  ْبُن ثنا  ُد  َوحُمَمَّ زِيَداَن،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َأْخرَبّن   ، َْسَاِعيِليُّ اإْلِ َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  اأْلَِديُب،  ْمرٍو 
ال ْبُن َأيِب  ْيَدةَ  أَبُو ُعب َ اْلُكوِفيَّاِن قَااَل: ثنا  اُط  أَبُو َجْعَفٍر اْلَقمَّ ْبِن َخاِلٍد  ِد  َفِر قَاَل: َسَِ ِإبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ ْبِن  سَّ يُوُسَف  ْبَن  ْعُت ِإبْ َراِهيَم 

َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد ِإىَل َأْهِل اْلَيَمِن َيْدُعوُهْم    َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن اْلرَبَاِء قَاَل: بَ َعَث النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ْساَلِم فَ َلْم جيُِيُبو  َوَمْن َكاَن َمَعهُ ِإالَّ رَُجٌل    ُه، ُثَّ ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث َعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلٍب َوأََمَرهُ َأْن يَ ْقُفَل َخاِلدٌ ِإىَل اإْلِ

ا َدنَ ْواَن ِمَن اْلَقْوِم    ِمَّْن َكاَن َمَع َخاِلٍد َأَحبَّ َأْن يُ َعقَِّب َمَع َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ ْليُ َعقِّبْ  َمَعهُ قَاَل اْلرَبَاءُ َفُكْنُت ِمَّْن َعقََّب َمَعُه، فَ َلمَّ
َم َبنْيَ أَْيِدينَا،   نَا َفَصلَّى بِنَا َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوَصفَّنَا َصفًّا َواِحًدا، ُثَّ تَ َقدَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه فَ َقَرأَ َعَلْيِهْم ِكتَاَب َرُسوِل هللاِ َخَرُجوا ِإلَي ْ
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يًعا، َفَكَتَب َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  ا قَ َرأَ َرُسوُل هللِا َوَسلََّم فََأْسَلَمْت َُهَْداُن َجَِ لََّم ِبِِْساَلِمِهْم، فَ َلمَّ
اَلُم َعَلى َُهَْداَن "  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلِكتَاَب َخرَّ َسا  ِجًدا، ُثَّ رََفَع رَْأَسهُ فَ َقاَل: " السَّاَلُم َعَلى َُهَْداَن السَّ

َتَماِمِه،   ْبِن يُوُسَف، فَ َلْم َيُسْقهُ بِ َأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ َصْدَر َهَذا احْلَِديِث، َعْن َأمْحََد ْبِن ُعْثَماَن، َعْن ُشَرْيِح ْبِن َمْسَلَمَة، َعْن ِإبْ َراِهيمَ 
ْكِر يف ََتَاِم احْلَِديِث َصِحيٌح َعَلى َشْرِطهِ   َوُسُجوُد الشُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْمرٍو، قَالُوا: ثنا بُو َسِعيِد ْبُن َأيِب عَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي َوأَ   -  3936
ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ َأيِب َوُشَعْيُب ْبنُ  ُد ْبُن يَ ْعُقوَب أنبأ حُمَمَّ اللَّْيِث، قَااَل: أنبأ اللَّْيُث، َعِن اْبِن اْْلَاِد،   أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َعْبِد   َعْن  َعْمرٍو،  َأيِب  اْبَن  يَ ْعِِن  َعْمرٍو  َدَخْلُت  َعْن  قَاَل:  َعْوٍف  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن  ُجَبرْيٍ،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  احْلَُوْيِرِث،  ْبِن  الرَّمْحَِن 
َورَاءَ  َأْمِشي  ْعُتهُ  فَات َّب َ اْلَمْسِجِد  ِمَن  َخارًِجا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  فَ َرأَْيُت  َيْشُعرُ اْلَمْسِجَد  َواَل  َُنْاًل،   هُ  َدَخَل  َحَّتَّ  يِب 

ْنُت َأنَّ هللاَ تَ َعاىَل تَ َوفَّاهُ فَأَ  ُجوَد َوأاََن َورَاَءهُ َحَّتَّ ظَن َ َلَة َفَسَجَد فََأطَاَل السُّ ْقَبَل اْلِقب ْ ُتهُ َفطَْأطَْأُت رَْأِسي فَاْست َ ْلُت َأْمِشي َحَّتَّ ِجئ ْ ب َ ق ْ
ُجوَد اَي َرُسوَل هللِا، َخِشيُت َأْن َيُكوَن هللاُ  أَْنظُُر يف َوْجِهِه فَ َرَفَع رَْأَسُه، فَ َقالَ  ا َأطَْلَت السُّ : " َما َلَك اَي َعْبَد الرَّمْحَِن؟ " فَ ُقْلُت: َلمَّ

ا رَأَيْ َتِِن َدَخْلُت النَّْخَل َلِقيُت َجرْبَائِيَل َعَليْ  اَل َقْد تَ َوَفَّ نَ ْفَسَك، َفِجْئُت أَْنظُُر فَ َقاَل: " ِإّّنِ َلمَّ ُرَك َأنَّ هللاَ تَ َعاىَل  ِه السَّ ُم، فَ َقاَل: أَُبشِّ
 يَ ُقوُل: َمْن َسلََّم َعَلْيَك َسلَّْمُت َعَلْيِه َوَمْن َصلَّى َعَلْيَك َصلَّْيُت َعَلْيِه " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 
ِد    - 3937 ْعَراّنُّ، ثنا َجدِّي، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ْبِن اْلَفْضِل الشَّ

َثِِن َعْمُرو ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة، َعْن َعْبِد الْ  ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن بْ ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َحدَّ ِن َواِحِد ْبِن حُمَمَّ
َرّن َوقَاَل: َعْوٍف، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإّّنِ لَِقيُت َجربَْ  ائِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم فَ َبشَّ

   لََّم َعَلْيَك َسلَّْمُت َعَلْيِه َفَسَجَدُت ّلِلَِِّ ُشْكًرا "ِإنَّ رَبََّك يَ ُقوُل َلَك: َمْن َصلَّى َعَلْيَك َصلَّْيُت َعَلْيِه َوَمْن سَ 
َفةَ  ُجَحي ْ َوَأيِب  َماِلٍك  ْبِن  ُعَمَر َوأََنِس  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  هللِا َوَجرِيِر  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  اْلبَاِب  َوَسلََّم  َويف  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن   ،

  ِكَفايٌَة َعْن رَِوايَِة الضَُّعَفاءِ َوِفيَما ذََكْرانَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن    -  3938 يَ ْعُقوَب ثنا ُأَسْيُد ْبُن َعاِصٍم،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

بْ  ِد  حُمَمَّ َعْن  َجاِبٌر،  َثِِن  َحدَّ قَاَل:  ُسْفيَاَن  َعْن  َحْفٍص،  ْبُن  احْلَُسنْيُ  رَُجاًل ثنا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  رََأى  قَاَل:  َعِليٍّ  ِن 
 هللاَ اْلَعاِفَيَة "   نَ غَاِشيًّا يُ َقاُل لَهُ زَنِيٌم َقِصرٌي َفَخرَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َساِجًدا، ُثَّ قَاَل: " َأْسَألُ 

َقِطٌع، َورَِوايَ   ةُ َجاِبٍر اجْلُْعِفيِّ َوَلِكْن َلهُ َشاِهٌد ِمْن َوْجٍه آَخرَ َوَهَذا ُمن ْ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن    -  3939 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَّ ُرَشْيٍد، ثنا  اْلَعبَّاِس، ثنا َداُوُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

ْيِد هللِا، َعْن َعْرَفَجَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ِد ْبِن ُعب َ ِه َوَسلََّم " أَْبَصَر رَُجاًل ِبِه زَِمانٌَة َفَسَجَد َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن ِمْسَعٍر، َعْن حُمَمَّ
 " 

ْيِد هللِا " َوَأنَّ َأاَب َبْكٍر   ُد ْبُن ُعب َ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأََتهُ فَ ْتٌح َفَسَجَد " َوَأنَّ ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأََتهُ فَ ْتٌح، َأْو أَْبَصَر رَُجاًل ِبِه قَاَل حُمَمَّ
، َواَل يَ َرْوَن َلهُ ُصْحَبٌة فَ َيُكوُن ُمْرَساًل َشاِهًدا ِلَما ت َ  َلِميُّ مَ زَِمانًَة َفَسَجَد َويُ َقاُل َهَذا َعْرَفَجةُ السُّ  َوِقيَل: َعْن ِمْسَعٍر، َعْن َأيِب َعْوٍن َقدَّ

ْيِد هللِا، َعْن حَيََْي ْبِن اجْلَزَّاِر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل، ُثَّ  ِد ْبِن ُعب َ ُهَماحُمَمَّ   َعْنُه، َعْن َأيِب َبْكٍر َوُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 وُجُوبِ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ بَابُ  

ْضَرِميُّ   - 3963 ُد ْبُن َهارُوَن احلَْ ، ثنا حُمَمَّ ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َأيِب ِإْسرَائِيَل، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َأمْحََد التَِّميِميُّ
َلْيِه  يَزِيَد، َعْن َأيِب مَحَْزَة، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عَ ثنا أَبُو َمْعَشٍر اْلرَبَاءُ يُوُسُف ْبُن 

ورََة ِمَن اْلُقْرآِن َويَ ُقوُل: " اَل َصاَلَة ِإالَّ بَِتَشهُّ  َد َكَما يُ َعلُِّمنَا السُّ ٍد " َومِبَْعنَاهُ َرَواهُ َصَفِديُّ ْبُن ِسنَاٍن، َعْن َأيِب َوَسلََّم يُ َعلُِّمنَا التََّشهُّ
ةِ   مَحَْزَة َوُهَو ِبَشَواِهِدِه الصَِّحيَحِة يَ ْقَوى بَ ْعَض اْلُقوَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْبنُ   -  3966 َأمْحَُد  أنبأ  ِإْسَحاَق،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثنا   َوَأْخرَباََن  بَُكرْيٍ،  ْبُن  حَيََْي  ثنا  ِمْلَحاَن،  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم 
َبِِن   ِمْن  بَّاِق، َعْن رَُجٍل  السَّ ْبِن  َأيِب ِهاَلٍل، َعْن حَيََْي  ْبِن  يَزِيَد، َعْن َسِعيِد  ْبِن  َمْسُعوٍد، َعْن اللَّْيُث، َعْن َخاِلِد  اْبِن  احْلَاِرِث، َعِن 

ٍد َوَعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ  ُقْل: اللُهمَّ َصلِّ َعَلى حُمَمَّ َد َأَحدُُكْم يف الصَّاَلِة فَ ْلي َ ٍد َواَبِرْك ْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " ِإَذا َتَشهَّ آِل حُمَمَّ
ٍد َكَما َصلَّْيَت َواَبرَْكَت َوت َ  ًدا َوآَل حُمَمَّ ٍد، َواْرَحْم حُمَمَّ ٍد َوَعَلى آِل حُمَمَّ يٌد َعَلى حُمَمَّ َرمحََّْت َعَلى ِإبْ َراِهيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِهيَم ِإنََّك محَِ

 ُمَِيٌد " َكَذا قَاَلهُ َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوهللاُ َأْعَلمُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ وُجُوبِ التَّحَلُّلِ مِنَ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَنِ أنبأ َعِليُّ   -  3973 يَ ْعِِن اْلُمْقِرُئ، َعْن    ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
أَنَّهُ قَا  ، اْْلُْدرِيِّ َنْضَرَة، َعْن َأيِب َسِعيٍد  َأيِب  َأيِب ُسْفيَاَن، َعْن  " اْلُوُضوءُ  َأيِب َحِنيَفَة، َعْن  َل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 ا "  ِزي َصاَلٌة ِإالَّ بَِفاحِتَِة اْلِكتَاِب َوَمَعَها َغرْيُهَ ِمْفتَاُح الصَّاَلِة، َوالتَّْكِبرُي حَتْرميَُها، َوالتَّْسِليُم حَتِْليُلَها، َويف ُكلِّ رَْكَعَتنْيِ َتْسِليٌم، َواَل جتُْ 
دَ قَاَل أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن: فَ ُقْلُت أِلَيِب َحِنيَفَة: َما يَ ْعِِن يف ُكلِّ رَْكَعَتنْيِ َتْسِليٌم قَاَل: يَ ْعِِن التَّ   . َشهُّ
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 وََكَذِلَك َرَواهُ َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َوَغرْيُُه، َعْن َأيِب ُسْفيَانَ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
اجْلَبَّاِر، ثنا  أنبأ حمَُ   -  3974 ْبُن َعْبِد  ثنا َأمْحَُد  يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  هللِا احْلَاِفُظ، ثنا  ْبُن َعْبِد  ُد  ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن  مَّ يُوُنُس 

َبَل ُعَمَر ْبِن َذرٍّ، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  ِد أَق ْ َسلََّم ِإَذا قَ َعَد يف آِخِر َصاَلتِِه قَ ْبَل التََّشهُّ
 َعَلى النَّاِس ِبَوْجِهِه َوَذِلَك قَ ْبَل َأْن يَ ْنِزَل التَّْسِليُم " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن   -  3989 ٍد الزَّْعَفَراّنُّ قَاَل: ثنا َعفَّاُن، ثنا َُهَّاٌم، ثنا َوأنبأ أَبُو حُمَمَّ ، ثنا احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ اأْلَْعَرايِبِّ
َثِِن حَيََْي ْبُن يَ ْعُمَر، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُصَرَد، َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب قَاَل: قَ َرْأُت آيًَة َوق َ  نَا َرأَ اْبُن َمْسُعوٍد ِقرَاءَ قَ تَاَدُة، َحدَّ ًة ِخاَلفَ َها فَأَتَ ي ْ

مَ  اْبُن  " قَاَل  بَ َلى   " تُ ْقرِْأّن آيََة َكَذا وََكَذا؟ قَاَل:  أمََلْ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ُقْلُت:  تُ ْقرِْأنِيَها َكَذا وََكَذا؟ قَاَل: "  النَِّبَّ َصلَّى  ْسُعوٍد: َأمَلْ 
ْلُت: َما ِكاَلاَن َأْحَسَن َواَل َأَْجََل قَاَل: َفَضَرَب يف َصْدِري َوقَاَل: " اَي ُأيَبُّ أُْقرِْئُت اْلُقْرآَن بَ َلى " قَاَل: " ِكاَلُكَما حُمِْسٌن ُُمِْمٌل " ق ُ 

، فَ ُقْلُت: َعَلى َحْرَفنْيِ   ؟ فَ َقاَل اْلَمَلُك الَِّذي َمِعي َعَلى َحْرَفنْيِ َلى َحْرَفنْيِ َأْم َثاَلثٍَة؟  َفِقيَل ِل عَ َفِقيَل ِل َعَلى َحْرٍف َأَم َعَلى َحْرَفنْيِ
َأْحُرٍف قَاَل: لَْيَس ِفيهَ  َعَة  بَ َلَغ َسب ْ َثاَلثٍَة، فَ ُقْلُت: َثاَلثٌَة، َحَّتَّ  َمِعي َعَلى  الَِّذي  اْلَمَلُك  ِلَ  ِإالَّ َشاٍف َكاٍف، قُ ْلُت: َغُفوٌر فَ َقاَل  ا 

يٌع َعِليٌم َعزِيٌز َحِكيٌم َنَْ   ُو َهَذا َما مَلْ خَيِْتْم آيََة َعَذاٍب ِبَرمْحٍَة َأْو َرمْحٍَة بَِعَذاٍب " َوَرَواهُ َمْعَمٌر، َعْن قَ تَاَدَة فََأْرَسَلهُ رَِحيٌم َعَلْيٌم َحِليٌم َسَِ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَا يُتِمُّهَا 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا احلَْ   - 3996 ُد ْبُن إِبْ َراِهيَم اْلعَ أنبأ حُمَمَّ ٍد اْلَعْنرَبِيُّ ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ْبِديُّ ثنا أَبُو اِفُظ، أنبأ أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن حُمَمَّ
، َعْن حَيََْي بْ  ، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ ِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب قَ تَاَدَة، َعْن َصاِلٍح احْلََكُم ْبُن ُموَسى اْلَقْنطَِريُّ

" َيْسِرُق َصاَلتَهُ  الَِّذي  النَّاِس َسرَِقًة  َأْسَوأُ   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  َيْسِرُق    أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل  اَي َرُسوَل هللِا، َكْيَف  قَالُوا: 
 يُِتمُّ رُُكوَعَها َواَل ُسُجوَدَها "  َصاَلَتُه؟ قَاَل: " اَل 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ْيُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، ثنا ِهَشاُم ْبنُ   -  3997  ُعَمارََة، ثنا َعْبُد احْلَِميِد  َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ ُعب َ
َثِِن أَبُو َسَلَمَة، ثنا أَبُو ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ْبُن َأيِب اْلِعْشرِيَن، : " ِإنَّ َأْسَوأَ النَّاِس َحدَّ

َصاَلتَُه؟   َيْسِرُق  وََكْيَف  هللِا،  َرُسوَل  اَي  قَالُوا:   " َصاَلَتهُ  َيْسِرُق  الَِّذي  َذِلَك يف   قَاَل:َسرَِقًة  َورُِوَي   " ُسُجوَدَها  يُِتمُّ رُُكوَعَها َواَل  اَل 
، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َحِديِث َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا رُوِيَ فِي إِتْمَامِ الْفَرِيضَةِ مِنَ التَّطَوُّعِ فِي الْآخِرَةِ 

يَ ْعُقوبَ   -  4004 ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  قَااَل:  َأيِب َعْمرٍو  ْبُن  احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد  هللِا  أَبُو َعْبِد  ْبِن    أنبأ  ْبُن َعِليِّ  احْلََسُن  ثنا 
قَّاُق اْلَمعْ  ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب طَاِهٍر الدَّ ،  َعفَّاَن، َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ِد ْبِن الزَُّبرْيِ اْلُقَرِشيُّ ْغَداَد أنبأ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ يَاِض بِب َ ُروُف اِبْبِن اْلب َ

إِبْ َراهِ  َثِِن  ْيَدَة، َحدَّ ْبُن ُعب َ ُموَسى  َثِِن  احْلُبَاِب، َحدَّ ْبُن  ثنا زَْيُد  ْبِن َعفَّاَن،  ْبُن َعِليِّ  احْلََسُن  ْبِن ُحَننْيٍ ثنا  هللِا  ْبُن َعْبِد  أَبِيِه،  يُم  ، َعْن 
ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف  أنبأ أَبُو َسِعيٍد اأْلَْعَرايِبُّ أنبأ احْلََسُن  َعْن َعِليٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم )ح( َوأنبأ أَبُو حُمَمَّ

ٍد اْلقُ  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب  ْبُن َعِليٍّ الزَّْعَفَراّنُّ ثنا َأْسبَاُط ْبُن حُمَمَّ ، َعِن اْبِن ُحَننْيٍ ْيَدَة الرََّبِذيُّ َرِشيُّ ثنا ُموَسى ْبُن ُعب َ
ا َداَن نَِفاُسَها  َكَمَثِل ُحب ْ َرِضَي هللاُ َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَي َعِليُّ َمَثُل الَِّذي اَل يُِتمُّ َصاَلَتهُ  َلى مَحََلْت، فَ َلمَّ

 َحَّتَّ خَيُْلَص َلهُ رَْأُس َمالِِه َكَذِلَك َأْسَقَطْت َفاَل ِهَي َذاُت َوَلٍد َواَل ِهَي َذاُت مَحٍْل َوَمَثُل اْلُمَصلِّي َكَمَثِل التَّاِجِر اَل خَيُْلُص َلهُ ِرِْبُهُ 
ْيَدةٍ اَل حُيَْتجُّ ِبِه َوَقِد اْختُِلَف َعَلْيِه يف ِإْسنَاِدِه فَ َرَواهُ زَْيُد  اْلُمَصلِّي اَل تُ ْقَبُل اَنِفَلُتهُ َحَّتَّ  ْبُن احْلُبَاِب  يُ َؤدِّي اْلَفرِيَضَة " ُموَسى ْبُن ُعب َ

ْيَدَة، َعْن َصاِلِح بْ  ٍد َهَكَذا َوَرَواهُ ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن ُموَسى ْبِن ُعب َ ِن ُسَوْيٍد، َعْن َعِليٍّ َكَذِلَك َمْرفُوًعا َوُهَو ِإْن َوَأْسبَاُط ْبُن حُمَمَّ
 َصحَّ َكَما

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِرَاءَةِ 

 بَابُ طُولِ الْقِرَاءَةِ وَقِصَرِهَا 
،  أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي أنبأ َحاِجُب ْبُن َأمْحََد    -  4006 ، ثنا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُمِنيٍب، ثنا أَبُو َبْكٍر احْلََنِفيُّ الطُّوِسيُّ

ْعُت َأاَب ُهَري ْ  َيَساٍر قَاَل: َسَِ ْبِن  ، َعْن ُسَلْيَماَن  اأْلََشجِّ ْبُن  َثِِن بَُكرْيُ  ْبُن ُعْثَماَن، َحدَّ الضََّحاُك  َأْشَبهَ ثنا  َأَحًدا  َما رَأَْيُت   " يَ ُقوُل:  َرَة 
ْيَماُن: َوَصلَّْيُت َخْلَفهُ َفَكاَن يُِطيُل  ًة ِبَصاَلِة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ُفاَلٍن ِلَرُجٍل َكاَن َأِمريًا َعَلى اْلَمِديَنِة قَاَل ُسلَ َصاَل 

، َوخُيَفُِّف اْلَعْصَر َوي َ  ْقَرأُ يف الرَّْكَعَتنْيِ اأْلُولََينْيِ ِمَن اْلَمْغِرِب بِِقَصاِر اْلُمَفصَِّل َويَ ْقَرأُ يف الرَّْكَعَتنْيِ اأْلُولََينْيِ ِمَن الظُّْهِر َوخُيَفُِّف اأْلُْخَرَينْيِ
َثِِن َمْن َسَِ اأْلُولََينْيِ ِمَن اْلِعَشاِء بَِوَسِط اْلُمَفصَِّل َويَ ْقَرأُ يف الصُّْبِح ِبِطَواِل اْلُمَفصَِّل " قَاَل الضََّحاُك: َوحَ  َع أََنَس ْبَن َماِلٍك يَ ُقوُل: دَّ

ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز قَاَل الضََّحاُك: َفَصلَّْيُت " َما رَأَْيُت َصاَلًة َأْشَبَه ِبَصاَلِة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َهَذا اْلَفََّت " يَ ْعِِن ُعَمَر  
 َلْيَماُن ْبُن َيَساٍر، َخْلَفهُ َفَكاَن ُيَصلِّي ِمْثَل َما َوَصَف سُ 

 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن  -  4007 ٍد اْلُمْقرُِئ أَنْ بَأَ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد َوأنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا حُمَمَّ

يًعا ْبُن َأيِب َبْكٍر، ثنا َعْبُد اْلَكِبرِي احْلََنِفيُّ يَ ْعِِن أَ  ْسنَاَدْيِن َجَِ  اَب َبْكٍر، َفذََكَر احْلَِديَث بَِنْحِوِه اِبإْلِ
 حسن. # قال المحقق:
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ُسْفيَانَ   -  4020 ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  ْغَداَد  بِب َ اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن  َوأنبأ  َسِعيُد  َثِِن  َحدَّ َأيِب ، 
َثِِن ُخثَ ْيُم ْبُن ِعَراِك ْبِن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة رَ  رَاَوْرِديُّ قَاَل: َحدَّ ِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى َمْرمَيَ، أنبأ الدَّ

َمِديَنِة قَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنُه: َوَقِدْمُت اْلَمِديَنَة ُمَهاِجًرا َفَصلَّْيُت الصُّْبَح  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْسَتْخَلَف ِسبَاَع ْبَن ُعْرُفطََة َعَلى الْ 
لِْلُمطَفِِّفنَي قَاَل أَبُو ُهرَ  اأْلُْخَرى َوْيٌل  ْجَدِة اأْلُوىَل ُسورََة َمْرمَيَ َويف  السَّ أَْو قَاَل: أِلَيِب  يْ َرةَ قُ ْلُت: َويْ َورَاَء ِسبَاٍع، فَ َقَرأَ يف  ٌل أِلَيِب فُْل 

ْفِسِه َوِمْكيَاٌل يَ ْبَخُس بِ   ِه النَّاَس " ُفاَلَن، ِلَرُجٍل َكاَن ِبَِْرِض اأْلَْزِد َكاَن لَهُ ِمْكيَااِلِن ِمْكيَاٌل َيْكتَاُل بِِه لِن َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ  أنبأ أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق    -  4064 اْلُمزَكِّي، َوَغرْيُُه، قَالُوا: أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َحِكيٍم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  اِفِعيُّ ربََّ يف َصاَلٍة ِمَن الصََّلَواِت،  لََّم " كَ الشَّ
 ُثَّ َأَشاَر بَِيِدِه اْمُكثُوا، ُثَّ رََجَع َوَعَلى ِجْلِدِه أَثَ ُر اْلَماِء " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن حَيََْي أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد بْ   - 4071 ِد ْبِن َعْبُدوٍس الطََّرائِِفيُّ ثنا ُعْثَماُن ْبُن  أنبأ أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ ُن حُمَمَّ
ْيُد هللِا ْبُن ُمَعاٍذ، ثنا َأيِب، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أَنَ  ، ثنا ُعب َ ارِِميُّ ِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: " َدَخَل النَِّبُّ َصلَّى َسِعيٍد الدَّ

اَْن َمَعُه، ُثَّ َأَشاَر ِإىَل النَّاِس َأْن َكَما أَنْ ُتْم، فَ َلْم نَ َزْل ِقيَاًما َحَّتَّ آَتَ   َسلََّم يف هللاُ َعَلْيِه وَ  اَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َصاَلتِِه َفَكربََّ َفَكربَّ
 َوَسلََّم َقِد اْغَتَسَل َورَْأُسهُ يَ ْقطُُر "  

اِب بْ  ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ َخاَلَفهُ َعْبُد اْلَوهَّ  َلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل ُن َعطَاٍء فَ َرَواهُ َعْن َسِعيٍد، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد هللِا اْلُمَزّنِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َبَة َأمْحَُد ْبُن اْلَفَرِج  أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل   -  4076 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا أَبُو ُعت ْ : ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعْن ُجَوْيرِبِ ْبِن َسِعيٍد، َعنِ  اأْلَْنَصاِريُّ ْبُن َعْبِد هللِا  ثنا ِعيَسى  ْبُن اْلَولِيِد،  ثنا بَِقيَّةُ  اْلربََ   احلَِْجازِيُّ  ْبِن ُمَزاِحٍم، َعِن  ْبِن الضََّحاِك  اِء 
ِت لِْلَقْوِم، َوأَ  َعاَد النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاِزٍب قَاَل: " َصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َولَْيَس ُهَو َعَلى ُوُضوٍء، فَ َتمَّ

 " َوَهَذا َغرْيُ َقِويٍّ َوِفيَما َمَضى ِكَفايَةٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ   -  4077 اْلُمَسيِِّب،  ْبِن  ، َعْن َسِعيِد  يَاِضيِّ اْلب َ َأيِب َجاِبٍر  ُمَعاَرَضِتِه، َعْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َوالَِّذي رُِوَي يف  ى 

 َصلَّى اِبلنَّاِس َوُهَو ُجُنٌب فََأَعاَد َوَأَعاُدوا "  
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زَّاُر ثنا َأمْحَُد ْبُن حَيََْي ْبِن َعطَاٍء اجلَْ َوَذِلَك ِفيَما أنبأ أَبُو َبْكِر بْ  ُب ثنا أَبُو ُن احْلَاِرِث، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلب َ الَّ
يَاضِ  يَاِضيِّ َوَهَذا ُمْرَسٌل َوأَبُو َجاِبٍر اْلب َ يُّ َمرْتُوُك احْلَِديِث َكاَن َماِلُك ْبُن أََنٍس اَل يَ ْرَتِضيِه، ُمَعاِويََة ثنا اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعْن َأيِب َجاِبٍر اْلب َ

ابٌ  يَاِضيُّ َكذَّ  وََكاَن حَيََْي ْبُن َمِعنٍي يَ ُقوُل: أَبُو َجاِبٍر اْلب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 عَلِمَ بِهِ بَابُ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ أَوْ نَعْلِهِ أَذًى أَوْ خَبَثٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، ثُمَّ  

ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهانٍِئ، َوِإبْ َراِهيُم ْبُن ِعْصَمَة، قَااَل: ثنا السَّرِ  - 4091 يُّ ْبُن ُخَزمْيََة، ثنا ُموَسى  أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ
، َوأَبُو َنصْ  َلِميُّ ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإَْسَاِعيَل )ح( َوأنبأ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ِر ْبُن قَ تَاَدَة قَااَل: أنبأ حَيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاِضي، ثنا ُمَطنيٌَّ

، َعْن َُثَاَمَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ   خَيَْلْع نَ ْعَلْيِه يف  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ملَْ ْبُن احْلَجَّاِج، قَااَل: ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَثىنَّ
ائِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم َأْخرَبّن َأنَّ ِفيِهَما الصَّاَلِة ِإالَّ َمرًَّة، َفَخَلَع النَّاُس، فَ َقاَل: " َما َلُكْم؟ " قَالُوا: َخَلْعَت َفَخَلْعنَا، فَ َقاَل: " ِإنَّ َجربَْ 

 َقَذرًا " 
اِج تَ فَ  ى الصَّاَلِة يف َهَذا، رََّد ِبِه َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَثىنَّ َوهللاُ َأْعَلُم َوَأمَّا الَِّذي َكاَن اْبُن ُعَمَر يَ ْفَعُلهُ ِمَن اْلِبنَاِء َعلَ َلْفُظ ِإبْ َراِهيَم ْبِن احْلَجَّ

وَ  َيْستَْأِنُف  يَ ُقوُل:  أَنَّهُ َكاَن  خَمَْرَمَة  ْبِن  اْلِمْسَوِر  َعِن  رُوِّينَا،  فَ َقْد  الرَُّعاِف،  َواِبهلِل َويف  اْلَمْسأََلِة  َهِذِه  يف  اْلُوُضوِء  َعَلى  اْلِقيَاُس  ُهَو 
ْوِفيقُ   الت َّ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنَ الدَّمِ 
َة ثنا أَبُو    -  4093 ُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َنِظيٍف اْلِمْصرِيُّ مِبَكَّ اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن ِإْسَحاَق الرَّاِزيُّ ِإْماَلًء أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ

، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َماِلٍك، َعْن َرْوِح ْبِن ُغطَْيٍف، َعِن الزُّْهِريِّ  ، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ثنا َرْوُح ْبُن اْلَفَرِج، ثنا يُوُسُف ْبُن َعِديٍّ
قَ  " يَ ْرفَ ُعهُ  ِم  الدَّ ِمَن  الدِّْرَهِم  َقْدِر  ِمْن  الصَّاَلةُ  تُ َعاُد   "  اَل: 
 موضوع.  # قال المحقق:

 
حَيََْي   -  4094 ثنا  مِبَْرَو  اجْلَرَّاِحيُّ  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  َثِِن  َحدَّ احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلكَ أَنْ بَأَ  َعْبُد  ثنا  َشاَسَوْيِه،  ْبُن  ِرمِي  

، ثنا َوْهُب ْبُن زَْمَعَة، أَنْ بَأَ ُسْفيَاُن ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك قَاَل: قَاَل َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَركِ  ِريُّ كَّ قَاَل: رَأَْيُت َرْوَح ْبَن ُغطَْيٍف َصاِحَب    السُّ
النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ  ِم َقْدَر الدِّْرَهِم َعِن  َمَعهُ  الدَّ يَ َرْوّن َجاِلًسا  َأْن  َأْصَحايِب  َأْسَتْحِيي ِمْن  إِلَْيِه َُمِْلًسا، َفَجَعْلُت  َجَلْسُت 

َرِة َما يف َحِديِثِه يَ ْعِِن اْلَمنَاِكرَي "   ِلَكث ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ أنبأ أَ   -  4096 ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َحيَّاَن، اْلَمْعُروُف ِبَِيِب  أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ بُو حُمَمَّ
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ُموَسى ْبُن َعاِمرٍ  أَبُو َعاِمٍر  ثنا  احْلََسَن  ْبِن  ِد  ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ ثنا أَبُو  َهاّنُّ  اأْلَْصب َ ُمْسِلٍم، َأْخربََ   َشْيٍخ  ْبُن  اْلَولِيُد  بَِقيَُّة،  ثنا  ّن 
َص يف َدِم   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَخَّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  اْبِن َعبَّاٍس،  اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن  " وََكاَن َعِن  َماِميَل  الدَّ احْلُُبوِن، يَ ْعِِن 

 َعطَاٌء ُيَصلِّي َوُهَو يف ثَ ْوبِِه،  
َل: قَاَل أَبُو َأمْحََد ْبُن  ْبِن ُمْسِلٍم َهَذا تَ َفرََّد ِبِه بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج أَنْ بَأَ أَبُو َسِعيٍد اْلَمالِيِِنُّ قَاَرَواهُ َِجَاَعٌة، َعِن اْلَولِيدِ 

ْشِبهُ َأْن َيُكوَن َبنْيَ بَِقيََّة َوَبنْيَ اْبِن ُجَرْيٍج بَ ْعُض اْلَمْجُهوِلنَي،  َعِديٍّ احْلَاِفُظ: َهَذا احْلَِديُث اَل يُ ْعَرُف ِإالَّ بَِبِقيََّة، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل: َويُ 
 َأْو بَ ْعُض الضَُّعَفاِء؛ أِلَنَّ بَِقيََّة َكِثريًا َما يَ ْفَعُل َذِلكَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ 
ْبُن َعْبِد    -  4106 ُد  ثنا أنبأ حُمَمَّ ثنا ُسْفيَاُن،   ، احْلَُمْيِديُّ ثنا  ُموَسى،  ْبُن  ثنا ِبْشُر  اْلَفِقيُه،  ِإْسَحاَق  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،   هللِا 

َع فَاِطَمَة بِْنَت اْلُمْنِذِر حُتَدُِّث َعْن َأَْسَاَء بِْنِت َأيِب َبْكٍر، تَ ُقوُل: ِإنَّ  َرأًَة َسأََلْت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  امْ ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، أَنَّهُ َسَِ
يِه، ُثَّ َصلَّى ِفيِه  َوَسلََّم َعْن َدِم احْلَْيِض ُيِصيُب الث َّْوَب، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُحتِّيِه، ُثَّ اق ْ  ُرِصيِه اِبْلَماِء، ُثَّ ُرشِّ

 " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الدَّمَ إِذَا بَقِيَ أَثَرُهُ فِي الثَّوْبِ بَعْدَ الْغُسْلِ لَمْ يَضُرَّ 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أنبأ ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق احلَْ   -  4118 نا َمْهِديُّ ْبُن َحْفٍص، ْريِبُّ، ثأنبأ حُمَمَّ

بِْنِت َّنَِ  الرَّمْحَِن، َعْن َخْولََة  ْبِن َعْبِد  َأيِب َسَلَمَة  اَنِفٍع، َعْن  ْبِن  اْلَوازِِع  ََثِبٍت، َعِن  ْبُن  ِإّّنِ ثنا َعِليُّ  هللِا،  اَي َرُسوَل  اٍر، قَاَلْت: قُ ْلُت 
َقى أَثَ ُرهُ قَاَل: " اَل َيُضرُّ "  َأِحيُض َولَْيَس ِل ِإالَّ ثَ ْوٌب َواِحٌد فَ ُيِصيُبهُ ال ُم قَاَل: " اْغِسِليِه َوَصلِّي ِفيِه " قُ ْلُت اَي َرُسوَل هللِا، يَ ب ْ دَّ

 َساٍر ِإالَّ يف َهَذْيِن احْلَِديَثنْيِ بِْنَت َّنَاٍر َأْو يَ  قَاَل أَبُو َبْكٍر قَاَل ِإبْ َراِهيُم احْلَْريِبُّ: اْلَوازُِع ْبُن اَنِفٍع َغرْيُهُ َأْوَثُق ِمْنهُ َومَلْ َيْسَمْع َخْولَةَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ احْتِيَاطًا 

وِريُّ  - 4124 ٍد الدُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ نا َأمْحَُد ْبُن مُحَْيٍد َجاُر َأيِب ، ثأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َثِِن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ  ُد ْبُن َجْعَفٍر غُْنَدٌر، َعْن َأْشَعَث )ح( َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا، َحدَّ ُد ْبُن احْلََسِن اْلَمْنُصوِريُّ ثنا حَيََْي  َسَلَمَة، ثنا حُمَمَّ

يْ  ، ثنا ُعب َ ِد ْبِن اْلَبْخرَتِيِّ ِد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشِقيٍق، َعْن َعاِئشَ ْبُن حُمَمَّ َة ُد هللِا ْبُن ُمَعاٍذ، ثنا َأيِب، ثنا اأْلَْشَعُث، َعْن حُمَمَّ
حُلُِفنَا َأْو  ُشُعراَِن  يف  ُيَصلِّي  اَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  " َكاَن  قَاَلْت:  َها  َعن ْ هللاُ  َويف   "  َرِضَي  َأيِب،  َشكَّ  هللِا:  ْيُد  ُعب َ قَاَل 

 َحِديِث غُْنَدٍر: يف حُلُِفنَا، ِمْن َغرْيِ َشكٍّ 
 منكر.  # قال المحقق:
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َها مَلْ َيْذُكِر اْبَن   -  4125 ِد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ َشِقيٍق، قَاَلْت: " َكاَن َرُسوُل َوَرَواهُ َسَلَمةُ ْبُن َعْلَقَمَة، َعْن حُمَمَّ

ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُ  و َبْكِر ْبُن اَبلََوْيِه، ثنا ُموَسى ْبُن احْلََسِن ْبِن  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَل ُيَصلِّي يف ُشُعراَِن " أَنْ بَأَهُ حُمَمَّ
اَن، َعِن اْبِن ِسريِيَن، مَلْ َيْذُكِر اْبَن  ،ا ُوَهْيٌب، َعْن َسَلَمَة ْبِن َعْلَقَمَة ِبَذِلكَ َعبَّاٍد، ثنا ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد، ثن وََكَذِلَك َرَواهُ ِهَشاُم ْبُن َحسَّ

 َشِقيٍق يف ِإْسنَاِدِه ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: يف َماَلِحِفنَا 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابٌ فِي رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ 

ُد ْبُن رَاِفٍع، ث  - 4133 ُد ْبُن َبْكٍر ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا حُمَمَّ ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ نا حَيََْي ْبُن آَدَم، ثنا َشرِيٌك،  أنبأ أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ
َها ِفيَما يَِفيُض ِمَن الرَُّجِل َواْلَمْرأَِة ِمَن اْلَماِء،  َعْن قَ ْيِس ْبِن َوْهٍب، َعْن رَُجٍل ِمْن َبِِن ُسَواَءَة ْبِن َعاِمٍر، َعْن   َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 قَاَلْت: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَُْخُذ َكفًّا ِمْن َماٍء، ُثَّ َيُصبُّهُ َعَلْيِه " 
 # قال المحقق: ضعيف. 

 

 
 لِ وَالْأَرْوَاثِ وَمَا خَرَجَ مِنْ مَخْرَج  حَي  بَابُ نَجَاسَةِ الْأَبْوَا 

ِد ْبنُ   -  4147 َهاّنُّ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ َهاّنُّ، أنبأ اْبُن َمِنيٍع،  َوأَمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ اأْلَْصب َ  َحيَّاَن اأْلَْصب َ
ُد ْبُن َعبْ  اُر ْبُن ُمْصَعٍب، َعْن ُمطَرِِّف ْبِن طَرِيٍف، َعْن َأيِب اجْلَْهِم، َعِن اْلرَبَاِء قَاَل: قَاَل رَ ثنا حُمَمَّ اِب، ثنا َسوَّ ُسوُل هللِا َصلَّى ِد اْلَوهَّ

ْوِلِه "    هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ُأِكَل حَلُْمهُ َفاَل ِبََْس بِب َ
اٌر ِمْن َهذَ   ا اْلَوْجِه َعْنُه، َوَخالََفهُ حَيََْي ْبُن اْلَعاَلِء الرَّاِزيُّ فَ َرَواهُ فَ َهَكَذا َرَواهُ َسوَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن اأْلَْهَواِزيُّ   َكَما  -  4148 ،  ، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ َعْمُرو ْبُن احْلَُصنْيِ
قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ثنا حَيََْي ْبُن اْلَعاَلِء، َعْن ُمطَرِِّف ْبِن طَرِيٍف، َعْن حُمَاِرِب ْبِن ِدََثٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: 

ْولِِه " َوَعْمرُ  اُر ْبُن ُمْصَعٍب َضِعيٌف َوِقيلَ َما ُأِكَل حَلُْمهُ َفاَل ِبََْس بِب َ  و ْبُن احْلَُسنْيِ اْلُعَقْيِليُّ َوحَيََْي ْبُن اْلَعاَلِء الرَّاِزيُّ َضِعيَفاِن، َوَسوَّ
  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشْيءٌ ِبِّ َعْنُه: " َما ُأِكَل حَلُْمهُ َفاَل ِبََْس ِبُسْؤرِِه َوَقْد َمَضى يف ِكتَاِب الطََّهارَِة، َفاَل َيِصحُّ يف َهَذا َعِن النَّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ 
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َسْهِل    -  4161 ْبُن  احْلََسُن  أنبأ  ِإْسَحاَق،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ْبُن َأْخرَباََنهُ  ُمْسِلُم  ثنا  اْلَعزِيِز،  َعْبِد  ْبِن 
ِه َوَسلََّم قَاَل: " " بَ ْوُل اْلُغاَلِم يُ ْنَضُح  ِإبْ َراِهيَم، ثنا ِهَشاٌم، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن اْبِن َأيِب اأْلَْسَوِد، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ 

 َوبَ ْوُل اجْلَارِيَِة يُ ْغَسُل " " 
 ضعيف.  قال المحقق:# 
 

دُ   -  4162 َثِِن حُمَمَّ ْغَداَد أنبأ أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، َحدَّ  ْبُن َنْصِر ْبِن ُصَهْيٍب اآْلَدِميُّ أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ
ِئِِنُّ َويُ ْعَرُف اِبْبِن َصاِدرَا، ح َوأنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب اْلَعْدُل، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلَمَدا 

، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعبْ  وِريُّ ٍد الدُّ َداِئِِنُّ َويُ ْعَرُف اِبْبِن َصاِدرَا، ِد اْلَعزِيِز اْلمَ َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ
ْبُن َحْزٍم، َعْن ُمَعاَذَة   أنبأ َعْبُد هللِا  ثنا َكِثرُي ْبُن قَاْرَوْنَد،   ، ْبُن ُسَلْيَماَن النَُّمرْيِيُّ اْلُفَضْيُل  ْيٍش، َعْن أُمِّ َسَلَمَة زَْوِج النَِّبِّ  ثنا  بِْنِت ُحب َ

َحَسٌن َوُحَسنْيٌ َأْو َأَحُدُُهَا فَ بَاَل الصَِّبُّ، قَاَلْت:     َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َجاِلًسا َويف ِحْجرِهِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ 
اْلُغاَلمِ  بَ ْوُل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  الث َّْوَب؟،  َأْغِسُل  فَ ُقْلُت:  َوَهَذا  فَ ُقْمُت   " يُ ْغَسُل  اجْلَارِيَِة  َوبَ ْوُل  يُ ْنَضُح   

 احْلَِديُث َصِحيٌح، َعْن أُمِّ َسَلَمَة ِمْن ِفْعِلَها 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ 

،  أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ ُعَمُر    - 4170 ، قَاَل: ثنا اْلَمْسُعوِديُّ ْبُن َحْفٍص، ثنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ
َها فَ  ذََكَر احْلَِديَث َوقَاَلْت: " َقْد رَأَيْ ُتِِن َعِن احْلََكِم، َومَحَّاٍد، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َُهَّاٍم، َعِن احْلَاِرِث، أَنَّهُ َضاَف َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ثَ ْوِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِإَذا َجفَّ َأُحتُّهُ "   َأْمَسُحهُ ِمنْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُ  - 4173 ، ثنا و َداُوَد َوأنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ الطَّيَاِلِسيُّ

ُرُك اجْلَنَا َها قَاَلْت: " َلَقْد رَأَيْ ُتِِن أَف ْ بََة ِمْن َصْدِر ثَ ْوِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعبَّاُد ْبُن َمْنُصوٍر، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َواَل يَ ْغِسُل َمَكانَهُ " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ْغَداَد أنبأ أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ثنا ُموَسى  -  4174 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ْبُن َهارُوَن، ثنا يَزِيُد ْبُن    أنبأ حُمَمَّ
َة ِإْماَلًء مِ  ْيٍد قَاَل: قَاَلْت َعاِئَشُة: "  َعْبِد هللِا ْبِن يَزِيَد ْبِن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن مِبَكَّ اٍر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعب َ ْن ِكتَابِِه، ثنا ِعْكرَِمةُ ْبُن َعمَّ

ُيَصلِّي ِفي ْذِخِر، ُثَّ  اإْلِ بُِعوٍد  ثَ ْوِبِه  ِمْن  اْلَمِِنَّ  َيْسُلُت  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اْلَقاسِ َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى  ُم: قَاَلْت َعاِئَشةُ  ِه " قَاَل: َوقَاَل 
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ثَ ْوبِِه، ُثَّ حَيُتُّهُ ف َ  اْلَمِِنَّ يف  يُ ْبِصُر  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َها: َكاَن َرُسوُل  هللاُ َعن ْ ْبُن ِسنَاٍن، َعْن   ُيَصلِّي ِفيهِ َرِضَي  ِإَْسَاِعيُل  ََتبَ َعهُ 
ارٍ   ِعْكرَِمَة ْبِن َعمَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َسرِي   -  4176 ثنا  َقْحطََبَة،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا  َحيَّاَن،  ْبُن  ِد  حُمَمَّ أَبُو  أنبأ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ِإْسَحاُق أنبأ  ثنا  اْْلَاِدُم،  ٌع 
َلى، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ُسِئلَ  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعِن اْلَمِِنِّ ُيِصيُب   اأْلَْزَرُق، ثنا َشرِيٌك، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ

َا َكاَن َيْكِفيَك َأْن َتََْسَحهُ ِِبِْرقَ  َا ُهَو مِبَْنزَِلِة اْلُبَصاِق َأِو اْلُمَخاِط ِإَّنَّ َلى ٍة َأْو ِإْذِخٍر " َوَرَواهُ وَِكيٌع، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ الث َّْوَب، فَ َقاَل: " ِإَّنَّ
 َمْوقُوفًا َعَلى اْبِن َعبَّاٍس، َوُهَو الصَِّحيحُ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِيهِ مِنْ صُوفٍ أَوْ شَعْر  
اِبل  -  4188 اْلَفِقيهُ  ِإَْسَاِعيَل  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  َبْكٍر  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلَفَرِج أنبأ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  ثنا   ، رِّيِّ

َأيِب   ْعثَاِء، َعْن  الشَّ َأيِب  ْبِن  َأْشَعَث  ُمَعاِويََة، َعْن  أَبُو  بَاُن  ثنا َشي ْ اْلَقاِسِم،  ْبُن  ثنا َهاِشُم  " َكاَن اأْلَْزَرُق،  ُموَسى قَاَل:  َأيِب  بُ ْرَدَة، َعْن 
وَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  هُ َرُسوُل  َأْخرَباََنهُ  " َكَذا  الضَّْيِف  ُمَراَعاَة  َوَيَْيت  اَة  الشَّ َويَ ْعَتِقُل  الصُّوَف  َويَ ْلَبُس  احْلَِماَر  يَ رَْكُب  هِبََذا َسلََّم  َو 

ْسنَاِد َغرْيَ حَمُْفوظٍ   اإْلِ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
اَن  أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ   -  4190 ُد ْبُن ِسنَاٍن اْلَقزَّاُز، ثنا أَبُو َغسَّ ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد، ثنا حُمَمَّ

، ثنا ُشْعَبُة، َعْن مُحَْيِد ْبِن ِهاَلٍل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الصَّاِمِت، َعْن َأيِب َذرٍّ قَاَل: رَأَْيتُ  َلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي النَِّبَّ َصلَّى هللاُ عَ   اْلَعْنرَبِيُّ
َقِر "    يف نَ ْعَلنْيِ خَمُْصوفَ َتنْيِ ِمْن ُجُلوِد اْلب َ

اَن حَيََْي ْبُن َكِثرٍي اْلَعْنرَبِيُّ َكَما َأْعَلمُ   تَ َفرََّد بِِه أَبُو َغسَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ أنبأ أَبُو    -  4194 ُد ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
اْلبُ نَاّنِّ قَاَل: ُكْنُت جَ  ََثِبٍت  َلى، َعْن  لَي ْ َأيِب  اْبُن  أنبأ  ُموَسى،  اْبَن  يَ ْعِِن  هللِا  ْيُد  اْلَمْسِجِد ُعب َ َلى يف  لَي ْ َأيِب  ْبِن  الرَّمْحَِن  َمَع َعْبِد  اِلًسا 

َثِِن َأيِب قَاَل:    فََأََتهُ َشْيٌخ ُذو ْعَت ِمْن أَبِيَك يف اْلِفَراِء قَاَل: َحدَّ ، فَ َقاَل: اَي َأاَب ِعيَسى، َحدِّْثِِن َما َسَِ ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد النَِّبِّ  َضِفريََتنْيِ
اَبُغ؟  َعَلْيِه َوَسلََّم فََأََتهُ رَُجٌل، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، ُأَصلِّي يف اْلِفرَاِء؟ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " فَأَْيَن الدِّ

ا َوىلَّ الرَُّجُل قُ ْلُت: َمْن َهَذا؟ قَالُوا: ُسَوْيُد ْبُن َغَفَلةَ   " فَ َلمَّ
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 ضعيف.  المحقق:# قال 
 

 بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَْسَاِعيُل اْلَقاِضي، ثنا ِإبْ َراِهيُم بْ  -  4196 ُن احْلَجَّاِج، ثنا ُوَهْيُب ْبُن  أنبأ أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

ِقاَل  َأيِب  َعْن  أَيُّوَب،  َعْن  ِعْندَ َخاِلٍد،  فَ َيِقيُل  ُسَلْيٍم  أُمَّ  َيَْيت  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َعْن  وََكاَن بََة،  َها 
تَِّبَع اْلَعَرَق ِمَن النَِّطِع فَ َتْجَعُلهُ يف اْلَقَوارِيِر مَ   َع الطِّيِب، وََكاَن ُيَصلِّي َعَلى اْْلُْمَرِة " ُيَصلِّي َعَلى ِنَطٍع وََكاَن َكِثرَي اْلَعَرِق فَ ت َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َأيِب ِقاَل   -  4197 أَيُّوُب، َعْن  ثنا  ثنا ُوَهْيٌب،  ثنا َعفَّاُن،  ثنا َتَّاٌم،  ْيٍد،  ْبُن ُعب َ أنبأ َأمْحَُد  أَبُو احْلََسِن،  أُمِّ َوأنبأ  أََنٍس، َعْن  بََة، َعْن 
، َعْن أَيُّ ُسَلْيٍم " َأنَّ النَِّبَّ  اِب الث ََّقِفيُّ وَب، َعْن أََنِس ْبِن ِسريِيَن،   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّي َعَلى اْْلُْمَرِة " َورََواهُ َعْبُد اْلَوهَّ

 َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 

 
ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر، ثنا َعْبُد  أَنْ بََأهُ أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، أنبأ   - 4198 ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ

اِب، َعْن أَيُّوَب، َعْن أََنِس ْبِن ِسريِيَن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ  ِقيُل ِعْنَد أُمِّ ُسَلْيٍم  ْيِه َوَسلََّم يَ اْلَوهَّ
َها  ْبُسُط َلهُ ِنطًَعا فَ تَْأُخُذ ِمْن َعَرِقِه فَ َتْجَعُلهُ يف ِطيِبَها، َوتَ ْبُسُط َلهُ اْْلُْمَرَة َوُيَصلِّي َعَلي ْ  "فَ ت َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْيُد هللِا  أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا أَبُو    -  4266 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ثنا ُعب َ اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صَ  دِّيِّ أُْعِطيُت  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "ْبُن ُموَسى، ثنا َساملٌ أَبُو مَحَّاٍد، َعِن السُّ

ُلَغ حِمَْرابَُه، ََخًْسا مَلْ يُ ْعطَُهنَّ َأَحٌد قَ ْبِلي ِمَن اأْلَْنِبيَاِء، ُجِعَلْت ِلَ اأْلَْرُض طَُهورًا َوَمْسِجًدا، َومَلْ َيُكْن َنِبٌّ   ِمَن اأْلَْنِبيَاِء ُيَصلِّي َحَّتَّ يَ ب ْ
بَ ْيِِن َوبَ  َيُكوُن  َمِسريََة َشْهٍر  الرُّْعَب  ِإىَل  َوأُْعِطيُت  َعُث  يُ ب ْ النَِّبُّ  الرُّْعَب يف قُ ُلوهِبِْم، وََكاَن  ْقِذُف هللاُ  َمِسريَةُ َشْهٍر، فَ ي َ اْلُمْشرِِكنَي  نْيَ 

النَّ  فَ َتِجيءُ  اْْلُْمَس  يَ ْعزِلُوَن  اأْلَْنبِيَاءُ  وََكاَنِت  ْنِس،  َواإْلِ اجلِْنِّ  ِإىَل  أاََن  َوبُِعْثُت  قَ ْوِمِه،  فَ تَْأُكلُ َخاصَِّة  يف اُر  أَْقِسَمَها  َأْن  أاََن  َوأُِمْرُت  ُه، 
ْرُت َشَفاَعيِت أِلُمَّيِت "  فُ َقَراِء أُمَّيِت، َومَلْ يَ ْبَق َنِبٌّ ِإالَّ أُْعِطَي ُسْؤَلهُ َوَأخَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ بَسَطَ شَيْئًا فَصَلَّى عَلَيْهِ 
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ٍد اْلَورَّاُق، ثنا َعامِ َوأنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَانَ   -  4285 ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ْغَداَد، أنبأ أَبُو َعِليٍّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ُر  بِب َ
اْبُن َعبَّا بِنَا  ْبِن َحِكيٍم، َعْن ِعْكرَِمَة قَاَل: َصلَّى  يَ ْعَلى  ، ثنا َجرِيُر ْبُن َحازٍِم، َعْن  احْلَُسنْيِ َأيِب  ْيَت  ٍس  ْبُن  َعَلى َدْرنُوٍك َقْد طَبََّق اْلب َ

 َوَسلََّم ُيَصلِّي َعَلْيِه َوَيْسُجُد "  يَ رَْكُع َوَيْسُجُد َعَلْيِه، فَ ُقْلُت: أَُتَصلِّي َعَلى َهَذا؟ قَاَل: " نَ َعْم، رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 سَاجِدِ بَابٌ فِي فَضْلِ بِنَاءِ الْمَ 

يَ ْعُقو   -  4292 ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ٍد َوأنبأ  حُمَمَّ ْبُن  اْلَعبَّاُس  ثنا  َب، 
، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعِن اأْلَ  ورِيُّ ، َعْن َأيِب َذرٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل  الدُّ ْيِميِّ ْعَمِش، َعْن ِإبْ َراِهيَم الت َّ

تًا يف اجْلَنَِّة "   َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َبىَن ّلِلَِِّ َمْسِجًدا َوَلْو ِمْثَل َمْفَحِص َقطَاٍة َبىَن هللاُ َلهُ   بَ ي ْ
النَّاَس خُيَاِلُفوَنَك يف َهَذا احْلَدِ قَاَل   ِإنَّ  ْبِن َعيَّاٍش:  يُوُنَس: ِقيَل أِلَيِب َبْكِر  َأمْحَُد ْبُن  يَ ْرفَ ُعونَُه، فَ َقاَل أَبُو َبْكِر اْلَعبَّاُس: قَاَل  يِث اَل 

ْعنَا َهَذا ِمَن اأْلَْعَمِش، َواأْلَْعَمُش َشابٌّ   ْبُن َعيَّاٍش: َسَِ
 ر. منك  # قال المحقق:

 

 
ِد ْبِن َعْبُدوٍس، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد ا  -  4293 ارِِميُّ قَاَل: ثنا َعِليُّ ْبُن أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ لدَّ

ْبِن   اْلَفْضِل  ْبُن  ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ َعِليُّ  أَبُو َنْصِر  )ح( َوأنبأ  ْبُن  اْلَمِديِِنِّ  ثنا َعِليُّ  احْلَرَّاّنُّ،  أَبُو ُشَعْيٍب  أنبأ   ، ْبِن َعِقيٍل اْْلَُزاِعيُّ ِد  حُمَمَّ
، ثنا حَيََْي ْبُن آَدَم، ثنا ُقْطَبُة، َعِن اأْلَْعَمِش، َفذََكَرهُ َمْرفُوًعا: " َمْن َبىَن َمْسِجًدا، َوِإْن    لَهُ َكاَن ِمْثَل َمْفَحِص َقطَاٍة َبىَن هللاُ اْلَمِديِِنِّ

تًا يف اجْلَنَِّة "    بَ ي ْ
يَ  َعْن  احْلََكِم،  َعِن  َمْرفُوًعا َورُِوَي  اأْلَْعَمِش  َعِن  احْلَِميِد،  َعْبِد  ْبِن  َوَجرِيِر  َشرِيٍك،  َعْن  رُِوَي  َذرٍّ وََكَذِلَك  َأيِب  َعْن  َشرِيٍك،  ْبِن  زِيَد 

 َمْرفُوًعا
 منكر.  # قال المحقق:

 
  الْمَسَاجِدِ بَابٌ فِي كَيْفِيَّةِ بِنَاءِ 

بَاَن، ثنا ُسْفيَانُ   - 4297 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َشي ْ ، َعْن َمْنُصوِر ْبِن َصِفيََّة، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َبَة أُمِّ   َبَة، َعْن َصِفيََّة بِْنِت َشي ْ َمْنُصوٍر، قَاَلْت: َأْخرَبَْتِِن اْمَرأٌَة ِمْن َبِِن ُسَلْيٍم َوَلَدْت َعامََّة َأْهِل َداراَِن قَاَلْت: َعْن َخاِلِه ُمَساِفِع ْبِن َشي ْ

ْيَت، فَ َنِسيُت َأْن آُمَرَك ِش ِحنَي َدَخْلُت اْلب َ َأْرَسَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل ُعْثَماَن ْبِن طَْلَحَة، فَ َقاَل: " ِإّّنِ رَأَْيُت قَ ْرّنَِ اْلَكبْ 
ْيِت َما َيْشَغُل ُمَصلِّيًا "  َبِغي َأْن َيُكوَن يف اْلب َ ُرُُهَا فَِإنَّهُ اَل يَ ن ْ  َُتَمِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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يَّارِيُّ مِبَرْ  -  4301 ُد ْبُن ُموَسى اْلبَاَشاّنُّ، ثنا َعِليُّ ْبُن أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس اْلَقاِسُم ْبُن اْلَقاِسِم السَّ َو ثنا حُمَمَّ

، َعْن أََنٍس، َعِن النَّ  ْختِيَاّنِّ ، َعْن لَْيٍث، َعْن أَيُّوَب السَّ ِريُّ كَّ ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق، ثنا أَبُو مَحَْزَة السُّ
 ِد َُجًّا " أُِمْرُت اِبْلَمَساجِ 

" َعْرُش النَّاِس َكعَ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  لَْيٍث، َعْن َساملِِ ْبِن َعِطيََّة قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َيْكَرهُ َوَعْن  أَنَّهُ َكاَن  " يَ ْعِِن  ُموَسى  ْرِش 
 الطَّاَق يف َحَوالَِ اْلَمْسِجِد " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا َسْهُل ْبُن َزجْنَلَ أنبأ  - 4304 رَّاُج ثنا ُمَطنيٌَّ ُد ْبُن احْلََسِن السَّ ، ثنا أَبُو زَُهرْيٍ  أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ َة الرَّاِزيُّ
املِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعِد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْعَراَء، َعِن اْبِن َأِْبََر، َعْن نُ َعْيِم ْبِن َأيِب ِهْنَد، َعْن سَ 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ات َُّقوا َهِذِه اْلَمَذاِبَح " يَ ْعِِن اْلَمَحارِيبَ 
 حسن. # قال المحقق:

 
هبَِ   -  4305 ْغَداِديُّ  ْبُن َشاَذاَن اْلب َ أَبُو َعِليِّ  ٍد َوأنبأ  ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا أَبُو حُمَمَّ َوْيِه، ثنا يَ ْعُقوُب  ْبِن َدَرْست َ ْبُن َجْعَفِر  أنبأ َعْبُد هللِا  ا، 

، َعْن أَبِيِه، عَ  ُد ْبُن ِدْرَهٍم، َعْن َكْعِب ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَْنَصاِريِّ َهاِل، ثنا حُمَمَّ اُج ْبُن اْلِمن ْ  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ ْن َأيِب قَ تَاَدَة َأنَّ َحجَّ
فََأْوسَ  قَاَل:   " َُتَْلُئوهُ  َأْوِسُعوهُ   " فَ َقاَل:  ُنوُه،  ب ْ لِي َ َمْسِجًدا؛  ُسوا  َأسَّ َقْد  ِبَقْوٍم  َمرَّ  َوَسلََّم   ُعوهُ َعَلْيِه 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثن - 4306 ، أنبأ أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ثنا أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ
هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  قَ تَاَدَة  َأيِب  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبِن  َعْن َكْعِب  ِدْرَهٍم،  ْبُن  ُد  ِمَن حُمَمَّ قَ ْوٍم  َعَلى  أََتى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   

ُنوَن َمْسِجًدا َْلُْم، فَ َقاَل: " َأْوِسُعوهُ َُتَْلُئوهُ "اأْلَْنَصاِر   َهَذا َحِديٌث َقِد اْختُِلَف يف ِإْسنَاِدهِ  َوُهْم يَ ب ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا حمَُ  -  4307 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ ُل، ثنا  أنبأ أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ الَّ ُد ْبُن حُمَبٍَّب أَبُو َُهَّاٍم الدَّ مَّ

ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِعيَاٍض، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب اْلَعاِص " َأنَّ النَِّبَّ  اِئِب، َعْن حُمَمَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَرهُ َأْن جَيَْعَل  َسِعيُد ْبُن السَّ
تُ ُهْم " َمْسِجَد الطَّاِئِف حَ   ْيُث َكاَنْت طَاِغي َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ 
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َخلِ   -  4322 أَبُو  ثنا  ْغَداَد،  بِب َ اْلُمِفيُد  اْلَبْصرِيُّ  َجْعَفٍر  ْبُن  ُعَمُر  َحْفٍص  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  أَبُو أنبأ  ثنا  اْلَقاِضي،  يَفَة 
ْعُت ُمَعاِويََة ْبَن قُ رََّة   اٌد أَبُو طَْلَحَة قَاَل: َسَِ ، ثنا َشدَّ حُيَدُِّث َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، أَنَّهُ َكاَن يَ ُقوُل: " ِمَن السُّنَِّة ِإَذا  اْلَولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ

 َدَخْلَت اْلَمْسِجَد َأْن تَ ْبَدأَ ِبرِْجِلَك اْلُيْمىَن، َوِإَذا َخَرْجَت َأْن تَ ْبَدأَ ِبرِْجِلَك اْلُيْسَرى "  
اُد ْبُن َسِعيٍد أَبُو طَْلَحَة الرَّاسِ   ِبُّ َولَْيَس اِبْلَقِويِّ تَ َفرََّد بِِه َشدَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

حَيََْي   -  4325 ثنا  ِإْسَحاَق،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  أَبُو    أنبأ  ثنا  بَُكرْيٍ،  َأيِب  ْبُن 
، ثنا زَْيُد بْ  َتِسُلوا{  ُن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْولِِه }َواَل ُجنُ بًا ِإالَّ َعاِبرِي َسِبيٍل َحَّتَّ تَ غْ َجْعَفٍر، يَ ْعِِن الرَّاِزيَّ

َواهُ أَبُو نُ َعْيٍم، َعْن َأيِب َجْعَفٍر،  [ قَاَل: " اَل َتْدُخِل اْلَمْسِجَد َوأَْنَت ُجُنٌب ِإالَّ َأْن َيُكوَن طَرِيُقَك ِفيِه، َواَل جَتِْلْس " َورَ 43]النساء:  
 َوقَاَل: " ِإالَّ َوأَْنَت َمارٌّ ََتُرُّ ِفيِه " 

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن رَاِفٍع، ثنا عَ   -  4327 ، ثنا حُمَمَّ اِق، أنبأ َمْعَمٌر، َعْن ْبُد الرَّزَّ َوأنبأ أَبُو َحازٍِم، أنبأ أَبُو َأمْحََد احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس الث ََّقِفيُّ
ُص لِْلُجُنِب َأْن ميَُ  ْيَدَة ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد " أَنَّهُ َكاَن يُ َرخِّ رَّ يف اْلَمْسِجِد ُُمْتَازًا " قَاَل: َواَل َأْعَلُمهُ  َعْبِد اْلَكِرمِي، َعْن َأيِب ُعب َ

 الَّ َعاِبِري َسِبيلٍ [ إِ 43ِإالَّ قَاَل: }َواَل ُجنُ بًا{ ]النساء: 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
إِبْ َراِهيَم، َعِن احْلََسِن ْبِن   أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق، ثنا ُمْسِلُم ْبنُ  -  4328

، َعْن َسْلٍم اْلعَ  ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك يف قَ ْولِِه }َواَل ُجنُ بًا ِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍل{ ]النساء:  َأيِب َجْعَفٍر اأْلَْزِديِّ [ قَاَل: " جَيْتَاُز 43َلِويِّ
 َواَل جَيِْلُس " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمُسْلِمِ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ 
ثَ نَا أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّ  - 4337 َوْيِه، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن،  َحدَّ َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َدَرْست َ ْغَداَد قَاَل: َحدَّ اُن بِب َ

يِليِّ ثنا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحيَّاَن، ثنا َداُوُد ْبُن َأيِب ِهْنَد، َعْن َأيِب َحْرِب ْبِن َأيِب اأْلَ  ، َعْن طَْلَحَة النَّْضِريِّ  ْسَوِد الدِّ
نَ َزَل َعَلْيهِ  لَهُ َعرِيٌف  اْلَمِديَنَة فَِإْن َكاَن  الرَُّجُل ِإَذا َقِدَم  ُمَهاِجًرا وََكاَن  اْلَمِديَنَة  َة، قَاَل: َقِدْمُت  الصُّفَّ نَ َزَل  لَهُ َعرِيٌف  ، َوِإْن مَلْ َيُكْن 

زَ  ُهَما مُ فَ َقِدْمتُ َها َولَْيَس ِل هِبَا َعرِيٌف فَ ن َ ن َ ا ِمْن َلِت الصُّفََّة وََكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُ َراِفُق َبنْيَ الرَُّجَلنْيِ َويَ ْقِسُم بَ ي ْ دًّ
نَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َصاَلتِِه ِإْذ َأََتهُ رَُجٌل، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ  ي ْ ، َأْحَرَق بُطُونَ نَا التَّْمُر، َوََتَرََّقْت َعنَّا اْْلُُنُف  ََتٍْر فَ ب َ

َد هللاَ َوأَْثىَن َعَلْيِه، َوذََكَر َما لَِقَي ِمْن قَ ْومِ  نَا قَاَل: َوِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم محَِ ِه، ُثَّ قَاَل: " َلَقْد رَأَيْ ُتِِن َوَصاِحِب َمَكث ْ
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نَا ِإْخَوانَ نَا مِ ِبضْ  َلًة َما لَنَا طََعاٌم َغرْيُ اْلرَبِيِر "، َواْلرَبِيُر ََثَُر اأْلَرَاِك " َحَّتَّ أَتَ ي ْ َن اأْلَْنَصاِر فَآَسْواَن ِمْن طََعاِمِهْم، وََكاَن ُجلُّ َع َعْشَرَة لَي ْ
ُكْم َعَلى اْْلُْبِز َواللَّْحِم أَلَْطَعْمُتُكُموُه، َوَسيَْأيت َعَلْيُكْم زََماٌن، َأْو َمْن َأْدرََكهُ ِمْنُكْم طََعاِمِهُم التَّْمَر، َوالَِّذي اَل ِإلََه ِإالَّ ُهَو َلْو َقَدْرُت لَ 

 َأِو اْلي َْوَم؟ قَاَل: " اَل َبْل أَنْ ُتُم  يَ ْوَمِئٍذ َخرْيٌ   تَ ْلَبُسوَن أَْمثَاَل َأْستَاِر اْلَكْعَبِة، َويُ ْغَدى َويُ َراُح َعَلْيُكْم اِبجْلَِفاِن " قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا، ََنْنُ 
ْوَم ِإْخَواٌن، َوأَنْ ُتْم يَ ْوَمِئٍذ َيْضِرُب بَ ْعُضُكْم رِقَاَب بَ ْعٍض "  ْوَم َخرْيٌ، أَنْ ُتُم اْلي َ  اْلي َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ثنا َأمْحَُد ْبُن  - 4338 َلِميُّ ٍد اْلب َْزاَنّنُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسيَّاٍر، أنبأ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ْيُد هللِا ْبُن حُمَمَّ َسِعيٍد اْلَمْعَداّنُّ مِبَْرَو، ثنا ُعب َ
ا َكثُ َر اْلُمَهاِجُروَن اِبْلَمِديَنِة  ، َأْخرَبّن ُعْثَماُن ْبُن اْلَيَماِن قَاَل: " َلمَّ ْم َداٌر َواَل َمْأًوى أَنْ َزَْلُْم َرُسوُل َومَلْ َيُكْن ْلَُ ثنا أَبُو َحاِمٍد الرََّواِديُّ

ِة، َفَكاَن جُيَاِلُسُهْم َوَيََْنُس هِبِمْ  " َورُوِّينَا َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّهُ   هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْسِجَد، َوََسَّاُهْم َأْصَحاَب الصُّفَّ
ْوِم يف اْلَمسْ   ِجِد، فَ َقاَل: " فَأَْيَن َكاَن َأْهُل الصُّفَِّة؟ " يَ ْعِِن يَ نَاُموَن ِفيهِ ُسِئَل َعِن الن َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ ذِكْرِ الْمَعْنَى فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ دُونَ الْآخَرِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ َوأنبأ أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق الْ   -  4358 رَّاُج، َوَغرْيُُُهَا قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُمزَكِّي، َوأَبُو اْلَقاِسِم السَّ

ٍد، َعْن ُعب َْيِد هللِا ْبِن طَْلَحَة ْبِن ُكرَ  ، أنبأ ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ اِفِعيُّ حْلََسِن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَغفٍَّل،  ْيٍز، َعِن ا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ
َا َسِكيَنٌة َوبَ رََكٌة، َوِإَذا َأْدرََكْتُكُم َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َأْدرََكْتُكُم الصَّاَلُة، َوأَنْ ُتْم يف ُمَراِح اْلَغَنِم فَ  َصلُّوا ِفيَها، فَِإَنَّ

َا ِإَذاالصَّاَلةُ َوأَ  َا ِجنٌّ ِمْن ِجنٍّ ُخِلَقْت، َأاَل تَ َرى َأَنَّ َها َفَصلُّوا فَِإَنَّ ِبِل فَاْخُرُجوا ِمن ْ نَ َفَرْت َكْيَف َتْشَمُخ ِِبَْنِفَها؟ "  نْ ُتْم يف َأْعطَاِن اإْلِ
اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ يف رَِوايَِة َأيِب َسِعيٍد َويف قَ ْوِل النَِّبِّ َصلَّ  َا ِجنٌّ ِمْن ِجنٍّ قَاَل الشَّ ِبِل؛ فَِإَنَّ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل ُتَصلُّوا يف َأْعطَاِن اإْلِ

ِمْن َهذَ  بِنَا  اْخُرُجوا   " الصَّاَلِة:  اَنَم َعِن  َها، َكَما قَاَل ِحنَي  ََنَى َعن ْ َا  ِإَّنَّ أَنَّهُ  " َدلِيٌل َعَلى  بِهِ ُخِلَقْت  اْلَواِدي؛ فَِإنَّهُ َواٍد  "  ا   َشْيطَاٌن 
َا ُخِلَقْت ِمْن ِجنٍّ اَل   ِبِل؛ أِلََنَّ لَِنَجاَسِة َمْوِضِعَها، َوقَاَل يف اْلغََنِم: "  َفَكرَِه َأْن ُيَصلَِّي قُ ْرَب َشْيطَاٍن، وََكَذا َكرَِه َأْن ُيَصلَِّي قُ ْرَب اإْلِ

 ِهَي ِمْن َدَوابِّ اجْلَنَِّة "  
ْيُخ: أَمَّا  ْوِم َعِن الصَّاَلِة فَ َقْد َمَضى، َوأَمَّا َحِديثُهُ يف اْلَغَنمِ قَاَل الشَّ  احْلَِديُث يف الن َّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ثنا أَبُو َسِعيٍد َأمحَْ  -  4360 ِهيَم ْبِن َحاِجٍب، ثنا ُد ْبُن ِإبْ َراَوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن َداُوَد اْلَعَلِويُّ
ْعُت أاََب َحيَّاَن َيْذُكُر َعْن َأيِب زُْرَعَة بْ  َنَة قَاَل: َسَِ ي ْ َوْيِه ْبُن َماْزاَيَر، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُعي َ ِن َعْمرِو ْبِن َجرِيٍر، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ  َسْخت َ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلَغَنَم ِمْن َدَوابِّ اجْلَنَِّة فَاْمَسُحوا رُغَاَمَها َوَصلُّوا يف َمَراِبِضَها " َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 
 ضعيف.   # قال المحقق: 
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إِبْ َراِهي  -  4361 ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثنا  احْلَاِفُظ،  ْبُن ُعَمَر  أنبأ َعِليُّ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثنا  أنبأ  بَُدْيٍل،  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  زَّاُز،  اْلب َ َم 

نَا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  َعَلْيِه َوَسلََّم َصاَلًة َمْكُتوبًَة، َفَضمَّ    ُمَفضَُّل ْبُن َصاِلٍح، ثنا َِسَاُك ْبُن َحْرٍب، َعْن َجاِبِر ْبِن ََسَُرَة قَاَل: َصلَّي ْ
ا صَ  ْيطَاَن َأرَاَد َأْن مَيُرَّ َيَدهُ يف الصَّاَلِة، فَ َلمَّ  َبنْيَ َيِديَّ لَّى، قُ ْلنَا: اَي َرُسوَل هللِا، َأْحَدَث يف الصَّاَلِة َشْيٌء؟ قَاَل: " اَل، ِإالَّ َأنَّ الشَّ

َقِِن ِإلَْيِه َأِخي سُ  ، َوامْيُ هللِا لَْواَل َما َسب َ ْقُتهُ َحَّتَّ َوَجْدُت بَ ْرَد ِلَسانِِه َعَلى َيِديَّ َلْيَماُن اَلْرتُِبَط ِإىَل َسارِيٍَة ِمْن َسَواِري اْلَمْسِجِد َفَخن َ
ُه، َويف َحِديِث اْبِن َمْسُعوٍد، َويف َحَّتَّ يُِطيَف ِبِه َوَلَداُن َأْهِل اْلَمِديَنِة " َوَقْد َمَضى َمْعىَن َهَذا يف َحِديِث َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعنْ 

ْرَداءِ   َحِديِث َأيِب الدَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
 جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا صَلَاةُ التَّطَوُّعِ 

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ 
ِبشْ   -  4377 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبِن ُحَجرْيٍ أنبأ  َنَة، َعْن ِهَشاِم  ي ْ ْبُن ُعي َ ثنا ُسْفيَاُن  ثنا َسْعَداُن،  أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز،  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ   رَاَن 

َنََ  َا  ِإَّنَّ فَ َقاَل:  رُْكُهَما،  ات ْ َعبَّاٍس  اْبُن  َلهُ  فَ َقاَل  اْلَعْصِر،  بَ ْعَد  رَْكَعَتنْيِ  ُيَصلِّي  طَاُوٌس  َرسُ قَاَل: َكاَن  َوَسلََّم  ى  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  وُل 
ُهَما َأْن تُ تََّخَذ ُسلًَّما، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: " إِنَّهُ َقْد ََنَى النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعنْ  ُب  َعن ْ  َصاَلٍة بَ ْعَد اْلَعْصِر، َفاَل نَْدِري أَتُ َعذَّ

 ةُ ِمْن أَْمرِِهْم{ هللاَ تَ َعاىَل قَاَل }َما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى هللاُ َوَرُسولُهُ َأْمًرا َأْن َتُكوَن َْلُُم اْْلريََ  َعَلْيِهَما َأْم تُ ْؤَجُر؛ أِلَنَّ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ الْ  - 4395 ، ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َوأنبأ أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ارَاِبَِْرِديُّ َقطَّاُن، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن الدَّ

ْبِن قَ ْيٍس، َعْن ذَْكَواَن، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ  ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعِن اأْلَْزَرِق  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ عَ ِإبْ َراِهيَم اجْلُدِّيُّ َأنَّ  َها "  َلْيِه   َعن ْ
َعَلى ُيَصلِّي  َوَسلَّ   َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َسَلَمَة  أُمُّ  ثَ ْتِِن  َوَحدَّ َها:  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشةُ  "قَاَلْت  َها اْْلُُمِر  َعَلي ْ َدَخَل  َم 

الصَّاَلََتِن مَلْ َتُكْن ُتَصلِّيَها قَاَل: " َأََتّن َما َأْشغََلِِن َعْن رَْكَعَتنْيِ بَ ْعَد الظُّْهِر فَ ُهَما َهاََتِن َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِ بَ ْعَد اْلَعْصِر، قُ ْلُت: َهاََتِن 
ُهَُ  ُُهَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصالَّ َء الصَّاَلِة َكاَن ُيَصلِّيَها فََأْغَفَلَها، ا َقَضا" ات ََّفَقْت َهِذِه اأْلَْخبَاُر َعَلى َأنَّ َأوََّل َما َصالَّ

ْفِسِه بَ ْعَد اْلَعْصِر، وََكانَ  َها لِن َ ت َ َها َوِإْن مَلْ َتُكْن فَ ْرًضا، ُثَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَثْ ب َ ت َ  ِإَذا َصلَّى َصاَلًة أَثْ ب َ
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَبٌ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ دُونَ بَعْض ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ كُلُّ صَلَاةٍ لَهَا سَ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ  
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َفُر ْبُن َعْوٍن، َعْن ِمْسَعٍر،  أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، أنبأ أَبُو َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيٍم، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َجعْ   - 4400
يِق َحبِ  دِّ دِّيَقةُ بِْنُت الصِّ ثَ ْتِِن الصِّ يَبةُ َحِبيِب هللِا، اْلُمرَبََّأةُ َرِضَي َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبٍت، َعْن َأيِب الضَُّحى، َعْن َمْسُروٍق قَاَل: َحدَّ

َها " أَنَّهُ َعَلْيِه الصَّاَلةُ  اَلُم َكاَن ُيَصلِّيِهَما الرَّْكَعَتنْيِ بَ ْعَد اْلَعْصِر " هللاُ تَ َعاىَل َعن ْ  َوالسَّ
 # قال المحقق: صحيح. 

 
 بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْأَمْكِنَةِ دُونَ بَعْض  

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا يُوُسُف ْبُن َعْبِد هللِا اْْلَُوارِزْ  -  4414 ْيِت اْلَمْقِدِس ثنا اْبُن  أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ِميُّ بِب َ
ُد ْبُن ِإدْ  ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَؤمَِّل، َعْن مُحَْيٍد َمْوىَل َعْفَراَء،  ِمْقاَلٍص يَ ْعِِن َعْبَد اْلَعزِيِز ْبَن ِعْمَراَن ْبِن ِمْقاَلٍص، ثنا حُمَمَّ اِفِعيُّ رِيَس الشَّ

اْلَكعْ  أَنَّهُ قَاَم فََأَخَذ ِِبَْلَقِة اَبِب  هللاُ َعْنهُ  َأيِب َذرٍّ َرِضَي  ْبِن َسْعٍد، َعْن ُُمَاِهٍد، َعْن  َمْن َعَرَفِِن فَ َقْد  َعْن قَ ْيِس  َعَرَفِِن،  َبِة، ُثَّ قَاَل: 
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اَل َصاَلةَ  َوَمْن مَلْ يَ ْعرِْفِِن فَأاََن ُجْنُدٌب َصاِحُب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َسَِ

ْمُس، َواَل َصاَلَة بَ ْعَد الصُّبْ  َة " َوأنبأ أَبُو احْلََسِن ْبُن  بَ ْعَد اْلَعْصِر َحَّتَّ تَ ْغُرَب الشَّ ةَ ِإالَّ مِبَكَّ َة ِإالَّ مِبَكَّ ْمُس ِإالَّ مِبَكَّ ِح َحَّتَّ َتطُْلَع الشَّ
َوْيِه، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا عَ  ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو َعِليِّ ْبُن َسْخت َ َؤمَِّل، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدهِ ْبُد هللِا ْبُن اْلمُ َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

اأْلَعْ  ِبَصْوتِِه  اَنَدى  ُثَّ  اْلَكْعَبِة،  اَبِب  ِِبَْلَقِة  فََأَخَذ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َذرٍّ  أَبُو  نَا  َعَلي ْ َقِدَم  َعَلْيِه  قَاَل:  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  ْعُت  َسَِ َلى: 
 . َوَسلََّم، َفذََكَر مِبَْعنَاهُ 

اُح، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمَؤمَِّل، َعْن مُحَْيٍد َمْوىَل َعْفَراَء، َعْن ُُمَاِهٍد مَلْ َيذْ َوَرَواهُ سَ  ُكْر قَ ْيَس ْبَن َسْعٍد وََكَذِلَك َرَواهُ  ِعيُد ْبُن َساملٍِ اْلَقدَّ
اْلُمَؤمَِّل، َعْن محَُ  هللِا ْبِن  ، َعْن َعْبِد  اِفِعيُّ الشَّ ٍد  هللِا ْبُن حُمَمَّ هللِا ْبِن َعْبُد  َراِد َعْبِد  يُ َعدُّ يف ِإف ْ احْلَِديُث  اأْلَْعَرِج، َعْن ُُمَاِهٍد َوَهَذا  ْيٍد 

 ْن مُحَْيٍد َوأَقَاَم ِإْسنَاَدهُ اْلُمَؤمَِّل، َوَعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَؤمَِّل َضِعيٌف ِإالَّ َأنَّ ِإبْ َراِهيَم ْبَن طَْهَماَن َقْد ََتبَ َعهُ يف َذِلَك، عَ 
 ضعيف.  ال المحقق:# ق
 

بَ  - 4415 ٍد َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َشي ْ ْغَداِديُّ اْْلََرِويُّ هِبَا، أنبأ  أَنْ بَأَهُ أَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو حُمَمَّ اَن اْلب َ
ِإبْ رَ  ثنا  ْبُن حَيََْي،  ُد  َخالَّ ثنا  جَنَْدَة،  ْبُن  قَاَل:  ُمَعاذُ  ُُمَاِهٍد،  َعْن  َسْعٍد،  ْبِن  قَ ْيِس  َعْن  َعْفَراَء،  َمْوىَل  مُحَْيٌد  ثنا  طَْهَماَن،  اْبُن  ُهَو  اِهيُم 

يَ ُقولُ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  ْعُت َرُسوَل  اْلبَاِب، ُثَّ قَاَل: َسَِ أَبُو َذرٍّ فََأَخَذ ِِبَْلَقِة  اْلَعْصِر   ِِبُُذّنَّ َهاَتنْيِ َجاَءاَن  بَ ْعَد  " اَل َصاَلَة   :
ةَ  َة ِإالَّ مِبَكَّ َة ِإالَّ مِبَكَّ ْمُس ِإالَّ مِبَكَّ ْمُس، َواَل بَ ْعَد اْلَفْجِر َحَّتَّ َتطُْلَع الشَّ ، َوُُمَاِهٌد اَل َحَّتَّ تَ ْغُرَب الشَّ  " مُحَْيٌد اأْلَْعَرُج لَْيَس اِبْلَقِويِّ

ُبُت َلهُ ََسَاٌع ِمْن َأيِب ذَ   رٍّ، َوقَ ْولُُه: َجاَءاَن يَ ْعِِن َجاَء بَ َلَداَن، َوهللاُ َأْعَلُم، َوَقْد رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن ُُمَاِهدٍ يَ ث ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا َجْعَفُر ْبنُ   - 4417 ِد ْبِن اْلَمالِيِِنِّ َأمْحََد ْبِن َعاِصٍم، ثنا ِهَشاُم  أنبأ أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

اٍر، ثنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب رَاِشٍد، َعْن َعطَاِء  ْبِن َأيِب راََبٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ْبُن َعمَّ
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ْمُس، َواَل بَ ْعَد اْلَعْصِر َحَّتَّ  ْمُس، َمْن طَاَف فَ ْلُيَصلِّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َصاَلةَ بَ ْعَد اْلَفْجِر َحَّتَّ َتطُْلَع الشَّ  تَ ْغُرَب الشَّ
  ِحنٍي طَاَف "  َأيَّ 

َل: َوُهَو حُيَدُِّث َعْن َعطَاٍء َوَغرْيِِه مِبَا  قَاَل أَبُو َأمْحََد: َوَهَذا يَ ْرِويِه َعْن َعطَاٍء َسِعيٌد، َوزَاَد يف َمْتِنِه " َمْن طَاَف فَ ْلُيَصلِّ َأيَّ ِحنٍي " قَا
ْيُخ: َوذََكَرهُ اْلُبَخارِ  .اَل يُ تَاَبُع َعَلْيهِ   يُّ يف التَّارِيِخ، َوقَاَل: اَل يُ تَاَبُع َعَلْيهِ قَاَل الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْغَداَد، أنبأ َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيُه، ثنا َعْبُد اْلمَ   - 4429 ،  أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد اْلُمْقِرُئ بِب َ ٍد، ثنا احْلَْوِضيُّ ِلِك ْبُن حُمَمَّ
ِه ُمَعاِذ اْبنِ َوأَبُو الْ  ْيِت   َولِيِد، قَااَل: ثنا ُشْعَبُة، َعْن َسْعِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َنْصِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َجدِّ َعْفَراَء أَنَّهُ َكاَن َيطُوُف اِبْلب َ

اَل ُتَصلِّي؟ قَاَل: " ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعِن بَ ْعَد اْلَعْصِر َفاَل ُيَصلِّي، فَ َقاَل َلهُ ُمَعاٌذ، رَُجٌل ِمْن قُ َرْيٍش، َما َلَك 
ْمُس، َوبَ ْعَد الصُّْبِح َحَّتَّ َتطُْلَع " َوَرَواهُ أَ  ِه بُو َداُوَد، َعْن ُشْعَبَة فَ َقاَل: َعْن َجدِّ الصَّاَلِة بَ ْعَد الصَّاَلَتنْيِ بَ ْعَد اْلَعْصِر َحَّتَّ تَ ْغُرَب الشَّ

ُلْغهُ التَّْخِصيُص، َوَلْو ب َ  ْوِفيقُ أَنَّهُ طَاَف َمَع ُمَعاِذ اْبِن َعْفَراَء، َوَهَكَذا َيُكوُن حَمُْمواًل َعَلى أَنَّهُ مَلْ يَ ب ْ  َلَغهُ َلَصاَر إِلَْيِه، َواِبهلِل الت َّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 امُ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْأَيَّامِ دُونَ بَعْض ، فَيَجُوزُ لِمَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ أَنْ يَتَنَفَّلَ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ  

ْغَداَد، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد الدَّ  -  4431 يُّ بِب َ َثِم، أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْْلَاِِشِ قَّاُق، ثنا َعْبُد اْلَكِرمِي ْبُن اْْلَي ْ
اُن اْلَكْرَماّنُّ، ثنا لَْيٌث، َعْن   ، ثنا َحسَّ ُُمَاِهٍد، َعْن َأيِب اْْلَِليِل، َعْن َأيِب قَ تَاَدَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْهِديٍّ

َر ُكلَّ يَ ْوٍم ِإالَّ ي َ  َهاِر ِإالَّ يَ ْوَم اجْلُُمَعِة؛ أِلَنَّ َجَهنََّم ُتَسجَّ  ْوَم اجْلُُمَعِة "  " أَنَّهُ َكرَِه َأْن ُيَصلَّى ِنْصَف الن َّ
بْ   َوأنبأ اُن  َحسَّ ثنا  ِعيَسى،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  َداُوَد،  أَبُو  ثنا  َداَسَة،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أنبأ   ، الرُّوْذاَبِريُّ َعِليٍّ  ِبِِْسنَاِدهِ  أَبُو  َفذََكَرهُ  ِإبْ َراِهيَم،  ُن 

 . َوَمْعنَاهُ 
ْيُخ: َولَهُ َشَواِهُد، َوِإْن َكاَنْت َأَسانِيُدَها َضِعيَفةً  .اَدةَ قَاَل أَبُو َداُوَد: َهَذا ُمْرَسٌل، أَبُو اْْلَِليِل مَلْ يَ ْلَق َأاَب قَ تَ   قَاَل الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

الرَّ   -  4433 أنبأ  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  اْلُمزَكِّي،  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  أنبأ  َما،  َها  ُسَلْيمَ ِمن ْ ْبُن  أنبأ  بِيُع  اَن، 
َأيِب هُ  ، َعْن  اْلَمْقرُبِيِّ هللِا، َعْن َسِعيٍد  ْبِن َعْبِد  ِإْسَحاَق  ٍد، َعْن  ْبُن حُمَمَّ إِبْ َراِهيُم  أنبأ   ، اِفِعيُّ هللِا  الشَّ َأنَّ َرُسوَل   " هللاُ َعْنهُ  َريْ َرَة َرِضَي 

َهارِ  ْمُس ِإالَّ يَ ْوَم اجْلُُمَعِة " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعِن الصَّاَلِة ِنْصَف الن َّ   َحَّتَّ تَ ُزوَل الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ، ثنا حمَُ   - 4434 ِد ْبُن َحيَّاَن أَبُو الشَّْيِخ اأْلَْصب َ ُد ْبُن حَيََْي، ثنا أَبُو ُكَرْيٍب، َوأنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ مَّ

َعْبدُ  َلهُ  يُ َقاُل  اْلَمِديَنِة  َأْهِل  ِمْن  َشْيٍخ  َعْن  اأْلَمْحَُر،  َخاِلٍد  أَبُو  النَِّبُّ   ثنا  قَاَل  قَاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  َسِعيٍد،  َعْن  هللِا، 
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َهاُر ُكلَّ يَ ْوٍم ِإالَّ يَ ْوَم اجْلُمُ  ، َعِة " َورُِوَي يف َذِلَك َعْن َأيِب َسِعيَصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " حَتُْرُم، يَ ْعِِن الصَّاَلَة ِإَذا انْ َتَصَف الن َّ ٍد اْْلُْدِريِّ
اْستَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  َمْرفُوًعا َوااِلْعِتَماُد َعَلى  ْبِن َعَبَسَة َواْبِن ُعَمَر  اجْلُُمَعِة، ُثَّ رَغََّب يف َوَعْمرِو  ِإىَل  ْبِكرَي  الت َّ َحبَّ 

َماِم ِمْن َغرْيِ ََتِْصيصٍ  نَاٍء َنْذُكُرَها ِإْن َشاَء هللاُ تَ َعاىَل يف ِكتَاِب اجْلُُمَعةِ الصَّاَلِة ِإىَل ُخُروِج اإْلِ  ، َواَل اْسِتث ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ بَادَرَ بِالْفَرْضِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا  أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعي  -  4437 ِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، عَ  احْلَُصنْيِ ْبِن  أَيُّوَب  ُموَسى، َعْن  ْبِن  ِباَلٍل، َعْن ُقَداَمَة  ْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن ُسَلْيَماُن ْبُن  هللِا  َأيِب َعْلقَ َعْبُد  َمْوىًل اِلْبِن َعبَّاٍس  ْن  َمَة 
َصاَلًة كَ  َفَصلَّْيُت  اْلَفْجِر،  بَ ْعَد  ُأَصلِّي  قُْمُت  قَاَل:  ُعَمَر،  ْبِن  هللِا  لَِعْبِد  َمْوىًل  َيَساٌر  َثِِن  َحدَّ ُعَمَر قَاَل:  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َفَحَصَبِِن  ِثريًَة 

أَ  َيَساُر َكْم َصلَّْيَت؟ قَاَل: قُ ْلُت: اَل  اَي  نَا قَاَل:  َعَلي ْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج  هللِا َصلَّى  ِإنَّ َرُسوَل  هللِا: اَل َدرَْيَت،  ْدِري، فَ َقاَل َعْبُد 
لِّْغ َشاِهدُُكْم غَائِبَ  نَا تَ َغيُّظًا َشِديًدا، ُثَّ قَاَل: " لِيُ ب َ َغيََّظ َعَلي ْ ْعَد طُُلوِع اْلَفْجِر ِإالَّ رَْكَعيتَِ  ُكْم اَل َصاَلَة ب َ َوََنُْن ُنَصلِّي َهِذِه الصَّاَلَة فَ ت َ

َوْيٍس، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َفَخَلَط يف  اْلَفْجِر " أَقَاَم ِإْسنَاَدهُ َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َوَرَواهُ أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب أُ 
، َعْن َعْلَقَمَة  ِإْسنَاِدِه، َوالصَِّحيُح رَِوايَةُ ابْ  َمْوىَل  ِن َوْهٍب، فَ َقْد َرَواهُ ُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد، َعْن ُقَداَمَة، َعْن أَيُّوَب ْبِن ُحَصنْيٍ التَِّميِميِّ

 اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َيَساٍر َمْوىَل اْبِن ُعَمَر ََنَْوهُ  
 صحيح.  # قال المحقق:

 
، أنبأ أَبُو حَيََْي ْبُن َأيِب َمَسرََّة، ثنا اْلَعاَلءُ ْبُن عَ أنبأ أَبُو َعِليٍّ   -  4438 ، أنبأ احْلَُسنْيُ ْبُن أَيُّوَب الطُّوِسيُّ ْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا  الرُّوْذاَبِريُّ

 . ُوَهْيٌب، َفذََكَر َمْعنَاهُ 
،  وََكَذِلَك َرَواهُ مُحَْيُد ْبُن اأْلَْسَوِد، َعْن قَُداَمَة، َوَرَواهُ َعْبُد   ِد ْبِن احْلَُصنْيِ ، َعْن قَُداَمَة ْبِن ُموَسى، َعْن حُمَمَّ رَاَوْرِديُّ ٍد الدَّ اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ

هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َأنَّ َرُسوَل  َمْوىَل اْبِن ُعَمَر، َعِن اْبِن ُعَمَر  َيَساٍر  َأيِب َعْلَقَمَة، َعْن  " اَل َصاَلَة ب َ َعْن  ْعَد اْلَفْجِر ِإالَّ َم قَاَل: 
ٍد َجنَاُح ْبُن َنِذيِر ْبِن َجنَاٍح اِبْلُكوَفِة، أنبأ أَبُو َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيٍم، ثنا أَ  َبةُ ْبُن َسِعيٍد، ثنا رَْكَعَتنْيِ " أنبأ أَبُو حُمَمَّ ي ْ مْحَُد ْبُن َحازٍِم، أنبأ قُ ت َ

، َفذََكَرهُ َورََواهُ ُعْثَماُن ْبنُ  رَاَوْرِديُّ   ُعَمَر، أنبأ ُقَداَمةُ ْبُن ُموَسى، َأْخرَبّن رَُجٌل ِمْن َبِِن َحْنظََلَة، َعْن َأيِب َعْلَقَمَة َمْوىَل اْبِن َعبَّاٍس، الدَّ
ْبُن ُمْكَرٍم، ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر،  َسُن َفذََكَر مِبَْعىَن َحِديِث اْبِن َوْهٍب، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ، ثنا احلَْ 

  ِبهِ بَِنْحِوِه َوَلهُ َشاِهٌد ِمْن َحِديِث َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َوِإْن َكاَن يف ِإْسنَاِدِه َمْن اَل حُيَْتجُّ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ِإْسَحاَق، وَ   -  4441 َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  َنْصٍر َأْخرَباََن  ْبُن  ثنا َِبُْر  اأْلََصمُّ،  اْلَعبَّاِس ُهَو  أَبُو  ثنا  اْلَقاِضي قَااَل:  احْلََسِن  ْبُن  َبْكِر  أَبُو 

، َعْن َعْبِد هللاِ قَاَل: قُِرَئ َعَلى اْبِن َوْهٍب َأْخرَبََك َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زاَِيِد ْبِن أَنْ َعَم، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن احلُْ   ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص  بُِليِّ
 ْلَفْجِر " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل: " اَل َصاَلَة بَ ْعَد طُُلوِع اْلَفْجِر ِإالَّ رَْكَعيتَِ ا
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ُأَسْيُد ْبُن َعاِصٍم، ثنا َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَ  - 4442 يِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْنهُ قَاَل: قَاَل  ْبِن َعْمرٍو َرِضَي هللاُ عَ احْلَُسنْيُ ْبُن َحْفٍص، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن زاَِيٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن يَزِيَد، َعْن َعْبِد هللاِ 

 ْبُن يَزِيَد ُهَو أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُبُِليُّ  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َصاَلَة بَ ْعَد طُُلوِع اْلَفْجِر ِإالَّ رَْكَعيتَِ اْلَفْجِر " َعْبُد هللاِ 
ِن ْبِن زاَِيٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن يَزِيَد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو قَاَل: " اَل َصاَلَة بَ ْعَد َأْن ُيَصلَّى َوَرَواهُ َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، َعْن َعْبِد الرَّمحَْ 

ُد ْبنُ  اِب اْلَفرَّاُء،   يَ ْعُقو اْلَفْجُر ِإالَّ رَْكَعَتنْيِ " أنبأ أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ َب، أنبأ حُمَمَّ
، َواْبِن َوْهٍب يف اْلَمنْتِ َواْلُوقُوِف، َوالث َّْوِريُّ  أنبأ َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، أنبأ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زاَِيٍد َفذََكَرهُ َمْوقُوفًا َوُهَو ِِبِاَلِف رَِوايَِة الث َّْوِريِّ 

 ُمْرَساًل رْيِِه ِإالَّ َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن اأْلَْفرِيِقيَّ َغرْيُ حُمَْتجٍّ ِبِه َولَهُ َشاِهٌد ِمْن َحِديِث اْبِن اْلُمَسيِِّب َأْحَفُظ ِمْن غَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيُد ْبُن َعاِصٍم، ثنا احْلَُسنْيُ  أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ، ثنا ُأسَ  -  4444

اْلُمسَ  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  َحْرَمَلَة،  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ثنا  ُسْفيَاُن،  ثنا  َحْفٍص،  اَل  ْبُن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  يِِّب 
 ِصحُّ َوَصُلهُ َصاَلَة بَ ْعَد النَِّداِء ِإالَّ َسْجَدَتنْيِ " يَ ْعِِن اْلَفْجَر َورُِوَي َمْوُصواًل ِبذِْكِر َأيِب ُهَريْ َرَة ِفيِه َواَل يَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 لَاةِ التَّطَوُّعِ، وَقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَ 

 تَطَوُّعٌ   بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنْ لَا فَرْضَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْس ، وَأَنَّ الْوِتْرَ 
، ثنا    -  4458 َغِويُّ اْلَقاِسِم اْلب َ ، أنبأ أَبُو  يُّ َرحيِْ الشُّ ، أنبأ َعْبُد الرَّمْحَِن  أَبُو اْلَفْتِح اْلُعَمِريُّ ْيُخ  أنبأ ُشْعَبُة، أنبأ الشَّ ْبُن اجْلَْعِد،  َعِليُّ 

ْعُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب يَ ُقوُل: َأْوتَ َر َرُسوُل هللِا  ى َرُسوُل هللِا َصلَّى َعْن قَ تَاَدَة قَاَل: َسَِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َولَْيَس َعَلْيَك، َوَضحَّ
الظُّْهِر َولَْيَس َعَلْيَك، الضَُّحى َولَْيَس َعَلْيَك، َوَصلَّى قَ ْبَل  َما   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َولَْيَس َعَلْيَك، َوَصلَّى  َوقَاَل قَ تَاَدُة: فَ ُقْلُت: َهَذا 

َر " نَ ْعِرُف غَ  ٌر حيُِبُّ اْلوِت ْ َا قَاَل: " اَي َأْهَل اْلُقْرآِن َأْوتُِروا؛ فَِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل ِوت ْ  رْيَ اْلوِْتِر قَاَل: ِإَّنَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن َوأَبُو احْلََسِن َعِليُّ   -  4459 ، َوأَبُو َعْبِد    أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ يُّ ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْْلَاِِشِ

، قَالُوا: ثنا أَبُو َجْعَفِر ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، ثنا َسْعَداُن ْبُن نَ  ْصٍر، ثنا أَبُو َبْدٍر، ثنا أَبُو َجنَاٍب اْلَكْلِبُّ، هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن اْلَغَضائِِريُّ
ِعكْ  وَ َعْن  فَ َراِئُض،  َعَليَّ  ُهنَّ  َثاَلٌث   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  النَّْحُر،  رَِمَة،  َتطَوٌُّع:  َلُكْم  ُهنَّ 

ُر، َورَْكَعتَا الضَُّحى " أَبُو َجنَاٍب اْلَكْلِبُّ اَْسُهُ حَيََْي ْبُن َأيِب َحيَّ   َة َضِعيٌف، وََكاَن يَزِيُد ْبُن َهارُوَن ُيَصدِّقُهُ َويَ ْرِميِه اِبلتَّْدلِيسِ َواْلوِت ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:



199 

 

 
 بَابُ تَأْكِيدِ صَلَاةِ الْوِتْرِ 

َثِِن أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن َجنَاٍح اْلَكَشاّنُّ بُِبَخاَرى ِمنْ   - 4463 ِد ْبِن أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ  َأْصِل ِكتَاِبِه، ثنا ُعَمُر ْبُن حُمَمَّ
، ثنا ُمَعاِويَةُ  ٍد الدَِّمْشِقيُّ ُل ِبِدَمْشَق، ثنا َمْرَواُن ْبُن حُمَمَّ  ْبُن َساَلٍم، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب ُِبَرْيٍ، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد اْْلَالَّ

ادَُكْم َصاَلًة ِإىَل َصاَلِتُكْم ، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ زَ َنْضَرَة اْلَعْبِديِّ 
َعِم َأاَل َوِهَي الرَّْكَعتَاِن قَ ْبَل َصاَلِة اْلَفْجِر " قَ  اَل اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد: قَاَل ِل حَيََْي ْبُن َمِعنٍي: َهَذا َحِديٌث  ِهَي َخرْيٌ َلُكْم ِمْن مُحِْر الن َّ

اِم َوُهَو َصُدوُق احْلَِديثِ  ، َوَمْن مَلْ َيْكُتْب َحِديَثهُ ُمْسَنَدهُ  َغرِيٌب ِمْن َحِديِث ُمَعاِويََة ْبِن َساَلٍم، َوُمَعاِويَةُ ْبُن َساَلٍم حُمَدُِّث أَْهِل الشَّ
قَ  أَْمَكَنِِن  َوُمن ْ َلْو  أَنَّهُ قَاَل:  ْبِن ُخَزمْيََة  ِإْسَحاَق  ْبِن  ِد  ِبَصاِحِب َحِديٍث َوبَ َلَغِِن َعْن حُمَمَّ َلَرَحْلُت ِطَعهُ فَ َلْيَس  اْبِن ُِبَرْيٍ  ِإىَل  َأْرَحَل  َأْن 

ْعُت  ِإلَْيِه يف َهَذا احْلَِديِث أَنْ بَأَ أَبُو َعْبِد هللاِ  ْعُت  احْلَاِفُظ قَاَل: َسَِ ْعُت َأيِب يَ ُقوُل: َسَِ أاََب َسِعيِد ْبَن َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب ُعْثَماَن يَ ُقوُل: َسَِ
 اْبَن ُخَزمْيََة يَ ُقوُل، َفذََكَرهُ يف ِحَكايَِتِه لَهُ َهَذا احْلَِديَث، َعِن اْبِن ُِبَرْيٍ 

 حسن. # قال المحقق:
 

 الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ بَابُ مَنْ جَعَلَ قَبْلَ صَلَاةِ  
حمَُ   -  4501 ثنا  مِبَْرَو،  التَّاِجُر  حَمُْبوٍب  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َسْهٍل أنبأ  ْبِن  َصاِلِح  ْبُن  ُد  مَّ

اٍر، ثنا حَيََْي ْبُن مَحْزَ  ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ ِْمِذيُّ َة، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأيِب أَُماَمَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " ُكنَّا الرتِّ
 اَل َندَُع الرَّْكَعَتنْيِ قَ ْبَل اْلَمْغِرِب يف زََماِن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن يُوُسَف اْلَفِقيُه، ثنا ُعْثَماُن ْبُن سَ أنبأ حُمَمَّ   -  4172 ُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو النَّْضِر حُمَمَّ ارِِميُّ ِعيٍد الدَّ
َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن بُ َرْيَدَة، َعْن   أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، ثنا َحيَّاُن ْبُن َعْبيِد هللِا، َحدَّ

 ِعْنَد ُكلِّ َأَذاَننْيِ رَْكَعَتنْيِ َما َخاَل اْلَمْغِرَب " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ عْ   -  4504 ، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َلِميُّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق  أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ُقوَب، ثنا حُمَمَّ

َثِِن اْبُن طَاوُ  ٍس، َعْن أَبِيِه، َأنَّ أاََب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريَّ الَِّذي نَ َزَل َعَلْيِه َرُسوُل هللِا الصَّغَاّنُّ، ثنا اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، أنبأ حَيََْي ْبُن أَيُّوَب، َحدَّ
ْمِس قَ ْبَل الصَّاَلِة، ُثَّ مَلْ َيُكْن ُيَصلِّ    َصلَّىي َمَع ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنُه، ُثَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َمَع َأيِب َبْكٍر بَ ْعَد ُغُروِب الشَّ

َسلََّم، ُثَّ َصلَّْيُت َمَع َأيِب َبْكٍر، َوَفرِْقُت َمَع ُعْثَماَن َرِضَي هللاُ َعْنُه، َفذُِكَر َذِلَك لَُه، فَ َقاَل: " ِإّّنِ َصلَّْيُت َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 
َمَع ُعْثَماَن رَ  َمَعُه، َوَصلَّْيُت  ُأَصلِّ  أَبُو ِمْن ُعَمَر فَ َلْم  ُيَصلِِّهَما  يَ َراُُهَا، فَ َلْم  هللاُ َعْنهُ اَل  َرِضَي  " وََكاَن ُعَمُر   ٌ َلنيِّ ِإنَّهُ  هللاُ َعْنُه؛  ِضَي 
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ْبِن َغَفَلَة أَنَّ  َمَع ُعْثَماَن َرِضَي هللاُ َعْنُه، َوَهَذا َمْعىَن َما رُِوَي َعْن ُسَوْيِد  ُُهَا  َمَعهُ َوَصالَّ ْعنَاَها يف ِخاَلَفِة ُعْثَماَن،  هُ قَاَل: ابْ َتدَ أَيُّوَب 
 يَ ْعِِن بَ ْعَدَما تَ رَُكوَها يف َعْهِد ُعَمَر، َوهللاُ َأْعَلمُ 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ جَعَلَ بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَوْ أَكْثَرَ 
، ثنا حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، ثنا اْبُن  أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حمَُ   -  4509 ْغَداِديُّ ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلب َ ُد ْبُن حُمَمَّ مَّ

ُجَبرْيٍ،   ْبِن  َسِعيِد  َعْن  اأْلَْفَطِس،  َساملٍِ  َعْن  فَ ْرَوَة،  أَبُو  َثِِن  َحدَّ فَ رُّوٍخ،  اْبُن  َأْخرَبّن  َمْرمَيَ،  يَ رْ َأيِب  َعبَّاٍس  اْبِن  هللِا َعِن  َرُسوِل  ِإىَل  فَ ُعهُ 
 اأْلُولََينْيِ ُقْل ََيَي َُّها اْلَكاِفُروَن، َوُقْل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َصلَّى َأْرَبَع رََكَعاٍت َخْلَف اْلِعَشاِء اآْلِخَرِة، قَ َرأَ يف الرَّْكَعَتنْيِ 

هُ َكَأْربَِع اأْلُْخَرَينْيِ تَ بَاَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلَمِلُك، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َوامل تَ ْنزِيُل السَّْجَدَة ُكِتَب لَ  ُهَو هللاُ َأَحٌد َوقَ َرأَ يف الرَّْكَعَتنْيِ 
َلِة اْلَقْدِر "    رََكَعاٍت ِمْن لَي ْ

 تَ َفرََّد بِِه اْبُن فَ رُّوَخ اْلِمْصِريُّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ بَابُ مَنْ   

4517  -  ، التُّْسرَتِيُّ اْْلَِليِل  ْبُن  زاَِيُد  ثنا  احْلَاِفُظ،  قَاِنٍع  ْبُن  اْلبَاِقي  َعْبُد  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلُمْنِذِر   أنبأ  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا 
، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َعْمَرَة، عَ احْلِزَ  ُد ْبُن فُ َلْيٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن ِهاَلِل ْبِن َعِليٍّ ، ثنا حُمَمَّ ْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: اِميُّ

 مَلْ يُوتِْر فَ ْلُيوتِْر " قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َأْصَبَح َأَحدُُكْم وَ 
 حسن. # قال المحقق:

 
ُسْفيَا  -  4518 ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  احْلَُسنْيُ  أنبأ  احْلَاِفُظ،  َعِديٍّ  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  أنبأ َوأنبأ  بُِبَخاَرى  اْلَفاِرِسيُّ  َن 

ْعُت َأابَ  ُد ْبُن حَيََْي قَاَل: َسَِ ْرَداَء َرِضَي هللاُ   حُمَمَّ  َعْنهُ َعاِصٍم النَِّبيَل يَ ُقوُل َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن زاَِيٍد َأنَّ َأاَب َُنَْيٍك َأْخرَبَهُ َعْن َأيِب الدَّ
َر لَهُ " َفذُِكَر َذِلَك ِلَعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ  ْرَداَء َكاَن َرُسوَل  أَنَّهُ َخَطَب، فَ َقاَل: " َمْن َأْدرََكهُ الصُّْبَح َفاَل ِوت ْ َها فَ َقاَلْت: " َكَذَب أَبُو الدَّ

 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْصِبُح فَ ُيوتُِر "  
 ِقيَل أِلَيِب َعاِصٍم: َمْن ُدوَن زاَِيٍد؟ قَاَل: ثنا اْبُن ُجَرْيٍج قَاَل: َأْخرَبّن زاَِيٌد يَ ْعِِن اْبَن َسْعدٍ 

 # قال المحقق: حسن.
 

ُد ْبُن غَاِلِب ْبِن َحْرٍب، ثن  -  4519 ، َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أنبأ حُمَمَّ ا َحاِتُ ْبُن َساملٍِ اْلَبْصِريُّ
اِء، َعْن َأيِب ِقاَلبََة، َعنْ  َا رَأَْيُت ثنا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َسِعيٍد، َعْن َخاِلٍد احْلَذَّ ْرَداِء َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " رمبَّ ْرَداِء، َعْن َأيِب الدَّ  أُمِّ الدَّ

 النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُوتُِر، َوَقْد قَاَم النَّاَس ِلَصاَلِة الصُّْبِح " 
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، َويُ َقاُل َلهُ ا  أْلَْعَرِجيُّ َوَحِديُث اْبِن ُجَرْيٍج َأَصحُّ ِمْن َذِلَك، َوهللاُ َأْعَلمُ تَ َفرََّد بِِه َحاِتُ ْبُن َساملِِ اْلَبْصِريُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
يَ ْعُقوبَ   -  4520 ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن  أنبأ  ُد  حُمَمَّ ثنا  ِإْسَحاَق ، 

  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْصَبَح فََأْوتَ َر " الصَّغَاّنُّ، ثنا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم، ثنا َُهَّاٌم، ثنا قَ تَاَدُة، َعْن َأيِب ُِمَْلٍز، َعِن اْبِن ُعَمَر " َأنَّ النَِّبَّ 
 َكَذا َوَجْدتُهُ يف اْلَفَوائِِد اْلَكِبريِ   

 # قال المحقق: حسن.
 

ا  -  4522 ْبِن  ُمَؤمَِّل  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  ثنا   ، وِسيُّ السُّ يُوُسَف  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  ِإْسَحاُق  هللِا  ْيِد  ُعب َ أَبُو  ثنا أنبأ  ِعيَسى،  ْبِن  حْلََسِن 
، ثنا زُهَ  َفْيِليُّ ٍد الن ُّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ َهِقيُّ ي ْ ٍد اْلب َ ٍد َدْعَلُج  اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو حُمَمَّ رْيٌ )ح( َوثنا أَبُو حُمَمَّ

َثِِن أَ  ْغَداَد، أنبأ أَبُو ُشَعْيٍب َعْبُد هللِا ْبُن احْلََسِن احْلَرَّاّنُّ، قَااَل، َحدَّ ْجِزيُّ بِب َ َهرْيٌ، ثنا َخاِلُد  مْحَُد ْبُن َواِقٍد احْلَرَّاّنُّ، ثنا زُ ْبُن َأمْحََد السِّ
النَِّبَّ   أََتى  َأنَّ رَُجاًل  اْلُمَزّنِّ  اأْلََغرِّ  ْبُن قُ رََّة، َعِن  ُمَعاوِيَةُ  َثِِن  َأيِب َكرميََة قَاَل: َحدَّ ِإّّنِ ْبُن  هللِا،  َنِبَّ  اَي  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل:  هللاُ  َصلَّى 

ُر اِبللَّْيِل، َثاَلَث َمرَّاٍت َأْو َأرْبَ ًعا قُْم فََأْوتِْر " َأْصَبْحُت َومَلْ َأْوتِْر قَاَل: " ِإَّنََّ   ا اْلوِت ْ
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاشْتِغَالِ بِهِمَا بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ 

ٍر اْْلَزَّاُز، َعِن اْبِن َأيِب  أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا أَبُو َعامِ   - 4545
قَاَمِة   َفَجَذَبِِن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل: " أَُتَصلِّي الصُّْبَح  ُمَلْيَكَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ُكْنُت ُأَصلِّي، َوَأَخَذ اْلُمَؤذُِّن يف اإْلِ

 َأْربَ ًعا؟ " 
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ِإَْسَاِعيَل ا  - 4550 ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسيَّاٍر، ْلمَ أنبأ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ ْرَوِزيُّ

ْبِن ِدينَاٍر، َعنْ  ، َعْن َعْمرِو  الزَّجْنِيُّ ْبُن َخاِلٍد  ُمْسِلُم  ثنا   ، اْلَمْرَوزِيُّ ْبِن َحاِجٍب  َنْصِر  ْبُن  َأيِب ُهَريْ َرةَ   ثنا حَيََْي  َيَساٍر، َعْن  ْبِن  َعطَاِء 
َفْجِر؟  َوَسلََّم: " ِإَذا أُِقيَمِت الصَّاَلةُ َفاَل َصاَلَة ِإالَّ اْلَمْكُتوبََة " ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا، َواَل رَْكَعيتَِ الْ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 

 قَاَل: " َواَل رَْكَعيتَِ اْلَفْجِر "  
الّزاَِيَدةَ يف َمْتِنِه َغرْيُ حيَْ  َأمْحََد: اَل َأْعَلُم ذََكَر َهِذِه  أَبُو  ْبِن َنْصٍر، َعْن ُمْسِلِم ْبِن َخاِلٍد، َعْن َعْمرٍوقَاَل  ْيُخ: َوَقْد ِقيَل   . ََي  الشَّ قَاَل 

اِبْلَقِويِّ  لَْيَس  اْلَمْرَوِزيُّ  َحاِجٍب  ْبُن  َوَنْصُر  َوْهٌم،  َوُهَو  َحاِجٍب،  ْبِن  َنْصِر  َعْن  َسيَّاٍر،  ْبِن  َأمْحََد  َوِفيَما َعْن  حَيََْي َكَذِلَك،  َوابْ ُنهُ   ، 
 اْحَتَجْجنَا ِبِه ِمَن اأْلََحاِديِث الصَِّحيَحِة ِكَفايٌَة، َعْن َهِذِه الّزاَِيَدِة، َواِبهلِل الت َّْوِفيقُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ بِلَا عَقْدِ عَدَدٍ 

ِد ْبِن يُوُسَف ا   -  4582 ُد ْبُن َعْوٍف، ثنا أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ وِسيُّ لسُّ
َثِِن َهارُوُن ْبُن رََِئٍب، قَاَل: َدَخَل اأْلَْحَنُف ْبُن قَ ْيٍس َمْسجِ  رُُّكوَع  َد ِدَمْشٍق فَِإَذا ِبَرُجٍل يُْكِثُر الأَبُو اْلُمِغريَِة، ثنا اأْلَْوزَاِعيُّ قَاَل: َحدَّ
ا اْنَصرَ  َف الرَُّجُل قَاَل َلُه: اَي َعْبَد هللِا َهْل  َوالسُُّجوَد، فَ َقاَل: َوهللِا اَل أَبْ َرُح َحَّتَّ أَْنظَُر َعَلى َشْفٍع يَ ْنَصِرُف َأْم َعَلى ِوْتٍر قَاَل: فَ َلمَّ

ْعُت َخِليِلي َأاَب اْلَقاِسِم َصَلَواُت هللِا َعَلْيِه  َتْدرِي َعَلى َشْفٍع اْنَصَرْفَت َأَم َعَلى ِوْتٍر؟ قَاَل: َأالَّ َأُكوَن أَ  ْدِري فَِإنَّ هللاَ َيْدرِي، ِإّّنِ َسَِ
ْعُت َخِليِلي َأاَب اْلَقاِسِم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قُ   َسْجَدًة ِإالَّ وُل: " َما ِمْن َعْبٍد َيْسُجُد ّلِلَِّ َوَساَلُمهُ يَ ُقوُل، ُثَّ َبَكى، ُثَّ قَاَل: ِإّّنِ َسَِ

َقاَصَرْت  رَفَ َعهُ هللاُ هِبَا َدرََجًة، َوَحطَّ َعْنهُ هِبَا َخِطيَئًة " قَاَل: فَ َقاَل اأْلَْحَنُف ْبُن قَ ْيٍس: َمْن أَْنَت يَ ْرمَحُكَ   هللاُ؟ قَاَل: قَاَل: أَبُو َذرٍّ، فَ ت َ
 ِإَلَّ نَ ْفِسي ِمَّا َوَقَع يف نَ ْفِسي َعَلْيِه " 

 صحيح.  المحقق:# قال 
 

 بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ لِمَنْ لَا يَكُونَ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ 
، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس  أنبأ أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ  -  4611 َلِميُّ

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ َِبُْر ْبُن َنْصٍر قَاَل: قُِرَئ َعَلى َعْبِد هللِا ْبنِ  َوْهٍب َأْخرَبََك َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َسْلَماَن، َوَبْكُر ْبُن ُمَضَر، َعِن اْبِن    حُمَمَّ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  هللِا َصلَّى  ثَهُ قَاَل: َخَرَج َرُسوَل  ، َحدَّ اْلُقَرِظيَّ َماِلٍك  َأيِب  ْبَن  ثَ ْعَلَبَة  انَ اْْلَاِد، َأنَّ  َلٍة يف رََمَضاَن فَ َرَأى  لَي ْ ًسا يف  َم َذاَت 

َس َمَعُهْم قُ ْرآٌن َوُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب يَ ْقَرأُ  اَنِحَيِة اْلَمْسِجِد ُيَصلُّوَن، فَ َقاَل: " َما َيْصَنُع َهُؤاَلِء؟ " قَاَل قَاِئٌل: اَي َرُسوَل هللِا، َهُؤاَلِء اَنٌس لَيْ 
 . َأَصابُوا " ومَلْ َيْكَرْه َذِلَك َْلُمْ  َوُهْم َمَعهُ ُيَصلُّوَن ِبَصاَلتِِه قَاَل: " َقْد َأْحَسُنوا، أَو َقدْ 

ُد ْبُن يَ ْعُقو  ُب أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا اْبُن َوْهٍب،  َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْبُن   َبْكُر  َعلَ َأْخرَبّن  يَزِيُد  َوَأَحُدُُهَا  َوْهٍب:  اْبُن  قَاَل  مِبِْثِلِه  َفذََكَرهُ   ، احْلَْجِريُّ َسْلَماَن  ْبُن  الرَّمْحَِن  َوَعْبُد  اْلَكِلَمةَ ُمَضَر،  َصاِحِبِه  ى 

 . َوََنَْوَها 
ْيُخ: َهَذا ُمْرَسٌل َحَسٌن ثَ ْعَلَبةُ ْبُن َأيِب َماِلٍك اْلُقَرِظيُّ ِمَن الطَّب َ  َقِة اأْلُوىَل ِمْن ََتِبِعي َأْهِل اْلَمِديَنِة َوَقْد َأْخَرَجهُ اْبُن َمْنَدْه يف قَاَل الشَّ

ْسنَاٍد َمْوُصوٍل   َولَْيَسْت َلهُ ُصْحَبٌة، َوَقْد رُِوَي ِبِِ الصََّحابَِة، َوِقيَل َلهُ رَِوايٌَة، َوِقيَل: ِسنُّهُ ِسنُّ َعِطيََّة اْلُقَرِظيِّ ُأِسَرا يَ ْوَم قُ َرْيظََة َومَلْ يُ ْقَتاَل 
 ِإالَّ أَنَّهُ َضِعيفٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ 
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ْبِن    -  4615 ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا  احْلَاِفُظ،  َعِديٍّ  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  ثنا  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  َأيِب  أنبأ  ْبُن  َمْنُصوُر  ثنا  اْلَعزِيِز،  َعْبِد 
َبَة، َعِن احْلََكِم، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي يف َشْهِر رََمَضاَن ُمَزاِحٍم، ثنا أَبُو َشي ْ

 َواْلوِْتِر "   يف َغرْيِ ََجَاَعٍة ِبِعْشرِيَن رَْكَعٍة،
َبَة ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُعْثَماَن اْلَعْبِسيُّ اْلُكويفُّ َوُهَو َضِعيفٌ   تَ َفرََّد بِِه أَبُو َشي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِريُّ ْبُن ُخَزميَْ   -  4623 السَّ ثنا   ، َد آاَبِديُّ أَبُو طَاِهٍر اْلُمَحمَّ ِبطُوَس أنبأ  الرُّوْذاَبِريُّ  أَبُو َعِليٍّ  ِبْشٍر اْلُكويفُّ، أنبأ  ْبُن  احْلََسُن  َة، ثنا 
، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي هللاُ َعن ْ  َها قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ثنا اْلُمَعاََف ْبُن ِعْمَراَن، َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن زاَِيٍد اْلَمْوِصِليِّ

ي اَي َرُسوَل هللِا، َقدْ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َأْرَبَع رَكَ   َغَفَر هللاُ َلَك  َعاٍت يف اللَّْيِل، ُثَّ َيرَتَوَُّح، فََأطَاَل َحَّتَّ َرمِحُْتهُ فَ ُقْلُت: ِبَِيِب أَْنَت، َوأُمِّ
َر قَاَل: " أََفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا؟ "  َم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتََخَّ  َما تَ َقدَّ

َماِم تَ َفرََّد بِِه اْلُمغِ  ، َوقَ ْولُُه: ُثَّ َيرَتَوَُّح ِإْن ثَ َبَت فَ ُهَو َأْصٌل يف تَ َروُِّح اإْلِ َاِويِح، َوهللاُ َأْعَلمُ ريَةُ ْبُن زاَِيٍد، َولَْيَس اِبْلَقِويِّ  يف َصاَلِة الرتَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
أَيُّو   -  4637 ثنا  اْلَقطَّاُن،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ثنا   ، َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  ْبُن  أنبأ  اُن  َغسَّ ثنا  اْلَوزَّاُن،  ُب 

ْيٍد، ثنا أَبُو َعاِتَكَة، َعْن أََنٍس قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ   َوَسلََّم يَ ْقُنُت يف النِّْصِف ِمْن رََمَضاَن ِإىَل آِخرِِه "  ُعب َ
ْعُت اْبنَ   مَحَّاٍد َيْذُكُرهُ َعِن اْلُبَخاِريِّ  قَاَل أَبُو َأمْحََد: أَبُو َعاِتَكَة طَرِيُف ْبُن َسْلَماَن َويُ َقاُل: اْبُن ُسَلْيَماَن ُمْنَكُر احْلَِديِث، َسَِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

  التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ بَابُ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصِر ْبِن َسابِ   -  4663 ٍق اْْلَْواَلّنُّ، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن ُسَلْيُم ْبُن َعاِمٍر، َوَضْمَرةُ ْبُن َحِبيٍب، َونُ َعْيُم ْبُن زاَِيٍد، َعْن َأيِب أَُماَمَة اْلبَاِهِليِّ  َأْخرَبّن ُمَعاِويَةُ ْبُن َصا َثِِن َعْمُرو  ِلٍح، َحدَّ قَاَل: َحدَّ
انَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو  أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى  هللِا، َهْل ِمْن َدْعَوةٍ ْبُن َعْبَسَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل:  اَي َرُسوَل  بُِعَكاٍظ، فَ ُقْلُت:  ِزٌل 

َرَب َما َيُكوُن الرَّبُّ ِمنَ  َتِغي ِذْكَرَها؟ قَاَل: " نَ َعْم، ِإنَّ أَق ْ َرُب ِمْن ُأْخَرى َأْو َساَعٍة نَ ْبِغي أَْو نَ ب ْ  اْلَعْبِد َجْوُف اللَّْيِل اآْلِخُر، فَِإِن أَق ْ
ٍم، َعْن َأيِب أُمَ اْسَتطَْعَت َأْن َتكُ  اَعِة َفُكْن ". َوَقْد رُوِّينَا ِفيَما َمَضى َعْن َأيِب َسالَّ اَمَة، َعْن َعْمرِو ْبِن وَن ِمَّْن َيْذُكُر هللاَ يف تِْلَك السَّ

َبَسَة: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َأيُّ اللَّْيِل َأَْسَُع؟ قَاَل: " َجْوُف اللَّْيِل اآْلِخُر "   َعن ْ
 حسن. ال المحقق:# ق
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الصَّفَّارُ   -  4664 ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاعيُل  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ ِبْشرَاَن  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  ثنا َوَأْخرَباََن  َنْصٍر،  ْبُن  َسْعَداُن  ثنا   ،
َثِِن أَبُو ُمْسِلٍم قَاَل: قُ ْلُت أِلَيِب َذرٍّ َرضِ ِإْسَحاُق ْبُن يُوُسَف اأْلَْزَرُق، َعْن َعْوٍف   ، َعْن َأيِب خَمْلد، َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة قَاَل: َحدَّ َي اأْلَْعَرايِبِّ

  اللَّْيِل، َوقَِليٌل فَاِعُلهُ " ْصفُ هللاُ َعْنُه: ِأيُّ َصاَلِة اللَّْيِل أَْفَضُل؟ فَ َقاَل: َسأَْلُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " نِ 
 حسن. # قال المحقق:

 
، ثنا رَ  - 4694 ورِيُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس الدُّ ْمَساُر أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْوُح ْبُن َحْرٍب السِّ

، ثنا َمْرَواُن ْبُن ُمعَ  اَل َعاِصٌم: اِويََة، أنبأ َعاِصٌم اأْلَْحَوُل، َعِن اْبِن ِسريِيَن قَاَل: َكاَن اْبُن ُعَمَر يَ ْقَرأُ َعْشَر ُسَوٍر يف ُكلِّ رَْكَعٍة، قَ َحاتٍِ
َرأُ ِعْشرِيَن ُسورَةً يف ُكلِّ رَْكَعٍة، َوَلكِ  َع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َفذََكْرُت َذِلَك أِلَيِب اْلَعالَِيِة، فَ َقاَل: َوَأاَن ُكْنُت أَق ْ َثِِن َمْن َسَِ ْن َحدَّ

ُجوِد ". ََتبَ َعهُ َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زاَِيٍد َعْن عَ   اِصٍم يف َحِديِث َأيِب اْلَعالَِيةِ َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِلُكلِّ ُسورٍَة َحظَُّها ِمَن الرُُّكوِع َوالسُّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
مُ َأخْ   -  4696 ثنا َأَسُد ْبُن  ْبُن ُسَلْيَماَن،  الرَّبِيُع  ثنا  اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ،  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  اأْلَْحَوِص،  رَباََن  أَبُو  وَسى، ثنا 

، فَ  َدَخْلُت َعَلْيِه َمْنزَِلهُ فَ َوَجْدتُهُ ُيَصلِّي خُيَفُِّف اْلِقيَاَم َقْدَر َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن اْلُمَخاِرِق قَاَل: َمَرْرُت ِبَِيِب َذرٍّ اِبلرََّبَذِة َوأاََن َحاجٌّ
]الكوثر:   اْلَكْوثَ َر{  نَاَك  َأْعطَي ْ }ِإانَّ  يَ ْقَرأُ  ]النصر:  1َما  هللِا{  َنْصُر  َجاَء  }ِإَذا  َو  َقَضى  1[،  ا  فَ َلمَّ َوالسُُّجوَد،  الرُُّكوَع  َويُْكِثُر   ]

ْعُت َرُسوَل هللِا صَ الصَّاَلَة قُ ْلُت َلُه:   لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اَي َأاَب َذرٍّ، رَأَيْ ُتَك َُتَفُِّف اْلِقيَاَم َوُتْكِثُر الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد قَاَل: فَ َقاَل: َسَِ
  َعْنهُ هِبَا َخِطيَئًة، َورَفَ َعهُ هِبَا َدرََجًة " يَ ُقوُل: " َما ِمْن َعْبٍد َيْسُجُد ّلِلَِِّ َسْجَدًة َأْو يَ رَْكُع ّلِلَِِّ رَْكَعًة، ِإالَّ َحطَّ هللاُ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 
ثنا اْبُن َوْهٍب،   -  4697 َنْصٍر،  ثنا َِبُْر ْبُن  اأْلََصمُّ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  اْبُن    َوَأْخرَباََن  ُمَعاِويَةُ َوُهَو  َثِِن  َحدَّ

ْبَن ُعَمرَ َصالِ  نُ َفرْيٍ، َأنَّ َعْبَد هللِا  ْبِن َأْرطَاَة، َعْن ُجَبرْيِ ْبِن  احْلَاِرِث، َعْن زَْيِد  اْلَعاَلِء ْبِن  ُيَصلِّي َوَقْد َأطَاَل ٍح، َعِن  ، رََأى َفًَّت َوُهَو 
يُِطيَل الرُُّكوَع َصاَلَتهُ َوَأْطَنَب ِفيَها فَ َقاَل: َمْن يَ ْعِرُف َهَذا؟ فَ َقاَل رَُجٌل: َأاَن، فَ َقا َأْن  َلْو ُكْنُت َأْعرِفُهُ أَلََمْرتُهُ  َل َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر: 

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا قَاَم ُيَصلِّي ِه َوَعاتَِقْيِه،  ُأيتَ ِبُذنُوبِِه َفُجِعَلْت َعَلى رَْأسِ   َوالسُُّجوَد، فَِإّّنِ َسَِ
 َفُكلََّما رََكَع َأْو َسَجَد َتَساَقَطْت َعْنهُ " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ شَدِيد ا إِذَا كَانَ يَتَأَذَّى بِهِ مَنْ حَوْلَهُ 
ِد ْبِن احْلََسِن اْلَعْدُل، أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر الْ  -  4704 ُد ْبُن إِبْ َراِهيَم، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ُمزَكِّي، ثنا حُمَمَّ

إِ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  َسِعيٍد،  ْبِن  َعْن حَيََْي  َماِلٌك،  ثنا  بَُكرْيٍ،  َأنَّ اْبُن   ، يَاِضيِّ اْلب َ َعِن  اِر،  التَّمَّ َحازٍِم  َأيِب  َعْن   ، ْيِميِّ الت َّ احْلَاِرِث  ْبِن  بْ َراِهيَم 
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اِبْلِقرَاءَ  َأْصَواَُتُْم  َعَلْت  َوَقْد  ُيَصلُّوَن  َوُهْم  النَّاِس  َعَلى  َخَرَج  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  اْلُمَصلِّ َرُسوَل  ِإنَّ   " فَ َقاَل:  رَبَّهُ ِة  ُمنَاٍج  َي 
ْنظُْر َما يُ نَاِجيِه ِبِه، َواَل جَيَْهْر بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْعٍض اِبْلِقَراَءِة "   فَ ْلي َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ 
ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، ِإْماَلًء، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حيَْ  - 4717 ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ، اِبْلُكوَفِة، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َغنَّاٍم،  َحدَّ ََي أَبُو َبْكٍر الطَّْلِحيُّ

احْلُرِّ،   ْبِن  َخْرَشَة  َعْن   ، اْلَعاِمِريِّ َعْن ُكَلْيٍب  ُفَضْيٍل،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  َبَة،  َشي ْ َأيِب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  هللِا  ثنا  َرُسوَل  ْعُت  َسَِ قَاَل:  َذرٍّ  َأيِب  َعْن 
َيْسجُ   َصلَّى َوهِبَا  يَ رَْكُع  هِبَا  َأْصَبَح،  َحَّتَّ  آيًَة  يُ َردُِّد  َوُهَو  َلٍة  لَي ْ َذاَت  ُيَصلِّي  َوُهَو  َوَسلََّم  َعَلْيِه  ِعبَاُدَك{  هللاُ  ُْم  فَِإَنَّ تُ َعذِّهْبُْم  }ِإْن  ُد: 

َفاَعَة أِلُمَّيِت، َوِهَي اَنئَِلةٌ [ قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا َما زِْلَت تُ َردُِّد َهِذِه اآْليََة َحَّتَّ 118]املائدة:    َأْصَبْحَت قَاَل: " ِإّّنِ َسأَْلُت َريبِّ الشَّ
ئًا "   ِلَمْن اَل ُيْشِرُك اِبهلِل َشي ْ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ الْقَصْدِ فِي الْعِبَادَةِ، وَالْجُهْدِ فِي الْمُدَاوَمَةِ  
ٍد َعْبُد هللاِ  -  4742 ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ،َحدَّ ورِيُّ ٍد الدُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ َهاّنُّ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا     ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ

َنةُ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل بُ َرْيَدُة: اْنطََلْقُت فَ َرأَْيُت ا ي ْ ، ثنا ُعي َ ْنُت َأنَّ لَأْشَهُل ْبُن َحاتٍِ نَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفظَن َ
َع َوالسُُّجوَد، فَ َقاَل: " أَتَ َراهُ ُمَرائِيًا، َلهُ َحاَجًة، َفَجَعْلُت أَُعاِرُضهُ َوَأْحِبُس َعْنُه، قَاَل: َفَدَعاّن فََأَخَذ بَِيِدي، فَ َرَأى رَُجاًل يُْكِثُر الرُُّكو 

َيَدْيِه َعَلى اأْلُْخَرى " قَاَل: َفرَتََك يََدهُ ِمْن يَِدي َوقَاَل: " َعَلْيُكْم َهْداًي قَاِصًدا، َعَلْيُكْم َهْداًي قَاِصًدا " َوَضَرَب ِبِِْحَدى  أَتَ َراهُ ُمَرائِيًا؟  
يَن يَ ْغِلْبهُ "   " فَِإنَّهُ َمْن ُيَشادَّ َهَذا الدِّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

زَّازُ   -  4743 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن ِإْسَحاَق اْلب َ ٍد َعْبُد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ْغَداَد قَااَل: ثنا أَبُو حُمَمَّ  بِب َ
، ثنا أَبُو حَيََْي ْبُن َأيِب مَ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق اْلَفاِكِهيُّ ِد ْبِن  هللِا ْبُن حُمَمَّ وَكِِّل، َعْن حُمَمَّ ُد ْبُن حَيََْي، ثنا أَبُو َعِقيٍل حَيََْي ْبُن اْلُمت َ َسرََّة، ثنا َخالَّ

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَ  ينَ نَّهُ قَاَل: " ِإنَّ َهَذا  ُسوَقَة، َعْن حُمَمَّ َمِتنٌي، فََأْوِغْل   الدِّ
َبتَّ اَل َأْرًضا َقَطَع، َواَل ظَْهرًا أَبْ قَ  غِّْض ِإىَل نَ ْفِسَك ِعبَاَدَة هللِا، فَِإنَّ اْلُمن ْ  ى ".  ِفيِه ِبرِْفٍق، َواَل تُ ب َ

ِد ْبِن   ْبِن ُسوَقَة َعْن حُمَمَّ ِد  ْبِن اْلُمْنَكِدِر،  َهَكَذا َرَواهُ أَبُو َعِقيٍل، َوَقْد ِقيَل َعْن حُمَمَّ ِد  اْلُمْنَكِدِر، َعْن َعاِئَشَة، َوِقيَل َعْنُه، َعْن حُمَمَّ
 مَ رٍو، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل، َوِقيَل َعْنهُ َغرْيُ َذِلَك، َورُِوَي َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعمْ 

 منكر.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن اْلُمَؤمَِّل ْبِن احْلََسِن ْبِن ِعيَسى، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حمَُ   -  4744 ْعَراّنُّ، ثنا أَبُو َصاِلٍح، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ ٍد الشَّ مَّ
َمْوىًل ِلُعمَ  اْبِن َعْجاَلَن، َعْن  اللَّْيُث، َعِن  اْلَعاِص، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ثنا  ْبِن َعْمرِو ْبِن  اْلَعزِيِز َعْن َعْبِد هللِا  ْبِن َعْبِد  َر 

غِّْض ِإىَل نَ ْفِسَك ِعبَاَدَة   َبتَّ اَل َسَفًرا َقَطَع، َواَل  رَبَِّك، فَِإنَّ اَوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " ِإنَّ َهَذا الدِّيَن َمِتنٌي، فََأْوِغْل ِفيِه ِبرِْفٍق، َواَل تُ ب َ ْلُمن ْ
 ظَْهًرا أَبْ َقى، فَاْعَمْل َعَمَل اْمِرٍئ َيُظنُّ َأْن َلْن مَيُوَت أَبًَدا، َواْحَذْر َحَذرًا خَيَْشى َأْن مَيُوَت َغًدا " 

 منكر.  # قال المحقق:
 

دُ  - 4746 ، أان يَزِيُد َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو طَاِهٍر حُمَمَّ ْعِديُّ ، أان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا السَّ َدآاَبِذيُّ  ْبُن احْلََسِن اْلُمَحمَّ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل   َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  َبنْيَ اْلَمْسِجَد فَ َرَأى َحْباًل ِمَْ ْبُن َهارُوَن، أان مُحَْيٌد الطَّوِيُل، َعْن أََنِس ْبِن  ُدوًدا 

وُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لُِتَصلِّي  َسارِيَ َتنْيِ فَ َقاَل: " َما َهَذا احْلَْبُل؟ " قَالُوا: ِلُفاَلنََة، ُتَصلِّي فَِإَذا غُِلَبْت تَ َعلََّقْت ِبِه، فَ َقاَل َرسُ 
َنْم "  َما َعِقَلْت، فَِإَذا َخِشَيْت َأْن تُ ْغَلَب فَ ْلت َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

اِب، َعْن َهارُوَن،  -  4751 ُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َعْبُد اْلَوهَّ ٍد، َعِن   َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، ثنا حُمَمَّ َعْن ِعيَسى ْبِن حُمَمَّ
[، فَ َقاَل: " َأوَُّل اللَّْيِل بَ ْعَد اْلَمْغِرِب ". َوَسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس فَ َقاَل 6ْيِل{ ]املزمل:  اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، َسَأَل اْبَن الزَُّبرْيِ َعْن }اَنِشَئَة اللَّ 

 ِمْثَل َذِلكَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َمْنُصوُر ْبُن ُشقَ   - 4752 رْيٍ، أنبأ ُعَمارَةُ ْبُن زَاَذاَن، َعْن ََثِبٍت، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، ثنا حُمَمَّ

[ قَاَل: " َما َبنْيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء، وََكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي 6َعْن أََنٍس، يف قَ ْولِِه }اَنِشَئَة اللَّْيِل{ ]املزمل: 
 " َما َبنْيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، أنبأ َعْبُد الرَّمْحَِن، ثنا ِإبْ َراِهيُم، ثنا آَدُم، ثنا ِإْسَرائِيُل، َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ   -  4757
 [ قَاَل: يَ ْعِِن ِقيَاَم اللَّْيِل، َوالنَّاِشَئةُ اِبحْلََبِشيَِّة ِإَذا قَاَم الرَُّجُل قَالُوا: َنَشأَ " 6اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْوِلِه }ِإنَّ اَنِشَئَة اللَّْيِل{ ]املزمل: 

 َورُوِّينَا ِفيَما َمَضى، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: " اَنِشَئةُ اللَّْيِل َأوَّلُهُ " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَة  تَطَوُّع ا بَابُ  
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ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا الصَّغَاّنُّ يَ ْعِِن  -  4791 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َد ْبَن ِإْسَحاَق، ثنا إِ   َأْخرَباََن حُمَمَّ ْسَحاُق  حُمَمَّ
ُد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن يَزِيَد ْبِن أَ  ، ثنا حُمَمَّ ، ثنا َسَلَمةُ ْبُن اْلَفْضِل اأْلَْنَصاِريُّ يِب َحِبيٍب، َعْن َأيِب َمْنُصوٍر َمْوىَل َسْعِد ْبُن ِإبْ َراِهيَم الرَّاِزيُّ

ْبَن ُعَمَر َعْن ِوْتِر   هللِا  َأيِب َوقَّاٍص قَاَل: َسأَْلُت َعْبَد  اْلَمْغِرُب،  ْبِن  نَ َعْم،  َهاِر؟ قُ ْلُت:  الن َّ َر  تَ ْعِرُف ِوت ْ ُبَِنَّ، َهْل  اَي   " اللَّْيِل، فَ َقاَل: 
ُر اللَّْيِل َواِحَدٌة، ِبَذِلَك أََمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "، فَ ُقْلُت: ايَ  لنَّاَس يَ ُقولُوَن: أاََب َعْبِد الرَّمْحَِن، ِإنَّ ا  قَاَل: " َصَدْقَت، ِوت ْ

َا اْلبُ َترْيَاءُ َأْن ُيَصلَِّي الرَّ  ُجُل الرَّْكَعَة التَّامََّة يف رُُكوِعَها َوُسُجوِدَها َوِقيَاِمَها، ِإنَّ تِْلَك اْلبُ َترْيَاُء. قَاَل: " اَي ُبَِنَّ، لَْيَس تِْلَك اْلبُ َترْيَاَء، ِإَّنَّ
ُهْم َعْبُد هللِا ْبُن َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َرِضَي    َْلَا رُُكوًعا َواَل ُسُجوًدا َواَل ِقيَاًما، فَتِْلَك اْلبُ َترْيَاءُ ".ُثَّ يَ ُقوُم يف اأْلُْخَرى َفاَل يُِتمُّ  َوِمن ْ

ُهَما  هللاُ َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مَوْصُولَاتٍ بِتَشَهُّدَيْنِ وَتَسْلِيم  

ُد ْبُن ي َ  - 4814 ْعُقوَب ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْبنِ  زُرَارََة  َعْن  قَ تَاَدَة،  َعْن  َسِعيٌد،  ثنا  َعطَاٍء،  ْبُن  اِب  اْلَوهَّ َعْبُد  َا   أنبأ  َأَنَّ َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشَة  َعْن  ِهَشاٍم،  ْبِن  َسْعِد  َعْن  َأْوََف، 

 قَاَلْت: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَل ُيَسلُِّم يف رَْكَعيتَِ اْلوِْتِر "  
اِب َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب  . َوَرَواهُ اجْلََماَعةُ َعِن َكَذا َرَواهُ َعْبُد اْلَوهَّ ُعْرَوَة، َوقَاَل َأاَبُن َعْن قَ تَاَدَة: يُوتُِر بَِثاَلٍث اَل يَ ْقُعُد ِإالَّ يف آِخرِِهنَّ

بِِتْسٍع ُثَّ  ِوْترِِه  َسَبَق ِذْكُرهُ يف  قَ تَاَدَة َكَما  َعْن  حَيََْي  ْبِن  قَ تَاَدَة، َوَُهَّاِم  َعْن  َعُروبََة  َأيِب  ِبَسبْ اْبِن  َعْن   َحِكيٍم  ْبُن  هَبُْز  َرَواهُ  وََكَذِلَك  ٍع، 
اِب يُْشِبهُ َأْن َيُكوَن اْخِتَصارًا ِمَن احْلَِديِث. َورَِوايَةُ أاََبَن َخطَأٌ َوهللاُ َأعْ   زُرَارََة ْبِن َأْوََف، ْهِي َويف رَِوايَِة َعْبِد اْلَوهَّ َلُم، َوَقْد َورََد اْْلرََبُ اِبلن َّ

 َثاَلِث رََكَعاٍت ُمَتَشبَِّهًة ِبَصاَلِة اْلَمْغِربِ َعِن اْلوِْتِر بِ 
 ... هللا تعالى أعلم بالصواب.  # قال المحقق:

 
، أنبأ احْلَُسنْيُ ْبُن احلَْ   - 4815 ِد ْبِن َعِليٍّ الرُّوْذاَبرِيُّ ِد ْبِن حُمَمَّ ، أنبأ أَبُو  َسِن ْبِن أَيُّوَب الطُّ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ وِسيُّ

ُسلَ  َعْن  َوْهٍب،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا   ، اْلِمْصِريُّ َصاِلٍح  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا   ، الرَّازِيُّ ِإْدرِيَس  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ْبِن  َحاتٍِ  َصاِلِح  َعْن  ِباَلٍل،  ْبِن  ْيَماَن 
َلَمَة َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل تُوتُِروا  َكْيَساَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلَفْضِل، َعِن اأْلَْعَرِج، َوَأيِب سَ 

 بَِثاَلٍث ُتَشبُِّهوا ِبَصاَلِة اْلَمْغِرِب، َأْوتُِروا ِبَسْبٍع َأْو ِِبَْمٍس " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َعْبَداَن، َوأَبُو َعْبِد الرَّمحَْ   -  4816 َلِميُّ قَالُوا: أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن حُمَمَّ ِن السُّ

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو احْلَُسنْيِ طَاِهُر ْبُن َعْمرِو ْبِن ا لرَّبِيِع ْبِن طَاِرِق ْبِن قُ رََّة ْبِن ََنِيَك ْبِن ُُمَاِهٍد اْلِْاَلِلُّ مِبِْصَر ثنا َأيِب، َأْخرَبّن حُمَمَّ
َلْيِه َوَسلََّم: " اَل  هللِا َصلَّى هللاُ عَ  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن ِعَراِك ْبِن َماِلٍك، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسولُ 
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َة رَْكَعًة أَْو َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك ". َوَرَواهُ اْبُن تُوتُِروا بَِثاَلٍث ُتَشبُِّهوا اِبْلَمْغِرِب، َوَلِكْن َأْوتُِروا ِِبَْمٍس َأْو ِبَسْبٍع أَْو بِِتْسٍع َأْو ِبِِْحَدى َعْشرَ 
 بَُكرْيٍ َعِن اللَّْيِث َكَما 

 لغيره. صحيح  # قال المحقق:
 

 بَابٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ 
أَ   -  4823 ُد ْبُن  اْلَقاِضي، َوأَبُو َصاِدٍق حُمَمَّ احْلََسِن  ْبُن  َبْكٍر َأمْحَُد  هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو  أَبُو َعْبِد  الصَّْيَداَلّنُّ قَالُوا: ثنا َأْخرَباََن  مْحََد 

ُد ْبُن ي َ  َهْيٍب، َعْن ْعُقوَب، ثنا أَبُو ِقاَلبََة، ثنا َعْبُد الصََّمِد يَ ْعِِن اْبَن َعْبِد اْلَواِرِث، ثنا َأيِب، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن صُ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ب َ  ُيَصلِّي رَْكَعَتنْيِ  " َكاَن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبَّ َصلَّى  أَُماَمَة، َأنَّ  َأيِب  ِإَذا زُْلزَِلْت، َأيِب غَاِلٍب، َعْن  يَ ْقرَأُ ِفيِهَما  اْلوِْتِر َوُهَو َجاِلٌس  ْعَد 

 َوُقْل اَي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن " 
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن  - 4824 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ ِإْماَلًء، ثنا أَبُو َنْصٍر حُمَمَّ ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ، ثنا محَْ َوَحدَّ َدَوْيِه ْبِن َسْهٍل اْلَمْرَوزِيُّ

َبَة ْبِن أَ  ، ثنا يَزِيُد ْبُن َعْبِد رَبِِّه، ثنا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َعْن ُعت ْ يِب َحِكيٍم، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َعْبُد هللِا ْبُن مَحَّاٍد اآْلُمِليُّ
هللاُ عَ  ِِبُمِّ  النَِّبَّ َصلَّى  اأْلُوىَل  الرَّْكَعِة  يَ ْقَرأُ يف  الرَّْكَعَتنْيِ َوُهَو َجاِلٌس  اْلوِْتِر  بَ ْعَد  ُيَصلِّي  " َكاَن  اْلُقْرآِن، َوِإَذا زُْلزَِلْت، َويف َلْيِه َوَسلََّم 

َحِكيٍم   َأيِب  ْبُن  َبةُ  َوُعت ْ غَاِلٍب،  أَبُو   ." اْلَكاِفُروَن  أَي َُّها  اَي  قُْل  أََنٍس يف  الثَّانَِيِة  َعْن  ََثِبٍت،  َعْن  زَاَذاَن،  ْبُن  ُعَمارَةُ  َورََواهُ   ، َقوِيَّنْيِ َغرْيُ 
َوِر  ِن َواْلَواِقَعِة ". قَاَل أََنٌس: " َوََنُْن  اْلوِْتِر بِِتْسٍع ُثَّ ِبَسْبٍع َوَصلَّى رَْكَعَتنْيِ َوُهَو َجاِلٌس، َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: " َوقَ َرأَ ِفيِهنَّ اِبلرَّمحَْ  نَ ْقَرأُ اِبلسُّ

 اْلِقَصاِر: ِإَذا زُْلزَِلْت، َوُقْل اَي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن، َوََنِْوُِهَا " 
 حسن. # قال المحقق:

 
هللاِ   -  4825 ان َعْبُد  اْلُمْقِرُئ،  َنْصٍر  ْبُن  َأمْحَُد  ان  َأمْحََد،  ْبُن  اْلَقاِضي، أان َحاِجُب  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َثِِن  َوَأْخرَباََن  ْبُن َصاِلٍح، َحدَّ  

مَ  ثَ ْواَبَن  نُ َفرْيٍ، َعْن  ْبِن  ْبِن ُجَبرْيِ  الرَّمْحَِن  ْيٍد، َعْن َعْبِد  ْبِن ُعب َ ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُشَرْيِح  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُمَعاِويَةُ  هللِا َصلَّى  ْوىَل َرُسوِل 
َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ  َأَحدُُكْم فَ ْلرَيَْكْع رَْكَعَتنْيِ قَاَل: ُكنَّا  َفِر َجْهٌد َوثُ ْقٌل، فَِإَذا َأْوتَ َر  السَّ ،  ِه َوَسلََّم يف َسَفٍر فَ َقاَل: " يف َهَذا 

َماُم َرمِحَهُ هللاُ تَ َعاىَل: حَيَْتِمُل َأْن َيُكوَن اْلُمَراُد ِبهِ  َقَظ َوِإالَّ َكانَ تَا َلهُ ". قَاَل اإْلِ ي ْ ْكَعتَاِن بَ ْعَد اْلوِْتِر، َوحَيَْتِمُل َأْن َيُكوَن َأرَاَد:   َر فَِإِن اْست َ
 فَِإَذا َأرَاَد َأْن يُوتَِر فَ ْلرَيَْكْع رَْكَعَتنْيِ قَ ْبَل اْلوِْترِ 

 قوي. # قال المحقق:
 

ُد ْبنُ   -  4826 ُد ْبُن َشاَذاَن ْبِن    َأمْحَدَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ يف التَّارِيِخ، أنبأ أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَّ اْلَكَرابِيِسيِّ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُد ْبُن بَزِيٍع َجاراَُن ثنا ِإْسَحاُق ْبُن يُوُسَف، َعْن ُعَمارََة ْبِن زَاَذاَن، ثنا ، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ََثِبٌت اْلبُ نَاّنُّ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  َعِليٍّ

ا َأَسنَّ َوثَ ُقَل َأْوتَ َر ِبسَ قَا ْبٍع َوَصلَّى رَْكَعَتنْيِ َوُهَو َجاِلٌس فَ َقَرأَ َل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُوتُِر بِِتْسِع رََكَعاٍت، فَ َلمَّ
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وَ  ِر اْلِقَصاِر ِإَذا زُْلزَِلْت، َوُقْل اَي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن، َوََنِْوُِهَا ". َوقَاَل َمرًَّة: يَ ْقَرأُ  ِفيِهَما الرَّمْحََن، َواْلَواِقَعَة ". قَاَل أََنٌس: َوََنُْن نَ ْقَرأُ اِبلسُّ
. َخاَلَف ُعَمارَةُ ْبُن زَاَذاَن يف ِقَراَءِة النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيِهَما َسائَِر الرَُّواةِ   ِفيِهنَّ

 لغيره. حسن  # قال المحقق:
 

َن  َورََواهُ َمرًَّة ُأْخَرى َعْن َأيِب غَاِلٍب، َعْن َأيِب أَُماَمَة: " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكا  -  4827 َن يُوتُِر ِبَسْبٍع، َحَّتَّ ِإَذا بَدَّ
يَ ْقرَأُ ِفيِهَما ِإَذا زُْلزَِلْت، َوُقْل اَي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن ". َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ،    وََكثُ َر حَلُْمهُ َأْوتَ َر بَِثاَلٍث َوَصلَّى رَْكَعَتنْيِ َوُهَو َجاِلٌس،

، ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِغيَاٍث، ثنا ُعَمارَ  ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثىنَّ َثِِن أَبُو غَاِلٍب َفذََكَرُه.  ةُ ْبُن زَاَذاأنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ َن، َحدَّ
َا َيْضطَِرُب يف َحِديِثهِ   وََكاَن اْلُبَخاِريُّ َرمِحَهُ هللاُ يَ ُقوُل: ُعَمارَةُ ْبُن زَاَذاَن رمبَّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ِإَْسَاِعيُل اْلَقاِضي، ثنا عَ َكَما    -  4858 ْمُرو ْبُن َمْرزُوٍق، أنبأ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

 بَِثاَلِث ُسَوٍر ِبَسبِِّح اْسِم رَبَِّك اأْلَْعَلى، َوُقْل اَي أَي َُّها  زَُهرْيٌ، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة أَنَّهُ " َكاَن يُوتِرُ 
  اْلَكاِفُروَن، َوُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد ".

 قَاَل ِإَْسَاِعيُل: َوقَ َفهُ زَُهرْيٌ َورَفَ َعهُ ِإْسَرائِيلُ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 وعِ بَابُ مَنْ قَالَ: يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُ 

يَ ْعُقوَب، ثنا  -  4865 ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  ْبُن َعْبِد هللِا  ُد  ْبُن َهارُوَن، أنبأ    َأْخرَباََن حُمَمَّ يَزِيُد  ْبُن ُمْكَرٍم، ثنا  احْلََسُن 
ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا   ْبُن َأيِب َعيَّاٍش، َعْن  يَ ْقُنُت يف  َأاَبُن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَلَْنظَُر َكْيَف  النَِّبِّ َصلَّى  َمَع  ِبتُّ   " قَاَل: 

فَاْنظُِري َكْيَف   ِنَسائِِه  َمَع  بِييِت  َمْعَبٍد فَ ُقْلُت:  أُمَّ  ي  أُمِّ بَ َعَثْت  الرُُّكوِع، ُثَّ  قَ ْبَل  فَ َقَنَت  فَأَنِْبِئيِِن،ِوْترِِه،  ِوْترِِه  أَنَّهُ   يَ ْقُنُت يف  فََأْخرَبَْتِِن 
 َوأاََبُن َمرْتُوكٌ  قَ َنَت قَ ْبَل الرُُّكوِع ". َوَرَواهُ ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ َعْن أاََبَن ْبِن َأيِب َعيَّاٍش، َوَمَداُر احْلَِديِث َعَلْيِه،

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

اْلُمَسيَِّب، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبٍت، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " َأْوتَ َر النَِّبُّ َصلَّى  َوَرَوى َعطَاءُ ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اْلَعاَلِء ْبنِ   - 4866
ُد ْبُن احلَْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِثاَلٍث قَ َنَت ِفيَها قَ ْبَل الرُُّكوِع ". َأْخرَباََنهُ أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو ا ، حْلََسِن حُمَمَّ رَّاُج، ثنا ُمَطنيٌَّ َسِن السَّ
َفرُِد بِِه  ، ثنا َعطَاءُ ْبُن ُمْسِلٍم احْلََلِبُّ، َفذََكَرُه. َوَهَذا يَ ن ْ  َعطَاءُ ْبُن ُمْسِلٍم َوُهَو َضِعيفٌ ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن يُوُنَس الرَّقِّيُّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
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  فِي رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ 

ٌم، َعْن  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا أَبُ  -  4879 و اأْلَْحَوِص َسالَّ
هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكثَ َر ِمْن ِعْشرِيَن َمرًَّة يَ ْقَرأُ يف الرَّْكَعتَ َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْبِن عُ  ْعُت َرُسوَل  نْيِ َمَر قَاَل: " َسَِ

 بَ ْعَد اْلَمْغِرِب َوالرَّْكَعَتنْيِ قَ ْبَل الصُّْبِح ِبُقْل اَي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن، َوُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد ".  
 َوَهَكَذا َرَواهُ ُسْفيَاُن، َوِإْسرَائِيُل، َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّ   -  4880 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ اَوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ِب، ثنا  غَاّنُّ، ثنا أَبُو اجْلَوَّ
اُر ْبُن رُزَْيٍق، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوُه. َكَذا َوَجْدتُهُ يف  َعمَّ

 اْلَعاِشِر ِمَن اأْلََماِل 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 

 وَرَدَ فِي الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَابُ مَا  
َأمحَْ   -  4886 ثنا  الصَّفَّاُر،  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا  ْغَداَد،  بِب َ اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا َوَأْخرَباََن  اُد،  احْلَدَّ هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد 

َة، َعْن رَُجٍل، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى  ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَورَّاُق، ثنا ُشْعَبُة، َعْن ُموَسى ْبِن َأيِب َعاِئشَ 
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َصلَّى رَْكَعيتَِ اْلَفْجِر اْضَطَجَع ".  

هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َسِعيٍد،  َعْن  ُموَسى،  َعْن  ُشْعَبَة،  َعْن  َغرْيِِه  يف  َوَرَواهُ  َمَضى  َوَقْد  الّرَِوااَيِت  َهِذِه  يف  َقِطًعا، َكَذا  ُمن ْ َوَسلََّم  َعَلْيِه   
َتِمُل َذِلَك َما اْحَتَمَل رَِوايَةُ َماِلٍك  احْلَِديِث الثَّاِبِت َعْن ُكَرْيٍب َعِن اْبِن َعبَّاٍس َما َدلَّ َعَلى َأنَّ اْضِطَجاِعِه َكاَن بَ ْعَد اْلوِْتِر، َوَقْد حيَْ 

 َوهللاُ َأْعَلمُ 
 # قال المحقق: صحيح لغيره. 

 
ُد بْ   -  4895 ٍد َجنَاُح ْبُن نَُذْيِر ْبِن َجنَاٍح اْلُمَحاِريِبُّ اِبْلُكوَفِة، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم، ثنا َأمْحَُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ

ثنا ُعب َ  َأيِب َغَرزََة،  ْبِن  النَّاِجي قَاَل: رََأى َعْبُد هللِا بْ َحازِِم  دِّيِق  الصِّ َأيِب  ، َعْن  يِّ اْلَعمِّ ِمْسَعٌر، َعْن زَْيٍد  ُموَسى، ثنا  هللِا ْبُن  ُن ُعَمَر ْيُد 
محََ  َما  َفَسْلُهْم  ِإلَْيِهْم  اْرِجْع   " فَ َقاَل:  اْلَفْجِر،  َصاَلِة  قَ ْبَل  الرَّْكَعَتنْيِ  بَ ْعَد  اْضَطَجُعوا  َقِد  تُ ُهْم  قَ ْوًما  فَأَتَ ي ْ  ،" ُعوا  َصن َ َما  َعَلى  َلُهْم 

َا ِبْدَعٌة ".   نََّة قَاَل: " اْرِجْع ِإلَْيِهْم فََأْخرِبُْهْم َأَنَّ  َوَسأَْلتُ ُهْم، فَ َقالُوا: نُرِيُد السُّ
 # قال المحقق: ضعيف. 
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 بَابُ ذِكْرِ خَبَر  جَامِع  لِأَعْدَادِهَا وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ 
اْلَبْخرتَِ   -  4906 ْبِن  ْبُن َعْمرِو  ُد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ أنبأ  ِبْشَراَن،  ْبِن  ِد ْبِن َعْبِد هللِا  ْبُن حُمَمَّ أنبأ َأْخرَباََن َعِليُّ  ْبُن َجْعَفٍر،  ثنا حَيََْي   ، يِّ

هللاِ  ْيِد  ْبِن ُعب َ ِإَْسَاِعيَل  ْبُن رَاِفٍع، َعْن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا  ْبُن خَمَْلٍد،  اُك  ، الضَّحَّ َأاَب َذرٍّ فَ ُقْلُت: اَي َعمِّ َلِقيُت  ْبِن ُعَمَر قَاَل:  هللِا   َعْن َعْبِد 
َصلَّ  ِإْن   " فَ َقاَل:  َسأَْلَتِِن،  َوَسلََّم َكَما  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َسأَْلُت  فَ َقاَل:  َخرْيًا،  ِمَن أَْقِبْسِِن  ُتْكَتْب  مَلْ  الضَُّحى رَْكَعَتنْيِ  ْيَت 

ْبَت ِمَن اْلَقانِِتنيَ الْ  َها ِستًّا ُكت َ ت َ ْبَت ِمَن اْلُمْحِسِننَي، َوِإْن َصلَّي ْ َها َأْربَ ًعا ُكت َ ت َ ْبَت ِمَن اْلَفائِزِيَن،  غَاِفِلنَي، َوِإْن َصلَّي ْ َها ََثَانِيًا ُكت َ ت َ ، َوِإْن َصلَّي ْ
ْوَم َذنْ  اْلي َ يُْكَتْب َلَك َذِلَك  َها َعْشًرا مَلْ  ت َ اجْلَنَِّة ". َوَقْد رُِوَي ِمْن  َوِإْن َصلَّي ْ تًا يف  بَ ي ْ َبىَن هللاُ َلَك  ثِْنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة  َها  ت َ ٌب، َوِإْن َصلَّي ْ

 َوْجٍه آَخَر َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر َوَعْن َأيِب َذرٍّ، َوَقْد ذََكْراَنهُ يف ِكتَاِب اجْلَاِمعِ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 مِنَ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْر  بَابُ مَا جَاءَ  

ِإَْسَاِعيُل    -  4934 أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ ِريُّ  كَّ السُّ اجْلَبَّاِر  ْبِن َعْبِد  ْبُن حَيََْي  ٍد َعْبُد هللِا  أَبُو حُمَمَّ ْبُن  َوَأْخرَباََن  َأمْحَُد  أنبأ  الصَّفَّاُر،  ٍد  ْبُن حُمَمَّ
الرَّمَ  َأيِب ُهَريْ َرَة،َمْنُصوٍر  ، َعْن  اأْلََصمِّ يَزِيَد  بُ ْرقَاَن، َعْن  ْبِن  َمْعَمٌر، َعْن َجْعَفِر  أنبأ  الرَّزَّاِق،  ثنا َعْبُد   ، هللاُ   اِديُّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى 

يَاّن َأْن جَيَْمُعوا ُحَزًما ِمَن احلَْ  َطِب ُثَّ أَْنطَِلَق فَُأَحرَِّق َعَلى قَ ْوٍم بُ ُيوََتُْم اَل َيْشَهُدوَن اجْلُُمَعةَ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َلَقْد َُهَْمُت َأْن آُمَر ِفت ْ
  ." 

َيُدلُّ َعَلْيهِ  َمْسُعوٍد، َوالَِّذي  هللِا ْبِن  اأْلَْحَوِص َعْن َعْبِد  َأيِب  اجْلُُمَعَة، وََكَذِلَك رُِوَي َعْن  الّرَِوااَيِت  َكَذا قَاَل  اِبجْلُُمَعِة   َسائُِر  أَنَّهُ َعربََّ 
 َعِن اجْلََماَعِة، َوهللاُ َأْعَلمُ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ثن  - 4939 ْسَفَرايِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َِبٍْر اْلرَبهَْبَاِريُّ ِد ْبِن حَيََْي اإْلِ ، ثنا ا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا احْلَُمْيدِ َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد حَيََْي ْبُن حُمَمَّ يُّ
، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل خَيُْرُج َأَحٌد ِمَن ُسْفيَاُن، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َحْرَمَلَة اأْلَْسَلِميُّ

 ُرُج حِلَاَجِتِه َوُهَو يُرِيُد الرَّْجَعَة ِإىَل اْلَمْسِجِد " اْلَمْسِجِد بَ ْعَد النَِّداِء ِإالَّ ُمنَاِفٌق، ِإالَّ رَُجٌل خيَْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
دُ   -  4945 ثنا حُمَمَّ  ، اِبلرِّيِّ اْلَفِقيهُ  ٍد  ْبُن حُمَمَّ ِإَْسَاِعيُل  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر   ْبُن ْبُن اْلَفَرِج اأْلَْزَرُق، ثنا حَيََْي   َأْخرَباََن 

ُهَري ْ  َأيِب  َعْن  َسَلَمَة،  َأيِب  َعْن  َأيِب َكِثرٍي،  ْبِن  حَيََْي  َعْن   ، اْلَيَماِميُّ َداُوَد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  ثنا  َعَلْيِه  ِإْسَحاَق،  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  َرَة، 
 َوَسلََّم قَاَل: " اَل َصاَلَة جِلَاِر اْلَمْسِجِد ِإالَّ يف اْلَمْسِجِد " 

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ُعْثَماَن بْ  -  4947 ْغَداَد، ثنا حُمَمَّ ِد ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَّ ُد ْبُن  َأْخرَباََن حُمَمَّ ِن ََثِبٍت الصَّْيَداَلّنُّ، ثنا حُمَمَّ
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، ثنا ُعب َ  َعْمرٍو، َعْن زَْيِد ْبِن َأيِب أُنَ ْيَسَة، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْعِقٍل، َعْن   ْيُد هللِا ْبنُ غَاِلٍب، ثنا ِبْشُر ْبُن َحاتٍِ الرَّقِّيُّ
النِّ  َأَْسَُع  ِإّّنِ  فَ َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  أََتى  َأْعَمى  رَُجاًل  َأنَّ  ُعْجَرَة،  ْبِن  َولَ َكْعِب  ُذ  َداَء  أَفََأَتَِّ قَائًِدا،  َأِجُد  اَل  َعلِّي 

ْعَت النَِّداَء فَاْخُرْج ".  َمْسِجًدا يف َداِري؟ فَ َقاَل لَهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َتْسَمُع النَِّداَء؟ " قَاَل: نَ َعْم قَالَ  : " ِإَذا َسَِ
 َعْن زَْيِد ْبِن َأيِب أُنَ ْيَسَة، َعْن َعِديِّ ْبِن ََثِبٍت َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْعِقلٍ َخاَلَفهُ أَبُو َعْبِد الرَِّحيِم فَ َرَواهُ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن محَْ  - 4951 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِويُّ َرمِحَهُ هللاُ، أنبأ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ َشاٍذ اْلَعْدُل، ثنا أَبُو َبْكٍر يَ ْعُقوُب  َما َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ
، ثنا أَبُو ِشَها ، ثنا أَبُو َداُوَد اْلُمبَارَِكيُّ ٍب احْلَنَّاُط، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن اْلُمَسيَِّب، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن أُمِّ َمْكتُوٍم قَاَل:  ْبُن يُوُسَف اْلُمطَِّوِعيُّ

؟ " ، قَاَل: " ِأيُّ الصَّاَلَتنْيِ فَ َقاَل النَِّبُّ   قُ ْلُت: اْلِعَشاءُ َوالصُّْبُح، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، ِإنَّ ِل قَاِئًدا اَل ُياَلِوُمِِن يف َهاَتنْيِ الصَّاَلَتنْيِ
ًوا ".   ُهَما َما ِفيِهَما أَلَََتُُهَا َوَلْو َحب ْ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْو يَ ْعَلُم اْلَقاِعُد َعن ْ

َلُفوا يف اْسِم اْبِن أُمِّ َمْكتُوٍم فَِقيَل َعْبَد هللِا، َوِقيَل َعْمٌرو ْيُخ: َواْخت َ  قَاَل الشَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
الرَّ   -  4953 أنبأ  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَالُوا:  آَخرِيَن  يف  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  أنبأ  َأْخرَباََن  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  بِيُع 

، أنبأ َماِلٌك، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َحْرَمَلَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ  اِفِعيُّ نَا َوَبنْيَ اْلُمنَاِفِقنَي ُشُهوُد اْلِعَشاِء الشَّ ن َ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " بَ ي ْ
 َوالصُّْبِح، اَل َيْسَتِطيُعوََنَُما " أَْو ََنَْو َهَذا.  

ِبَِنْ  ِه  ُهَِّ ِمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  َما  فَ ُيْشِبهُ   : اِفِعيُّ الشَّ قَ ْوٍم    قَاَل  يف  قَالَهُ  َما  َيُكوَن  َأْن  بُ ُيوََتُْم  قَ ْوٍم  َعَلى  حُيَرَِّق 
 ََتَلَُّفوا يف َصاَلِة اْلِعَشاِء لِِنَفاٍق، َوهللاُ َأْعَلمُ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلقَ  - 4954 اِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
  َقْداَن الرَُّجَل يف َصاَلِة اْلِعَشاِء َواْلَفْجرِ َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا أَبُو ُمَعاِويََة، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: " ُكنَّا ِإَذا ف َ 

 َأَسْأاَن بِِه الظَّنَّ " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ 

ٍد ا  -  4965 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ وِريُّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ قَاَل: َكَتَب ِإَلَّ ِإْسَحاُق  لدُّ
، أنبأ ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، َعْن ثَ ْوٍر، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُ  ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن ِإبْ َراِهيَم احْلَْنظَِليُّ و اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، ثنا أَبُو ِإسْ  وِريُّ ٍد الدُّ ْسَفَرايِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َِبٍْر   َحاَق الطَّاْلَقاّنُّ، ثنا اْلَولِيُد، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيدٍ ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن حَيََْي اإْلِ حَيََْي ْبُن حُمَمَّ
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، ثنا اْلَولِيُد ْبُن مُ  ، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا احْلَُمْيِديُّ ُد ْبُن احْلََسِن اْلرَبهَْبَاِريُّ ْسِلٍم، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد ْبِن َجاِبٍر، َوثَ ْوُر ْبُن حُمَمَّ
، َعْن قَ بَاِث ْبِن َأْشَيَم، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم قَاَل: " َصاَلةُ رَُجَلنْيِ يَ ُؤمُّ َأَحُدُُهَا يَزِيَد، َعْن يُوُنَس ْبِن َسْيٍف اْلَكاَلِعيِّ

مِ َصاِحبَ  أَزَْكى ِعْنَد هللِا  َأَحُدُهْم  يَ ُؤمُُّهْم  َأْربَ َعٍة  َترْتَى، َوَصاَلةُ  َأْربَ َعٍة  ِمْن َصاَلِة  َأزَْكى ِعْنَد هللِا  َترْتَى، َوَصاَلةُ ََثَانَِيٍة  هُ  ْن َصاَلِة ََثَانَِيٍة 
 يَ ُؤمُُّهْم َأَحُدُهْم َأزَْكى ِعْنَد هللِا ِمْن َصاَلِة ِمائٍَة َترْتَى ".  

ال  َعْبِد  َعْن  يُوُنَس،  َعْن  ثَ ْوٍر،  َعْن  يف رَِوايَِتِه  يُوُنَس  ْبُن  ِعيَسى  َوقَاَل  ُمْسِلٍم،  ْبِن  اْلَولِيِد  َحِديُث  قَ بَاٍث،  َهَذا  َعْن  زاَِيٍد،  ْبِن  رَّمْحَِن 
 يِد َعْن ثَ ْوٍر َعْن يُوُنَس َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن زاَِيٍد َعْن قَ بَاثٍ وََكَذِلَك َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ يف التَّارِيِخ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن يُوُسَف َعِن اْلَولِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ 
احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو    -  4974 ْبُن َعْبِد هللِا  ُد  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب،  َأْخرَباََن حُمَمَّ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن،  ثنا  ْبُن يَ ْعُقوَب،  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َع ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر اجْلَُهِِنَّ حُيَدُِّث َعْن رَ  انََة أَنَّهُ َسَِ ْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: "  ُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ َأْخرَبّن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َعْن َأيِب ُعشَّ
ِبُكلِّ ُخْطَوٍة خَيْطُوَها َلهُ َكاتِبَاهُ  الصَّاَلَة َكَتَب  يَ ْرَعى  اْلَمْسِجِد  ِإىَل  َمرَّ  الرَُّجُل ُثَّ  َر  َتطَهَّ اْلَمْسِجِد َعْشَر َحَسنَاٍت، َواْلَقاِعُد    ِإَذا  ِإىَل 

 ْلُمَصلِّنَي ِمْن ِحنَي خَيُْرُج ِمْن بَ ْيِتِه َحَّتَّ يَ ْرِجَع "يَ ْرَعى الصَّاَلَة َكاْلَقاِنِت َويُْكَتُب ِمَن ا
 صحيح.  # قال المحقق:

 

َبْكٍر حمَُ   -  4975 أَبُو  ثنا  ْبِن حَيََْي،  ِد  ْبُن حُمَمَّ ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم  احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو  أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا ِإبْ َراِهيمُ َأْخرَباََن  ْبُن ِإْسَحاَق،  ُد   مَّ
بْ  هللِا  َعْبُد  وََكاَن  ثَِقًة،  وََكاَن   ، ريَاِزيُّ الشِّ احْلَاِرِث  ْبُن  حَيََْي  ثنا   ، اْلَبْصِريُّ احْلََلِبُّ  ٍد  حُمَمَّ ٍد ْبُن  حُمَمَّ ْبُن  زَُهرْيُ  ثنا  َعَلْيِه،  يُ ْثِِن  َداُوَد  ُن 

اَن اْلَمَدّنُّ، َعْن َأيِب َحازٍِم، َعْن سَ  ، َوأَبُو َغسَّ ِر التَِّميِميُّ اِعِديِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َبشِّ ْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ
اِئنَي يف الظَُّلِم ِإىَل اْلَمَساِجِد اِبلنُّوِر التَّامِّ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "   اْلَمشَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 الْمَسَاجِدِ وَفَضْلِ عِمَارَتِهَا بِالصَّلَاةِ فِيهَا وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ فِيهَا بَابُ فَضْلِ  
َة، أنبأ أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حمَُ   -  4984 ٍد احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ِفَراٍس مِبَكَّ ، ثَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ِد ْبِن َأمْحََد اجْلَُمِحيُّ نا  مَّ

اِئِب، َعْن حُمَاِرِب ْبِن ِدََثٍر،  َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، أنبأ ِإْسَحاُق ْبُن ِإَْسَاِعيَل الطَّاْلَقاّنُّ، ثنا َجرِيُر ْبُن َعْبِد احْلَِميِد، َعْن عَ  طَاِء ْبِن السَّ
 َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، ِأيُّ اْلِبَقاِع َخرْيٌ؟ قَاَل: " اَل َأْدِري " قَاَل: فَِأيُّ  َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 

؟ قَاَل: " اَل َأْدِري " قَاَل: فََأََتهُ ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم فَ َقاَل َلهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ   رْبِيُل ِأيُّ اْلِبَقاِع َخرْيٌ؟  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي جِ اْلِبَقاِع َشرٌّ
َقَض ِجرْبِي ؟ " قَاَل: اَل َأْدِري قَاَل: " َسْل رَبََّك " قَاَل: فَانْ ت َ َها " قَاَل: اَل َأْدِري قَاَل: " ِأيُّ اْلِبَقاِع َشرٌّ ُل اْنِتَقاَضًة َكاَد ُيْصَعُق ِمن ْ

ٌد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: َما َأسْ  ٌد: ِأيُّ اْلِبَقاِع َخرْيٌ؟ حُمَمَّ أَلُهُ َعْن َشْيٍء، فَ َقاَل هللاُ ُسْبَحانَهُ جِلِرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم: َسأََلَك حُمَمَّ
؟ فَ ُقْلَت: اَل َأْدِري، فََأْخرِبْهُ َأنَّ َخرْيَ اْلِبَقاِع اْلَمسَ   ، َوَأنَّ َشرَّ اْلِبَقاِع اأْلَْسَواُق " اِجدُ فَ ُقْلَت: اَل َأْدِري، َوَسأََلَك: ِأيُّ اْلِبَقاِع َشرٌّ
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 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

قَّاُق، ثنا َأمْحَدُ   -  4989 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َدلَُّوْيِه الدَّ ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثَ نَا أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِويُّ ْبُن اأْلَْزَهِر ْبِن َمِنيٍع، ثنا َهاِشُم    َحدَّ
اْلَقاسِ  هللاُ عَ ْبُن  هللِا َصلَّى  َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ْبِن  أََنِس  ، َعْن  اْلبُ نَاّنِّ ََثِبٍت  ، َعْن  اْلُمرِّيُّ ثنا َصاِلٌح  اَر ِم،  ِإنَّ ُعمَّ  " َلْيِه َوَسلََّم: 

 بُ ُيوِت هللِا ُهْم َأْهُل هللِا َعزَّ َوَجلَّ ". َصاِلٌح اْلُمرِّيُّ َغرْيُ َقِويٍّ 
 منكر.  :# قال المحقق 

 
 بَابُ الِاثْنَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة  

ُد ْبُن حَيََْي  - 5009 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، َأْخرَبّن حُمَمَّ ُد ْبُن َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ  احْلَْجرِيُّ اْلُكويفُّ، ثنا حُمَمَّ
، ثنا ََثِبٌت، َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الرَُّجُل َأَحقُّ بِ الصَّْلِت، ثنا َسِعي  َصْدِر َدابَِّتِه، َوالرَُّجُل ُد ْبُن َزْريِبٍّ

 َأَحقُّ ِبَصْدِر ِفَراِشِه " 
 اِن ََجَاَعٌة، َوالثَّاَلثَةُ ََجَاَعٌة، َوَما َكثُ َر فَ ُهَو ََجَاَعٌة "قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ااِلثْ نَ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ي َ  -  5013 احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن ْعُقوَب، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، َعْن َأيِب اْلُمت َ  ُد ْبُن ِبْشٍر، َعْن َسِعيٍد ُهَو اْبُن َأيِب َعُروبََة، َعْن ُسَلْيَماَن النَّاِجيِّ وَكِِّل، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َرِضَي َعفَّاَن، ثنا حُمَمَّ

هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن يَ تَِّجُر َعَلى   هللاُ َعْنهُ قَاَل: َجاَء رَُجٌل َوَقْد َصلَّى َرُسولُ 
 َهَذا؟ " فَ َقاَم رَُجٌل َفَصلَّى َمَعُه. 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

أَبُو    -  5014 أنبأ  َأمْحََد،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  َوَأْخرَباََن  ِجْستَاّنُّ،  السِّ َداُوَد  أَبُو  ثنا   ، اللُّْؤلُِؤيُّ َعِليٍّ  أَبُو  ثنا   ، اْلَفَسِويُّ احْلَُسنْيِ 
ُد ْبُن اْلَعاَلِء، أنبأ ُهَشْيٌم، َعِن اْْلَِصيِب ْبِن زَْيٍد، َعِن احْلََسِن يف َهَذا اْْلرََبِ فَ َقاَم أَبُو َبْكرٍ  َمَعُه، َوَقْد َكاَن     َرِضَي هللاُ َعْنهُ َفَصلَّىحُمَمَّ

 َصلَّى َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن  ا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَالُو  - 5024  حُمَمَّ

، ثنا أَبُ  ْيَدَة اْلبَاِهِليِّ و اْلَمِليِح اْْلَُذِلُّ، َعْن أَبِيِه قَاَل: " ُكنَّا  يَ ْعُقوَب، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ثنا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن َعاِمِر ْبِن ُعب َ
ابَ نَا بُ َغْيٌش ِمْن َمطٍَر، فَ نَاَدى ُمنَاِدي َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوََنُْن يف َسَفٍر: "  َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأصَ 

ْفَعْل "   َمْن َشاَء َأْن ُيَصلَِّي يف رَْحِلِه فَ ْلي َ
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 صحيح.  # قال المحقق:
 
 أَخَذَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا حَتَّى يَتَطَهَّرَ بَابُ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرِ الْأَخْبَثَيْنِ إِذَا  

، ثنا َعْبدُ   - 5031 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِويُّ ِإْماَلًء، أنبأ أَبُو َحاِمِد ْبُن الشَّْرِقيِّ ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ  الرَّمْحَِن ْبُن ِبْشِر ْبِن احْلََكِم،  َحدَّ
، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَ ثنا هَبُْز ْبُن َأَسٍد، ثنا ُشْعَبةُ  اَل: " اَل ُيَصلِّي ، َعْن ِإْدرِيَس اأْلَْوِديِّ

ئًا ِمَن اْْلََبِث ".    َأَحدُُكْم َوُهَو جيَُِد َشي ْ
 يِب ِإاَيٍس َعْن ُشْعَبَة فَ َوقَ َفهُ َأْسَنَدهُ ََجَاَعٌة َعْن ُشْعَبَة، َورََواهُ آَدُم ْبُن أَ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

َبُة، ثنا َجرِيٌر، َعْن    -  5047 ي ْ ُد ْبُن َبْكٍر، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا قُ ت َ ، أنبأ حُمَمَّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ َأيِب َجنَاٍب، َعْن َمْغَراَء اْلَعْبِديِّ
َع اْلُمنَاِدَي فَ َلْم ِن ََثِبٍت، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمنْ َعْن َعِديِّ بْ   َسَِ

الْ  َوَما  قَالُوا:   " َصلَّى  الَّيِت  الصَّاَلةُ  ِمْنهُ  تُ ْقَبْل  مَلْ  ُعْذٌر  اتِّبَاِعِه  ِمِن  ْعهُ  ". مَيْن َ َمَرٌض  أَْو  َخْوٌف   " قَاَل:   ُعْذُر؟ 
ُد ْبُن َداُوَد ْبِن ِدينَاٍر، ثنا أَ   -  5048 ، ثنا حُمَمَّ َبةُ ْبُن َسِعيٍد َفذََكَرهُ َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ي ْ بُو رََجاٍء قُ ت َ

َها " مِبِْثِلِه ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: قَالُ   وا َوَما ُعْذرُُه؟ قَاَل: " َخْوٌف َأْو َمَرٌض " َوقَاَل: " تِْلَك الصَّاَلةُ الَّيِت َصالَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَكْلَ ذَلِكَ غَيْرُ حَرَام  

ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن  -  5063 ِد ْبِن اْلَعبَّاِس، ثنا حُمَمَّ ْغَداَد، ثنا مَحَْزةُ ْبُن حُمَمَّ ْيِد هللِا احْلُْريفُّ بِب َ ُعب َ
ثَ  ، َحدَّ َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َساملٍِ َثِِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َحدَّ ، ِِن حمَُ ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن اْلَعاَلِء، َحدَّ ُد ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َعاِمٍر الزُّبَ ْيِديُّ مَّ
النَِّبَّ َصلَّ  َأنَّ   " َها  هللاُ َعن ْ ِإىَل َعاِئَشَة َرِضَي  يَ ُردُّهُ  ثَُه،  َأاَب رَاِشٍد َحدَّ َأنَّ  ْبُن َسْعٍد،  اْلَبَصَل يف ثنا رَاِشُد  َأَكَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد  ى 

 ْبَل َأْن مَيُوَت ِِبُُمَعٍة " اْلِقْدِر َمْشوايًّ ق َ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِمَامَةِ جَالِس ا، وَبَيَانِ ضَعْفِهِ 

، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زاَِيٍد، ثنا ابْ  - 5075 َثِِن ُسْفيَاُن  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس الضَُّبِعيُّ ُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدَّ
، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ عَ  ْعِبِّ َنَة، َعْن رَُجٍل، َعِن الشَّ ي ْ َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ح َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعي َ

ُد ْبُن رَبِيَعةَ  ُد ْبُن َحْرٍب، ثنا حُمَمَّ ٍر، ثنا حُمَمَّ ْعِبِّ   ، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر، َعنِ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَبشِّ الشَّ
 قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يَ ُؤَمنَّ َأَحٌد بَ ْعِدي َجاِلًسا ". 
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ِبهِ  تَ ُقوُم  اَل  ُمْرَسٌل  َواحْلَِديُث  َمرْتُوٌك.  َوُهَو  اجْلُْعِفيِّ  َجاِبٍر  َغرْيُ  يَ ْرِوِه  مَلْ  ُعَمَر:  ْبُن  َعِليُّ  ٌة.   قَاَل   ُحجَّ
 منكر.  ال المحقق:# ق

الرَّبِيُع قَاَل: قَاَل الشَّاِفِعيُّ   -  5076 اأْلََصمُّ، أَنْ بَأَ  اْلَعبَّاِس  ثنا أَبُو  َأيِب َعْمرٍو،  أَبُو َسِعيِد ْبُن  هِبََذا َأْخرَباََن  الَِّذي اْحَتجَّ  : َقْد َعِلَم 
َبُت أِلَنَّهُ ُمْرسَ  ٌة، َوأَنَّهُ اَل يُ ث ْ  ٌل، َوأِلَنَّهُ َعْن رَُجٍل يَ ْرَغُب النَّاُس َعِن الّرَِوايَِة َعْنهُ َأْن لَْيَسْت ِفيِه ُحجَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ اخْتِلَافِ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 

 بَابُ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي النَّافِلَةَ 
ْيَسابُ َأْخرَباََن أَبُو    -  5105 ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر الن َّ ، ثنا إِبْ َراِهيُم  َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ وِريُّ

ُن َعْبِد هللِا " َأنَّ ُمَعاًذا َكاَن ُيَصلِّي َمَع النَِّبِّ َصلَّى  ْبُن َمْرزُوٍق، ثنا أَبُو َعاِصٍم، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َأْخرَبّن َجاِبُر بْ 
َفرِيضَ  َوَْلُْم  َتطَوٌُّع،  لَهُ  ِهَي  هِبِْم،  فَ ُيَصلِّي  قَ ْوِمِه  ِإىَل  يَ ْنَصِرُف  ُثَّ  اْلِعَشاَء،  َوَسلََّم  َعَلْيِه  ". هللاُ   ٌة 

ْيَسابُورِ   -  5106 الن َّ َبْكٍر  أَبُو  ثَ نَا  َوَحدَّ ُجَرْيٍج، قَاَل:  اْبُن  أنبأ  الرَّزَّاِق،  َعْبُد  ثنا  قَااَل:  اأْلَْزَهِر  ِبْشٍر، َوأَبُو  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ثنا   ، يُّ
 َْلُْم َفرِيَضٌة " هُ اَنِفَلٌة، وَ َأْخرَبّن َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، َفذََكَرهُ مِبِْثِلِه ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " فَ ُيَصلِّي هِبِْم تِْلَك الصَّاَلَة، ِهَي لَ 

 # قال المحقق: صحيح. 
 

 بَابُ: " اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ " وَمَا جَاءَ فِي إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَاءِ 
ُد ْبُن َأمْحََد ْبنِ  - 5133 ، ثنا ُحَسنْيُ ْبُن َنْصٍر،   َأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم احْلَاِفُظ، َوأنبأ أَبُو َأمْحََد احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ َأَسٍد اْْلََرِويُّ

ْبنِ  َسِعيِد  َعْن  َواِسٍع،  ْبِن  ِد  َعْن حُمَمَّ يَزِيَد،  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  ُعَمُر  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  ُم  َسالَّ قَاَل  ثنا  قَاَل:  ُعَمَر  اْبِن  َعِن  ُجَبرْيٍ،   
َنُكْم َوَبنْيَ رَبُِّكْم ". ِإْسنَاُد َهَذا  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  ُْم َوْفدُُكْم ِفيَما بَ ي ْ َتُكْم ِخيَارَُكْم، فَِإَنَّ  احْلَِديِث َضِعيفٌ لََّم: " اْجَعُلوا أَئِمَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الرِّجَالِ يَأْتَمُّونَ بِالرَّجُلِ وَمَعَهُمْ صِبْيَانٌ وَنِسَاءٌ 
اصُ  - 5166 ِد ْبِن ُنَصرْيٍ اْْلَوَّ ٍد َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، ثنا أَبُو حُمَمَّ ِد َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ْغَداَد، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ  بِب َ

، ثنا ُمْصَعُب بْ  ُد ْبُن ُعَمَر اأْلَْنَصارِيُّ ، َعْن لَْيِث ْبِن َأيِب ُسَلْيٍم، َعْن َشْهِر ْبِن ُمْصَعٍب اْلُكويفُّ، ثنا حُمَمَّ ُن َماَهاَن، ثنا ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ
يَاُن، ُثَّ الْبِن َحْوَشٍب، َعْن َأيِب َماِلٍك اأْلَْشَعِريِّ قَاَل: " َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَِليِه يف الصَّاَل  ب ْ نَِّساءُ ".  ِة الّرَِجاُل، ُثَّ الصِّ

َوى، َوهللاُ َأْعَلمُ  ْسنَاُد َضِعيٌف، َواأْلَوَُّل أَق ْ  َهَذا اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ الْمَأْمُومِ يُخَالِفُ السُّنَّةَ فِي الْمَوْقِفِ فَيَقِفُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ فَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ 

، ثنا بِ َأْخرَباََنهُ أَبُو َسِعيٍد    -  5172 ُد ْبُن احْلََسِن اْلرَبهَْبَاِريُّ ْسَفَرايِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َِبٍْر حُمَمَّ ِد ْبِن حَيََْي اإْلِ ْشُر ْبُن ُموَسى، حَيََْي ْبُن حُمَمَّ
، ثنا ُقَداَمةُ ْبُن َعْبِد هللِا أَبُو َرْوٍح قَ  ، ثنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة اْلَفَزاِريُّ ثَ ْتِِن َجْسَرةُ بِْنُت َدَجاَجَة، َعْن َأيِب َذرٍّ " َأنَّ ثنا احْلَُمْيِديُّ اَل: َحدَّ

َلًة ِمَن اللَّيَاِل َمَقاَم َكَذا وََكَذا، َفَصلَّى ِفيِه اْلِعَشاءَ  ُتوا َمَعهُ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَم لَي ْ ا رََأى اْلَقْوَم َقْد ثَ ب َ  اآْلِخَرَة، فَ َلمَّ
هُ اْنَصَرَف ِإىَل رَْحِلِه َحَّتَّ اْنَكَسَفِت اْلُعيُوُن َوَخاَل َمَقاُمهُ قَاَم ِفيِه َوْحَدُه، قَاَل أَبُو َذرٍّ  ْلُت فَ ُقْمُت َخْلَفهُ فََأْوَمأَ ِإىَل يف ُمَصالَّ ب َ : فَأَق ْ

بَابَِة َواْلُوْسَطى َواأْلُْخَرى مَيِيِنِه، َوَجاَء َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد فَ َقاَم َخْلَفهُ َوَخْلِفي، فَأَ  ْوَمأَ ِإلَْيِه ِبِشَماِلِه، فَ ُقْمنَا َهَكَذا، َفَجَمَع َبنْيَ السَّ
: َذَهَب اْبُن َمْسُعوٍد ِإىَل َهذَ  ْفِسِه ". قَاَل احْلَُمْيِديُّ ِبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ا َوُهَو يَُظنُّ َأنَّ النَّ الَّيِت تَِلي اْْلِْنَصَر، ُيَصلِّي ُكلُّ رَُجٍل ِمنَّا لِن َ

 َ ْفِسِه، َكاَن قَ ْولُهُ َقْد َبنيَّ ا قَاَل أَبُو َذرٍّ: ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّا ُيَصلِّي لِن َ أَنَّهُ َعِلَم ِمَن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ   َوَسلََّم َكاَن يَ ُؤمُُّهْم فَ َلمَّ
الَِّذي  َوُهَو  يَ ُؤمَُّهْم  ِعْنَد    مَلْ  النِّيَّةُ  َقْتهُ  َسب َ الَِّذي  اِخُل  الدَّ اجْلَاِئي  َمْسُعوٍد  َواْبُن  حَتْرميَِها،  ِعْنَد  َمَعهُ  الصَّاَلَة   حَتْرميَِها. ابْ َتَدأَ 

ْبُن    -  5173 يُوُسَف، ثنا حَيََْي  احْلََسُن ْبُن يَ ْعُقوَب ْبِن  َأيِب َعْمرٍو، أنبأ  ْبُن  أَبُو َسِعيِد  ْبُن َوَأْخرَباََن  اِب  اْلَوهَّ أنبأ َعْبُد  َأيِب طَاِلٍب، 
اَن قَاَل: ذََكْرُت َذِلَك اِلْبِن ِسريِيَن، يَ ْعِِن َما فَ َعَل اْبُن َمْسُعوٍد، فَ َقاَل اْبنُ    ِسريِيَن: َكاَن اْلَمْسِجُد َضيًِّقا َعطَاٍء، أنبأ ِهَشاُم ْبُن َحسَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

 تَسْوِيَتِهَا بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَ 
ٍد َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلُمَزّنُّ، ثنا أَبُو جَ  - 5184 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو حُمَمَّ ،  َأْخرَباََن حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَْضَرِميُّ ْعَفٍر حُمَمَّ

اأْلَمحَْ  َخاِلٍد  أَبُو  ثنا   ، الّرِفَاِعيُّ ِهَشاٍم  أَبُو  ْبِن  ثنا  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن  ُمَصرٍِّف،  ْبِن  َعْن طَْلَحةَ   ، النََّخِعيِّ هللِا  ْيِد  ُعب َ ْبِن  احْلََسِن  َعِن  ُر، 
ُكْم َأْواَلُد احْلََذِف "  ، اَل يَ َتَخلَّلُ َعْوَسَجَة، َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تَ َراصُّوا يف الصَّفِّ 

ُص ْبُن ِغيَاٍث َعِن احْلََسِن ْبِن ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا، َوَما َأْواَلُد احْلََذِف؟ قَاَل: " َضْأٌن ُجْرٌد ُسوٌد َتُكوُن ِبَِْرِض اْلَيَمِن ". َوَرَواهُ َحفْ 
ْيِد هللِا، َوقَاَل: " َكأَْواَلِد احْلََذِف "   ُعب َ

 حيح لغيره. ص # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ 
، ثنا أَبُو ِقاَلبََة، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن أَ   -  5202 َدآاَبِذيُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو طَاِهٍر اْلُمَحمَّ يِب َبْكِر ْبِن اْلَفْضِل اْلَعَتِكيُّ

، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب بَ ْرزََة قَاَل: قَاَل ِل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ثنا ِعْمَراُن ْبُن َخاِلدٍ  ، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعِليٍّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإِن  اْْلُزَاِعيُّ
َماِم َوِإالَّ فَ َعْن مَيِيِنِه ". َوقَاَل: َهَكَذا َكاَن أَبُو َبكْ   ٍر، َوُعَمُر َخْلَف النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اْسَتطَْعَت َأْن َتُكوَن َخْلَف اإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوُقُوفِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ 
ٍد    -  5211 ْغَداَد، أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن بِب َ ، ثنا َماِلُك ْبُن حَيََْي، ثنا  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ اْلِمْصِريُّ

، َعنْ  ْعِبِّ ِريُّ ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َعِن الشَّ َواِبَصَة قَاَل: رََأى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل َصلَّى َخْلَف   يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، ثنا السَّ
، َأْو َجَرْرَت ِإلَْيَك رَُجاًل ف َ   َقاَم َمَعَك، َأِعِد الصَّاَلَة ".  الصُُّفوِف َوْحَدهُ فَ َقاَل: " أَي َُّها اْلُمَصلِّي َوْحَدُه، َأاَل َوَصْلَت ِإىَل الصَّفِّ

ِريُّ ْبُن ِإَْسَاِعيَل َوُهَو َضِعيٌف. َوَرَواهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيلِ ت َ   َفرََّد بِِه السَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
اَن، َعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن، رَفَ عَ   -  5212 ، َعْن يَزِيَد ْبِن َهارُوَن، َعِن احْلَجَّاِج ْبِن َحسَّ هُ قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى َعِن احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ

ُقْم  َلِج ". َأْخرَباََنهُ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإْن َجاَء رَُجٌل فَ َلْم جيَِْد َأَحًدا فَ ْلَيْختَِلْج ِإلَْيِه رَُجاًل ِمَن الصَّفِّ فَ ْلي َ َمَعهُ َفَما َأْعظََم َأْجَر اْلُمْخت َ
أَبُو أنبأ  ٍد،  ْبُن حُمَمَّ ُد  ِمْن َوْجٍه آخَ   حُمَمَّ أَبُو َداُوَد، َفذََكَرُه. َوَقْد رُِوَي  َأْخرَباََن   ، اللُّْؤلُِؤيُّ أَبُو َعِليٍّ  ثنا   ، اْلَفَسِويُّ النَِّبِّ احْلََسِن  َر َعِن 

َعاَدةِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اأْلَْمِر اِبإْلِ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 مِ الْإِمَامِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَقَا 
ْغَداَد، ثنا أَبُ   -  5234 ٍد اْلَمْخُزوِميُّ اْلَغَضائِِريُّ بِب َ ُد ْبُن َعْمرٍو اْلَبْخرَتِيُّ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن ْبِن حُمَمَّ و َجْعَفٍر حُمَمَّ

ُد ْبُن َداُوَد ْبِن َأيِب  َثِِن اللَّْيُث، َعْن زَْيِد ْبِن َجِبريََة، َعْن َأيِب   الرَّزَّاُز ِإْماَلًء، ثنا حُمَمَّ ، ثنا حَيََْي ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن بَُكرْيٍ، َحدَّ  َنْصٍر اْلُقَرِشيُّ
َأمَُّهْم اِبْلَمَداِئِن َعلَ  اْلَيَماِن  هللاُ َعْنُه، َأنَّ ُحَذيْ َفَة ْبَن  َما  ى  طَُوالََة، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َرِضَي  اٍن َفَجَبَذهُ َسْلَماُن، ُثَّ قَاَل َلُه:  دُكَّ

ْعَت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اَل  َماُم َعَلى َنَشٍز ِمَّا َعَلْيِه  َأْدِري، " َأطَاَل ِبَك اْلَعْهُد، أَْم َنِسيَت؟ أََما َسَِ ُيَصلِّي اإْلِ
 ْلَماُن بََدَل َأيِب َمْسُعوٍد، َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر ُمْسَنًدا َمَع اْخِتاَلٍف ِفيِه ِلَما َمَضى َكَذا قَاَل: سَ   َأْصَحابُهُ ".

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

  الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَقْصُورَةٌ أَوْ أَسَاطِنيُ أَوْ بَابُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي  

 غَيْرُهَا شَبِيه ا بِهَا 
، أنبأ  -  5241 َدآاَبِذيُّ اْلُمَحمَّ أنبأ أَبُو طَاِهٍر  اْلَفِقيُه،  أَبُو طَاِهٍر  أنبأ    َوَأْخرَباََن ِِبَِديِث أََنٍس   ، ْعِديُّ السَّ ْبُن َعْبِد هللِا  يَزِيُد  ِإبْ َراِهيُم 

َلٍة يف ُحْجَرتِِه فَأَََتهُ  ْبُن َهارُوَن، أنبأ مُحَْيٌد الطَّوِيُل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكانَ  ُيَصلِّي َذاَت لَي ْ
ْيتَ  ا اَنٌس ِمْن َأْصَحاِبِه َفَصلُّوا ِبَصاَلتِِه، َفَخفََّف َفَدَخَل اْلب َ  ُثَّ َخَرَج فَ َفَعَل َذِلَك ِمَرارًا، ُكلَّ َذِلَك ُيَصلِّي ُثَّ يَ ْنَصِرُف َوَيْدُخُل، فَ َلمَّ

َأْن ََتُدَّ يف َصاَلِتَك، فَ َقاَل: " قَ  اْلبَارَِحَة َوََنُْن َنُِبُّ  َمَعَك  نَا  هللِا، َصلَّي ْ اَي َرُسوَل  ْمًدا فَ َعْلُت ْد َعِلْمُت مِبََكاِنُكْم، عَ َأْصَبَح قَالُوا: 
 َذِلَك " 

 صحيح.  # قال المحقق:
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 جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَصِفَةِ الْأَئِمَّةِ 

 بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ 
ْبُن    -  5270 هللِا  َعْبُد  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا َأْخرَباََن  ُسْفيَاَن،  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثنا  َوْيِه،  َدَرْست َ ْبِن  َجْعَفِر 

َزْلُت َعلَ  ، ثنا ُسْفيَاُن، ثنا ِإَْسَاِعيُل ُهَو اْبُن َخاِلٍد، َعْن أَبِيِه قَاَل: َقِدْمُت اْلَمِديَنَة فَ ن َ َنهُ َوَبنْيَ َمَواِلَّ  احْلَُمْيِديُّ ى َأيِب ُهَريْ َرَة، وََكاَن بَ ي ْ
ْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: " نَ َعْم، َوَأْوَجُز  َفَكاَن يَ ُؤمُّ النَّاَس فَ ُيَخفُِّف، فَ ُقْلُت: اَي أاََب ُهَريْ َرَة، َهَكَذا َكاَنْت َصاَلةُ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ قَ َرابٌَة  

 " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَيُطِيلُ مَا شَاءَ 

أَ أَ   -  5279 ثنا  قَااَل:  اْلَفْضِل  ْبِن  ُموَسى  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َسِعيٍد  َوأَبُو  اْلَقاِضي،  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن ْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  بُو 
َأْخرَبّن اْبُن ُجَرْيٍج، عَ  اٌج،  ثنا َحجَّ ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ،  ُد ْبُن  اْبِن  يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَ ْيٍم، َعْن اَنِفٍع، َعِن 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخفَّ النَّاِس  َسْرِجَس قَاَل: ُعْداَن أاََب َواِقٍد اللَّْيِثيَّ يف َوَجِعِه الَِّذي َماَت ِفيِه، َفَسِمْعنَاهُ يَ ُقوُل: " َكاَن النَِّبُّ 
ْفِسِه " َصاَلًة عَ   َلى النَّاِس، َوَأْطَوَل النَّاِس َصاَلًة لِن َ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ قَدْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَهُوَ إِمَامٌ 
ُد ْبُن  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو سَ  - 5283 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ْبُن   اْلَعزِيِز  َعْبُد  ثنا  اأْلَمْحَُر،  اْلُمَثىنَّ  َثِِن  َحدَّ اْلَعزِيِز،  َعْبِد  ْبُن  ُسَكنْيُ  ثنا  َعفَّاُن،  ثنا  أََنًساِإْسَحاَق،  َسأَْلُت  قَاَل:  ِمْقَداِر    قَ ْيٍس  َعْن 
بِنَا ا َأَحَد بَِنيِه َفَصلَّى  أَْو  أََنٍس  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: فََأَمَر النَّْضَر ْبَن  بِنَا َواْلُمْرَساَلِت، َصاَلِة  لظُّْهَر َأِو اْلَعْصَر، فَ َقَرأَ 

 َوَعمَّ يَ َتَساَءلُوَن " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
،َأخْ   - 5284 َدآاَبِذيُّ ٍد الرُّوْذاَبِريُّ الطُّوِسيُّ هِبَا أنبأ أَبُو طَاِهٍر اْلُمَحمَّ ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا َعْبُد    رَباََن أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ

َع َجاِبرَ  أَنَّهُ َسَِ اَن، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َِسَاِك ْبِن َحْرٍب  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   الصََّمِد َوُهَو اْبُن َحسَّ يَ ُقوُل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى  ْبَن ََسَُرَة 
ْوَم َوَلِكنَّهُ َكاَن خُيَفُِّف َكاَنْت َصاَلتُهُ أَ  َخفَّ ِمْن َصاَلِتُكْم َكاَن يَ ْقَرأُ يف اْلَفْجِر ُيَصلِّي الصََّلَواِت َكَنْحٍو ِمْن َصاَلِتُكُم الَّيِت ُتَصلُّوَن اْلي َ

 َواِقَعَة َوََنَْوَها ِمَن السَُّورِ الْ 
 حسن. # قال المحقق:
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ٍد الدُّ   -  5289 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ، ثنا َشاَذاُن اأْلَْسَوُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ وِريُّ

ثنا َشرِيٌك، َعْن   النَِّبِّ  َعاِمٍر،  ِمَن  تَ َعلَّْمنَا  ِإَذا  " ُكنَّا  هللِا قَاَل:  الرَّمْحَِن، َعْن َعْبِد  َأيِب َعْبِد  اِئِب، َعْن  السَّ ْبِن  هللاُ َعَلْيِه َعطَاِء  َصلَّى 
َعلَّْم ِمَن اْلَعْشِر الَّيِت نَ َزَلْت بَ ْعَدَها َحَّتَّ ن َ   ْعَلَم َما ِفيِه ". ِقيَل ِلَشرِيٍك: ِمَن اْلَعَمِل؟ قَاَل: نَ َعمْ َوَسلََّم َعْشَر آاَيٍت ِمَن اْلُقْرآِن، مَلْ نَ ت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َأيِب اْلَمْعُروِف اْلَفِقيهُ اْلِمْهَرَجاّنُّ هِبَا، ثنا أَبُو َسْهٍل ِبْشُر ْبنُ   - 5290 ٍد  َأمْحََد ْبِن ِبْشٍر، أنبأ أَبُو حمَُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ مَّ
ْيُد هللِا ْبُن َعْمرٍو، َعْن زَْيِد ْبنِ  ْيُد ْبُن َجنَّاٍد احْلََلِبُّ، ثنا ُعب َ  َأيِب أُنَ ْيَسَة، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْوٍف قَاَل:  احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ اْلَقطَّاُن، ثنا ُعب َ

ْعُت َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر يَ ُقوُل: " َلَقْد ِعْشنَا بُ ْرَهةً  ٍد َصلَّى َسَِ ورَةُ َعَلى حُمَمَّ ميَاَن قَ ْبَل اْلُقْرآِن، َوتَ ْنِزُل السُّ  ِمْن َدْهراَِن، َوَأَحُداَن يُ ْؤَتى اإْلِ
َبِغي َأْن يَِقَف ِعْنَدهُ  َعلَُّم َحاَلَْلَا َوَحَراَمَها، َوآِمَرَها َوزَاِجَرَها، َوَما يَ ن ْ ت َ َها، َكَما ت َ   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ن َ ْوَم اْلُقْرآَن، ُثَّ  ِمن ْ َعلَُّموَن أَنْ ُتُم اْلي َ

ِإىَل   َبنْيَ فَاحِتَِتِه  َما  ْقَرأُ  ميَاِن، فَ ي َ اإْلِ اْلُقْرآَن قَ ْبَل  َأَحُدُهُم  يُ ْؤَتى  ْوَم رَِجااًل  اْلي َ َما  َلَقْد رَأَْيُت  َما آِمُرهُ َواَل زَاِجُرُه، َواَل  َيْدِري  َما  َخاَتَِتِه 
َبِغي َأْن يَقِ  َقلِ يَ ن ْ َر الدَّ ثُ َرهُ نَ ث ْ ن ْ  َف ِعْنَدهُ ِمْنُه، فَ ي َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن أَيُّوَب، أنبأ احلُْ  - 5292 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ حُمَمَّ َسنْيُ ْبُن احْلَُرْيِث، ثنا وَِكيٌع، َأْخرَباََن حُمَمَّ
، َعْن ُجْنُدٍب قَاَل: " ُكنَّا ِغْلَمااًن َحَزاوِرَةً َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّ َعْن مَحَّاِد  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ يُ َعلُِّمنَا ْبِن جنَِيٍح، َعْن َأيِب ِعْمَراَن اجْلَْوّنِّ

ميَاَن قَ ْبَل اْلُقْرآِن، ُثَّ يُ َعلُِّمنَا اْلُقْرآَن فَاْزَدْداَن بِِه ِإميَاانً  ميَاِن " اإْلِ ْوَم تُ َعلَُّموَن اْلُقْرآَن قَ ْبَل اإْلِ  ، َوِإنَُّكُم اْلي َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ قَالَ يَؤُمُّهُمْ ذُو نَسَب  إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ 

ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد احْلَِميِد اآْلَدِميُّ    -  5297 َة، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ مِبَكَّ
، َعِن اْبِن َأيِب َحثْ  َمَة َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل تُ َعلُِّموا قُ َرْيًشا َوتَ َعلَُّموا أنبأ َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ

ِة الرَُّجَلنْيِ ِمْن َغريِْ  َها، فَِإنَّ اْلُقَرِشيَّ ِمْثُل قُ وَّ ُروا َعن ْ ُموا قُ َرْيًشا َواَل َتََخَّ َها، َواَل تَ َقدَّ  ِي.  ِهْم " يَ ْعِِن يف الرَّأْ ِمن ْ
 َهَذا ُمْرَسٌل، َورُِوَي َمْوُصواًل، َولَْيَس اِبْلَقِويِّ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ثنا    -  5298 ْبُن ُسْفيَاَن،  يَ ْعُقوُب  ثنا  ْبُن َجْعَفٍر،  هللِا  أنبأ َعْبُد  اْلَقطَّاُن،  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  هللِا، َعْن  َأْخرَباََن  ْيُد  بَاَن، ُعب َ َشي ْ
، َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ عَ  ةُ ِمْن قُ َرْيٍش َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َسْهٍل، يُْكىَن َأاَب َأَسٍد َعْن بَُكرْيٍ اجْلََزِريِّ َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اأْلَئِمَّ

 " 
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 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 
 هُمْ وَجْه ا إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ بَابُ مَنْ قَالَ: يَؤُمُّهُمْ أَحْسَنُ 

ُد ْبُن احْلََسِن  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، أنبأ أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن يَزِيَد احْلَاِفُظ، َوَأانَ  - 5299 َسأَْلتُهُ أنبأ حُمَمَّ
ِمنْ  اْلَعْسَقاَلّنُّ، وََكاَن  َبَة  ي ْ ثنا  ْبِن قُ ت َ اِم،  الشَّ ْبِن   أََماثِِل  ِمْن َوَلِد َعتَّاِب  اْلَقاِضي،  أَبُو َخاِلٍد  اْلَعزِيِز  ُمَعاِويََة ْبِن َعْبِد  ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد 

ُهَو َعْمُرو ْبُن َأْخَطَب، َعِن النَِّبِّ َصلَّى َأِسيٍد، أنبأ أَبُو َعاِصٍم، أنبأ َعْزرَةُ ْبُن ََثِبٍت، َعْن ِعْلبَاَء ْبِن َأمْحََر، َعْن َأيِب زَْيٍد اأْلَْنَصاِريِّ وَ 
هللِا َعزَّ َوَجلَّ، فَِإْن   ِلِكتَاِب  َرُؤُهْم  أَق ْ ُؤمَُّهْم  َثاَلثًَة فَ ْلي َ ِإَذا َكانُوا   " اْلِقرَاَءِة َسَواًء فََأْكرَبُُهْم ِسنًّا، فَِإْن هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َكانُوا يف 

 نِّ َسَواًء فََأْحَسنُ ُهْم َوْجًها " َكانُوا يف السِّ 
 منكر.  # قال المحقق:

 

 
 بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُحْمَدُ فِعْلُهُ 

ُد ْبُن َأمْحََد ْبنِ   -  5302 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن ُمَصفًّى،    َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ َعاِصٍم، ثنا حُمَمَّ
اْلَملِ  َعْبُد  بَ َعَثِِن   " قَاَل:  َهاِنٍئ  ْبِن  ُعَمرْيِ  َعْن  اْلَعزِيِز،  َعْبِد  ْبُن  َسِعيُد  ثنا  ُمْسِلٍم،  ْبُن  اْلَولِيُد  اِج ثنا  احْلَجَّ ِإىَل  ِبُكُتٍب  َمْرَواَن  ْبُن  ِك 

ْيِت َأرْ  ُتُه، َوَقْد َنَصَب َعَلى اْلب َ اِج َصلَّى َمَعُه، َوِإَذا َحَضَر اْبنُ فَأَتَ ي ْ   بَِعنَي َمْنَجنِيًقا، فَ َرأَْيُت اْبَن ُعَمَر ِإَذا َحَضَرِت الصَّاَلةُ َمَع احْلَجَّ
اِم، َما َأاَن َْلُْم ِِبَاِمٍد    اَل:الزَُّبرْيِ َصلَّى َمَعُه، فَ ُقْلُت َلُه: اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن، أَُتَصلِّي َمَع َهُؤاَلِء َوَهِذِه َأْعَماُْلُْم؟ فَ قَ  اَي َأَخا َأْهِل الشَّ

اِم؟ قَاَل: َما أاََن َْلُْم ِِبَ  َة؟  َواَل نُِطيُع خَمُْلوقًا يف َمْعِصَيِة اْْلَاِلِق قَاَل: قُ ْلُت: َما تَ ُقوُل يف َأْهِل الشَّ اِمٍد، قُ ْلُت: َفَما تَ ُقوُل يف َأْهِل َمكَّ
اَبُب يف اْلَمَرِق، قُ ْلُت: َفَما قَ ْولُ قَاَل: َما َأاَن َْلُْم بِ  َهافَ ُتوَن يف النَّاِر ََتَاُفَت الذُّ نْ يَا، يَ ت َ َعِة الَّيِت َعاِذٍر، يَ ْقَتتُِلوَن َعَلى الدُّ ي ْ َك يف َهِذِه اْلب َ

صَ  هللِا  َرُسوَل  اَبيَ ْعنَا  ِإَذا  " ُكنَّا  ُعَمَر:  اْبُن  قَاَل  قَاَل:  َمْرَواُن؟  نَا  َعَلي ْ ِفيَما َأَخَذ  يُ َلقِّنُ نَا  َوالطَّاَعِة  ْمِع  السَّ َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  لَّى 
 اْسَتطَْعُتْم " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْم ا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ 
َبَة، ثنا  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن    - 5340 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو ُعت ْ احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اِج ْبِن َأْرطَاَة، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ  اَلثَةٌ اَل جُتَاِوُز  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ثَ بَِقيَُّة، ثنا ِإَْسَاِعيُل، َعِن احْلَجَّ
َوِمَْ  َها،  َعَلي ْ َساِخٌط  َوَزْوُجَها  اَبَتْت  َواْمَرأَةٌ  َلهُ َكارُِهوَن،  َوُهْم  قَ ْوًما  َأمَّ  رَُجٌل  رَُءْوَسُهْم:  ". َصاَلَُتُْم  َمْواَلهُ  ِمْن  فَ رَّ   ُلوٌك 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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لََّم مِبِْثِلِه. بَِقيَُّة، ثنا ِإَْسَاِعيُل، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيِب َنْضَرَة، َعْن َأيِب َسِعيٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ َوِبِِْسنَاِدُِهَا ثنا  -  5341
  ِمْن َحِديِث قَ تَاَدَة َما َوَحِديُث َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن زاَِيٍد َأْمَثُل ِمْن َهَذا َوِإْن َكاَن َغرْيَ َقِويٍّ أَْيًضا، َواْلَمْحُفوظُ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

الرَّزَّ   -  5342 َعْبُد  ثنا  َمْنُصوٍر،  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  الصَّفَّاُر،  ِإَْسَاِعيُل  أنبأ  ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  قَ تَاَدةَ  َأْخرَباََن  َعْن  َمْعَمٌر،  أنبأ  اِق، 
ْم: َعْبٌد آِبٌق ِمْن َسيِِّدِه َحَّتَّ َيَْيتَ فَ َيَضَع َيَدهُ يف َيِدِه، َواْمَرأٌَة اَبَت قَاَل: اَل َأْعَلُمهُ ِإالَّ رَفَ َعهُ قَاَل: " َثاَلثٌَة اَل جُتَاِوُز َصاَلَُتُْم آَذاَنَُ 

َها، َورَُجٌل َأمَّ قَ ْوًما َوُهْم لَهُ َكارُِهوَن ".    َزْوُجَها َغْضبَاُن َعَلي ْ
َماَمِة َواْلَمْرأَِة َعْن َعطَاِء ْبِن ِدينَاٍر َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َورُِوَي أَْيًضا َعْن َأيِب غَاِلٍب، َعْن َأيِب أَُماَمَة َولَْيَس اِبْلَقِويِّ  ، َورُِوَي يف اإْلِ

 َوَسلََّم ُمْرَساًل، َوَعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن َعْمرِو ْبِن اْلَولِيِد، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك يَ ْرفَ ُعهُ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
 ابُ كَرَاهِيَةِ الْوِلَايَةِ جُمْلَةً بَ 

َعاصِ   -  5345 أَبُو  ثنا  اْلِْاَلِلُّ،  احْلََسِن  ْبُن  ثنا َعِليُّ  اْلَقطَّاُن،  َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  َعْن  َأْخرَباََن  َعْجاَلَن،  اْبِن  َعِن  ٍم، 
يَ ُفكَّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن أَِمرِي َعِشريٍَة ِإالَّ يُ ْؤَتى بِِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َمْغُلواًل َحَّتَّ أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ 

 َعْنهُ اْلَعْدُل أَْو يُ ْنِفَقهُ اجْلَْوُر ". قَاَل: فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: " يُوِبَقهُ اجْلَْوُر " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ مِنْ تَعْمِيمِ الدُّعَاءِ  

ي َ   -  5348 ُد ْبُن  َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْبُن  احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد  هللِا  أَبُو َعْبُد  ٍد َأْخرَباََن  ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ
، ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َصاِلٍح، َحدَّ  ، ثنا زَْيُد ْبُن ُحبَاٍب اْلُعْكِليُّ ورِيُّ ، َعْن الدُّ ، َعْن يَزِيَد ْبِن ُشَرْيٍح احْلَْضَرِميِّ َفُر ْبُن نَُسرْيٍ اأْلَْزِديُّ َثِِن السَّ

اْلَقْوَم فَ  الرَُّجُل  َأمَّ  ِإَذا   " َوَسلََّم:  هللاُ َعَلْيِه  هللِا َصلَّى  اْلبَاِهِليِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  أَُماَمَة  ِبُدَعاٍء ُدوََنُْم، فَ َأيِب  ِإْن فَ َعَل فَ َقْد اَل خَيَْتصَّ 
َنهُ يف بَ ْيِت قَ ْوٍم بَِغرْيِ ِإْذَِنِْم فَِإْن فَ َعَل فَ َقْد َخاََنُْم ".    َخاََنُْم، َواَل يُْدِخُل َعي ْ

 حسن. # قال المحقق:
 

احْلَرَّ   -  5351 ُشَعْيٍب  أَبُو  ثنا  رَّاُج،  السَّ احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  قَ تَاَدَة،  ْبُن  َنْصِر  أَبُو  ثنا َأْخرَباََن  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد  ثنا   ، اْلَعْيِشيُّ ثنا  اّنُّ، 
َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوَقْد َخَرَج ِلَصاَلِة اْلَفْجِر  ََثِبٌت، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أََتى َعَلى َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب  

، َفَضَرَب النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى مَ  َوَعِليٌّ يَ ُقوُل: ْنِكِبِه، َوقَاَل: " َأْعِمْم، اللُهمَّ اْغِفْر ِل، اللُهمَّ اْرمَحِِْن، اللُهمَّ ُتْب َعَليَّ
َماِء َواأْلَْرِض ". َأْخَرَجهُ أَبُ   و َداُوَد يف اْلَمَراِسيلِ فَ َفْضُل َما َبنْيَ اْلُعُموِم َواْْلُُصوِص َكَما َبنْيَ السَّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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 جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِثْبَاتِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا 

 بَابُ إِثْبَاتِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ 
ُد ْبُن َعْبِد هللاِ   - 5354 ُّ، ثنا  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ َهاّنُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس الضَّبِّ  الصَّفَّاُر اأْلَْصب َ

يَ عْ  الرَّمْحَِن  َوَعْبِد  َماِلٍك،  بِْنِت  َلى  لَي ْ َعْن  َُجَْيٍع،  ْبُن  اْلَولِيُد  ثنا  اْْلَُرْيِبُّ،  َداُوَد  ْبُن  هللِا  أُمِّ َورََقةَ َعْبُد  َعْن   ، اأْلَْنَصاِريَّ ٍد  َخالَّ اْبَن   ِِن 
ِهيَدةِ  اأْلَْنَصارِيَّةِ  َها َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل: " اْنطَِلُقوا بِنَا ِإىَل الشَّ ُزورََها ". َوَأَمَر َأْن يُ َؤذََّن  َرِضَي هللاُ َعن ْ  فَ ن َ

َوَرَوا  ." اْلَفَراِئِض  يف  َدارَِها  َأْهَل  َوتَ ُؤمَّ  َويُ َقاَم  ٍد َْلَا  َخالَّ ْبِن  الرَّمْحَِن  َوَعْبِد  تِِه،  َجدَّ َعْن  َُجَْيٍع  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  اْلَولِيِد  َعِن  وَِكيٌع،  هُ 
، َعْن أُمِّ َورَقََة مِبَْعىَن رَِوايَِة َأيِب نُ َعْيمٍ   اأْلَْنَصاِريِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ خَيْرِ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا    -  5360 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ْمِح َأْخرَبَُه، اِئِب َمْوىَل أُمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن النَِّبِّ َصلَّى  ثنا َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َأنَّ َدرَّاًجا َأاَب السَّ َعِن السَّ
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َخرْيُ َمَساِجِد النَِّساِء قَ ْعُر بُ ُيوَِتِنَّ " 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ِإْسَحا  -  5362 أَبُو  أنبَوَأْخرَباََن   ، الرَّازِيُّ أَيُّوَب  ُد ْبُن  ثنا حُمَمَّ ْبِن َمْسُعوٍد،  يَ ْزَداَد  ْبُن  ُد  َماُم، ثنا حُمَمَّ اإْلِ ْسَفَرايِيِِنُّ  اإْلِ ْبُن َق  أ َسْهُل 
، َعْن َأيِب اأْلَْحَوِص، َعْن َعبْ  ِد هللِا قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ُعْثَماَن، ثنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن إِبْ َراِهيَم ْبِن ُمْسِلٍم اْْلََجِريِّ

جَ  َورََواهُ   ." ظُْلَمًة  بَ ْيِتَها  َأَشدِّ  يف  َصاَلَِتَا  ِمْن  هللِا  ِإىَل  َأَحبَّ  َصاَلًة  اْمَرَأٌة  َصلَِّت  َما   " اْْلََجِريِّ  َوَسلََّم:  ِإبْ َراِهيَم  َعْن  َعْوٍن  ْبُن  ْعَفُر 
 هللِا.  فَ َوقَ َفهُ َعَلى َعْبدِ 

ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ   -  5363 اِب، أنبأ َجْعَفٌر، َفذََكَرهُ َمْوقُوفًا،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ
 ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " يف َأَشدِّ َمَكاٍن يف بَ ْيِتَها ظُْلَمًة " 

 ضعيف.  قال المحقق:# 
 

ُد  -  5365 ُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اْْلَاِلِق اْلُمَؤذُِّن، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َخْنٍب، أنبأ حُمَمَّ
، ثنا أَيُّوُب ْبُن ُسَلْيَمانَ  ِْمِذيُّ َثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن َشرِيٍك، َعْن   ِإَْسَاِعيَل الرتِّ َثِِن أَبُو بَْكِر ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدَّ ْبِن ِباَلٍل، َحدَّ

اْلَقاِسِم ْبِن حمَُ  ْبِن َأيِب لَِبيَبَة، َعِن  الرَّمْحَِن  ْبِن َعْبِد  ِد  ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن حُمَمَّ ْبِن َجْعَفِر  ٍد، َعْن  حَيََْي  هللِا  مَّ َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل 
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ا، َوأَلَْن ُتَصلَِّي يف ُحْجَرَِتَا َخرْيٌ َْلَا ِمْن َأْن  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَلَْن ُتَصلَِّي اْلَمْرأَةُ يف بَ ْيِتَها َخرْيٌ َْلَا ِمْن َأْن ُتَصلَِّي يف ُحْجَرَتَِ 
اِر، َوأَلَنْ  اِر َخرْيٌ َْلَا ِمْن َأْن ُتَصلَِّي يف اْلَمْسِجِد " ُتَصلَِّي يف الدَّ   ُتَصلَِّي يف الدَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمْنَعَهَا 
حمَُ   -  5371 ْبُن  َعِليُّ  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َأمْحََد  َأْخرَباََن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ اْلَعْدُل  ِبْشَراَن  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  ِد  مَّ

، ثنا حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْرَواَن أَبُو َبْكٍر، ثنا َعْبُد اْلُمْؤِمِن بْ  ِد هللِا اْلِكنَاّنُّ، َعْن َعْبِد احْلَِميِد ُن َعبْ اْلِمْصِريُّ
َا قَاَلْت: اَي َرُسولَ  تِِه أُمِّ مُحَْيٍد، َأَنَّ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدَّ اِعِديِّ ُعنَا  ْبِن اْلُمْنِذِر ْبِن َأيِب مُحَْيٍد السَّ  هللِا، ِإانَّ َنُِبُّ الصَّاَلَة تَ ْعِِن َمَعَك فَ َيْمن َ

فَ َقالَ  َوصَ َأْزَواُجنَا،   ، ُدورُِكنَّ يف  َصاَلِتُكنَّ  ِمْن  َخرْيٌ  بُ ُيوِتُكنَّ  َصاَلُتُكنَّ يف   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ُدورُِكنَّ   يف  اَلُتُكنَّ 
 أَْفَضُل ِمْن َصاَلِتُكنَّ يف َمْسِجِد اجْلََماَعِة ". 

: َسأَْلُت َأاَب َبْكٍر عَ  ْيُخ:  قَاَل أَبُو زََكِرىَّ َع ِمْنُه؟ قَاَل: ِبَودَّاَن، َوهِبَا يَ ْوَمِئٍذ َعْبُد اْلُمْؤِمِن. قَاَل الشَّ ََتبَ َعهُ ْن َعْبِد اْلُمْؤِمِن َهَذا أَْيَن َسَِ
نَدْ  أَْمُر  ْعَن  ِبَِْن اَل مُيْن َ اأْلَْمَر  َأنَّ  اْبُن َْلِيَعَة، َعْن َعْبِد احْلَِميِد، َوِفيِه َداَلَلٌة َعَلى  ٍب َواْسِتْحبَاٍب، اَل َأْمُر فَ ْرٍض َوِإجيَاٍب، َوُهَو أَْيًضا 

 قَ ْوُل اْلَعامَِّة ِمْن َأْهِل اْلِعْلمِ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ رُخْصَةِ الْقَصْرِ فِي كُلِّ سَفَر  لَا يَكُونُ مَعْصِيَةً، وَإِنْ كَانَ الْمُسَافِرُ آمِن ا 

ثَ نَا أَبُو  - 5387 ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثَحدَّ نا مَحَّاُد ْبُن َبْكٍر حُمَمَّ
ْبَن ُحَص ْيٍن َعْن َصاَلةِ  َنْضَرَة قَاَل: َسَأَل َشابٌّ ِعْمَراَن  َأيِب  ْبِن زَْيٍد، َعْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف    َسَلَمَة، َعْن َعِليِّ  َرُسوِل هللِا َصلَّى 
فَ  َفِر، فَ َقاَل: " ِإنَّ َهَذا اْلَفََّت َيْسأَُلِِن َعْن َصاَلِة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف السَّ ، َما َسافَ ْرُت َمَع  السَّ ِر، فَاْحَفظُوُهنَّ َعِنِّ

نًا َوالطَّاِئَف َفَكاَن ُيَصلِّ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ  ي ْ ، ُثَّ  ِه َوَسلََّم َسَفًرا َقطُّ ِإالَّ َصلَّى رَْكَعَتنْيِ َحَّتَّ يَ ْرِجَع، َوَشِهْدُت َمَعهُ ُحن َ ي رَْكَعَتنْيِ
الصَّاَلةَ  َأَتُّوا  َة،  َمكَّ َأْهَل  اَي   " قَاَل:  ُثَّ   ، رَْكَعَتنْيِ َفَصلَّى  َواْعَتَمْرُت  َمَعهُ  َبْكٍر َحَجْجُت  َأيِب  َمَع  َحَجْجُت  ُثَّ   ." َسْفٌر  قَ ْوٌم  فَِإانَّ   ،

َة َأَتُّوا فَِإانَّ قَ ْوٌم َسْفٌر، ُثَّ َحَجْجتُ  . قَاَل: " اَي َأْهَل َمكَّ ،  َواْعَتَمْرُت َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِ رَْكَعَتنْيِ  َمَع ُعَمَر َواْعَتَمْرُت َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِ رَْكَعَتنْيِ
َة، َأَتُّوا فَِإانَّ قَ ْوٌم َسْفٌر "، ُثَّ َحَجْجُت َمَع ُعْثَماَن َواْعَتَمْرُت َفَصلَّى رَْكَعتَ  ُثَّ  ، ُثَّ ِإنَّ ُعْثَماَن َأتَّ، َرِضَي قَاَل: " اَي َأْهَل َمكَّ نْيِ رَْكَعَتنْيِ

ُهْم "   هللاُ َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 رُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ بَابُ السَّفَرِ الَّذِي لَا تُقْصَ 
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اِب ْبِن ُُمَاِهٍد، َعْن أَبِيِه، َوَعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح،    -  5404 َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل َوَقْد َرَوى ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعْبِد اْلَوهَّ
َة ِإىَل ُعْسَفاَن ". أنبأ أَبُو َبْكِر هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَي َأْهَل َمكَّ  َة، اَل تَ ْقُصُروا الصَّاَلَة يف َأْدََن ِمْن َأْربَ َعِة بُ ُرٍد ِمَن َمكَّ

ِد ْبِن زاَِيٍد، ثنا أَبُو إِ  َثِِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلَعاَلِء، َْسَاِعيَل الرتِّْ ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، َحدَّ ِمِذيُّ
اِب   ْبُن ُُمَاِهٍد َضِعيٌف مِبَرٍَّة. َوالصَِّحيُح ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش. َوَهَذا َحِديٌث َضِعيٌف، ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش اَل حُيَْتجُّ ِبِه، َوَعْبُد اْلَوهَّ

 ٍس َكَما َسَبَق ِذْكُرهُ َأنَّ َذِلَك ِمْن قَ ْوِل اْبِن َعبَّا
 موضوع.  # قال المحقق:

 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن    -  5415 َثِم، ثنا َهارُوُن ْبُن َمْعُروٍف، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ اْْلَي ْ

مُ  ، َعْن  رَاَوْرِديِّ الدَّ اْبُن  هللاُ َعَلْيِه َوسَ ثنا  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل  اْبِن ُعَمَر،  اَنِفٍع، َعِن  ْبِن قَ ْيٍس، َعْن  ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َحْرِب  لََّم  وَسى 
 ." َعَزائُِمهُ  تُ ْؤَتى  َأْن  حيُِبُّ  َكَما  رَُخُصهُ  تُ ْؤَتى  َأْن  حيُِبُّ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَ  ِإنَّ   "  قَاَل: 

، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " َكَما َيْكَرهُ وََكَذِلَك  - 5416 رَاَوْرِديِّ َأْن تُ ْؤَتى َمَعاِصيِه ".  َرَواهُ ِإبْ َراِهيُم ْبُن مَحَْزَة، َعِن الدَّ
، ثنا َبَة َسْلُم ْبُن اْلَفْضِل اآْلَدِميُّ ي ْ ُد ْبُن َنْصٍر الصَّاِئُغ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن مَحَْزَة، َفذََكَرهُ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو قُ ت َ  حُمَمَّ

ُد ْبُن اْلُمَؤمَِّل ْبِن احلَْ  يِم َسِن ْبِن ِعيَسى، ثنا َعْبَداُن ْبُن َعْبِد احْلَلِ َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبُن قَ تَاَدَة، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
قَ يْ  ْبِن  َحْرِب  َعْن  َغزِيََّة،  ْبِن  ُعَمارَةَ  َعْن  ٍد،  ْبُن حُمَمَّ اْلَعزِيِز  َعْبُد  ثنا  ُمْصَعٍب،  أَبُو  ثنا   ، َهِقيُّ ي ْ َأنَّ اْلب َ ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن  ٍس، 

 بُّ َأْن تُ ْؤَتى رَُخُصُه، َكَما َيْكَرهُ َأْن تُ ْؤَتى َمَعاِصيِه ".  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ حيُِ 
َبةُ َوَغرْيُُُهَا َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن ُعَمارََة، وََكأَنَّهُ   ي ْ ، َوقُ ت َ يًعا، َوَقْد رُوِّينَاهُ مِبَْعنَاهُ َوَهَكَذا َرَواهُ َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِِنِّ ُهَما َجَِ َعهُ ِمن ْ  َعْن َعْبِد  َسَِ

ُْم قَالُوا: " كَ   َما حيُِبُّ َأْن تُ ْؤَتى َعَزائُِمهُ " هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َوَعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َوَعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس ِمْن قَ ْوِْلِْم ِإالَّ َأَنَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ، ثنا اْبُن َمِنيٍع، ثنا أَبُو الرَّبِيِع الزَّْهرَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن    -  5417 ِد ْبُن َحيَّاَن اأْلَْصب َ اّنُّ، ثنا َعْبُد احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ

، َعْن َصْفَواَن ْبِن حُمْرٍِز قَاَل: َسأَْلُت ابْ  يَّاِح، َعْن ُمَورٍِّق اْلِعْجِليِّ َفِر، قَاَل: " رَْكَعتَاِن، َمْن  اْلَواِرِث، ثنا أَبُو الت َّ َن ُعَمَر َعْن َصاَلِة السَّ
نََّة َكَفَر "   َخاَلَف السُّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ تَرَكَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ غَيْرَ رَغْبَةٍ عَنِ السُّنَّةِ 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبنُ  -  5418 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ  يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا أَبُو َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

، ثنا اأْلَْعَمُش، َعِن اْلُمَسيَِّب ْبنِ  ْيٍد الطَّنَاِفِسيُّ ُد ْبُن ُعب َ  رَاِفٍع، َعْن َعِليِّ ْبِن ُمْدِرٍك قَاَل: رَأَْيُت َأاَب أَيُّوَب نَ زََع ُخفَّْيِه ُموَسى، ثنا حُمَمَّ
َها،   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَيَْسُح َعَلي ْ هللِا َصلَّى  ِإّّنِ َقْد رَأَْيُت َرُسوَل  َأَما   " ِإلَْيِه، فَ َقاَل:  ". َكذَ فَ َنظَُروا  اْلُوُضوءُ  ِإَلَّ  ا قَالَهُ  َوَلِكِنِّ ُحبَِّب 
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، َرَوى َعْنهُ ُشْعَبُة، َوَلَعلَّ الصََّواُب َعِليُّ ْبنُ  ْيٍد َعِليُّ ْبُن ُمْدِرٍك َولَْيَس اِبْلَقِويِّ ُد ْبُن ُعب َ الصَّْلِت َوهللاُ َأْعَلُم، َوَقْد رُّوِينَاهُ يف ِكتَاِب    حُمَمَّ
َلَح َمْوىَل َأيِب أَيُّوَب، عَ   ْن َأيِب أَيُّوبَ الطََّهارَِة ِمْن َحِديِث أَف ْ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ غَيْرَ رَغْبَةٍ عَنِ السُّنَّةِ 
، ثنا َسِعيُد بْ   - 5422 ِد ْبِن ثَ َواٍب، ثنا أَبُو ُن حمَُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا اْلَمَحاِمِليُّ مَّ

َها " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ْقُصُر يف َعاِصٍم، ثنا ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي هللاُ َعن ْ
 الصَّاَلِة َويُِتمُّ، َويُ ْفِطُر َوَيُصوُم ".  

ْيُخ: َوِْلََذا َشاِهٌد ِمْن َحِديِث َدْْلَِم ْبِن َصاِلٍح َواْلُمِغريَِة ْبنِ قَالَ  : َهَذا ِإْسنَاٌد َصِحيٌح. قَاَل الشَّ زاَِيٍد َوطَْلَحِة ْبِن َعْمرٍو، وَُكلُُّهْم    َعِليٌّ
 َضِعيفٌ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ  فََأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَ   -  5423 بُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ  ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، ثنا َدْْلَُم ْبُن َصاِلٍح اْلِكْنِديُّ َها قَالَ ْبِن َعفَّاَن، ثنا ُعب َ ْت: " ُكنَّا ُنَصلِّي َمَع   َعن ْ

َة َأرْبَ ًعا َحَّتَّ نَ ْرِجَع "  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َخَرْجنَا ِإىَل َمكَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا الْ   -  5424 ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َداُوَد، ثنا ُمِغريَةُ ْبُن زاَِيٍد،  فََأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ يُّ ُكَدميِْ

َفِر َويُِتمُّ ".    َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ْقُصُر يف السَّ
 وََكَذِلَك َرَواهُ وَِكيٌع َوَغرْيُهُ َعْن ُمِغريَةَ 

 صحيح لغيره.  محقق:# قال ال
 

ْيَسابُوِريُّ   -  5425 ُد ْبُن حَيََْي، ثنا يَ ْعَلى فََأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر الن َّ ، ثنا حُمَمَّ
ْيٍد، َوأَبُو نُ َعْيٍم قَااَل: ثنا طَْلَحةُ ْبُن َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: " ُكلُّ َذِلَك َقْد فَ َعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   ْبُن ُعب َ

َفِر ".   َوَسلََّم، َقْد َأتَّ َوَقَصَر، َوَصاَم َوأَْفطََر يف السَّ
 َوَقْد قَاَل: ُعَمُر ْبُن َذرٍّ اْلُمْرِهِبُّ ُكويفٌّ ثَِقةٌ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق اْلفَ   -  5436 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ َهاّنُّ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ َة، ثنا أَبُو حَيََْي ْبُن َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ اِكِهيُّ مِبَكَّ
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ُد ْبُن حَيََْي، ثنا يُوُنُس ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب   ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيَد قَاَل: ُكنَّا َمَع َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َمَسرََّة، ثنا َخالَّ
ا َدَخَل َمْسِجَد ِمىًن فَ َقاَل: " َكْم َصلَّى َأِمرُي اْلُمْؤِمِننَي؟ " قَالُوا: َأْربَ ًعا. َفَصلَّ  ثْ نَا  ى َأْربَ ًعا، قَاَل: فَ ُقْلنَا: َأمَلْ حتَُ َمْسُعوٍد ِِبَْمٍع، فَ َلمَّ دِّ

؟ فَ َقاَل: بَ َلى، َوأَ  ، َوَأاَب َبْكٍر َصلَّى رَْكَعَتنْيِ ثُُكُموهُ اآْلَن، َوَلِكنَّ ُعْثَماَن َكاَن ِإَماًما  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى رَْكَعَتنْيِ اَن ُأَحدِّ
اَلُف َشرٌّ "   َفَما ُأَخاِلُفُه، َواْلِْ

 صحيح لغيره.  المحقق:# قال 
 

 بَابُ إِتْمَامِ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَأَنْ لَا قَصْرَ فِيهَا 
زَّاُز، ثنا حمَُ   -  5442 ِد ْبِن حَيََْي ْبِن ِباَلٍل اْلب َ ُد ْبُن اْلُمْنِحلِ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا َعِليُّ ْبُن مَّ

ةَ  َعاِصٍم، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب ِإْسَحاَق، َأْخرَبّن أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَل: " َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اْلَمِديَنِة ِإىَل َمكَّ
، ِإالَّ اْلَمْغرِ  َة؟ قَاَل: " أََقْمنَا َعَشَرَة َأايَّ ُيَصلِّي بِنَا رَْكَعَتنْيِ رَْكَعَتنْيِ  ٍم " َب َحَّتَّ رََجْعنَا ِإىَل اْلَمِديَنِة ". قَاَل: قُ ْلنَا أِلََنٍس: َكْم أََقْمُتْم مِبَكَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

أَبُو    -  5443 ثنا  ِبيِعيُّ قَااَل:  السَّ ٍد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن َعِليُّ  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  ُد ْبُن َعْبِد هللِا  يَ ْعُقوَب، ثنا  َأْخرَباََن حُمَمَّ ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْبنُ  ْبُن َعطَاٍء، أنبأ َداُوُد  اِب  ْبُن َأيِب طَاِلٍب، أنبأ َعْبُد اْلَوهَّ " فُِرَضِت  حَيََْي  َا قَاَلْت:  ، َعْن َعاِئَشَة، َأَنَّ ْعِبِّ الشَّ َأيِب ِهْنَد، َعْن َعاِمٍر   

 َوِإَذا أَقَاَم َم ِإَذا َسافَ َر َصلَّى الصَّاَلَة اأْلُوىَل الصَّاَلةُ رَْكَعَتنْيِ رَْكَعَتنْيِ ِإالَّ اْلَمْغِرَب فُِرَضْت َثاَلًَث، وََكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
ٌر، َوالصُّْبُح َتطُوُل ِفيَها اْلِقَراَءةُ ".   َا ِوت ْ  زَاَد َمَع ُكلِّ رَْكَعَتنْيِ رَْكَعَتنْيِ ِإالَّ اْلَمْغِرَب أِلََنَّ

ْبنِ  اِر  َبكَّ ِمْن َحِديِث  الصَّاَلِة  َأوَِّل ِكتَاِب  اِب. َوَقْد رُّوِينَاهُ يف  اْلَوهَّ ، َعْن   َهَكَذا َرَواهُ َعْبُد  ْعِبِّ الشَّ َعْبِد هللِا، َعْن َداُوَد، َعْن َعاِمٍر 
ْعِض َمْعنَاُه، وََكَذِلَك قَاَلهُ حَمُْبوُب ْبُن احْلََسِن، َعْن َداُوَد  َها بِب َ  ْبِن َأيِب ِهْندَ َمْسُروٍق، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 امَ الْفَتْحِ  مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْثًا مَا لَمْ يَبْلُغْ مَقَامُهُ مَا أَقَامَ رَسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَ بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْصُرُ 
َلِميُّ قَالُوا: ثنا  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَ  - 5472 كِّي، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر قَاَل: قُِرَئ َعَلى اْبِن َوْهٍب، َأْخرَبََك حَيََْي ْبُن   أَيُّوَب، َعْن مُحَْيٍد الطَّوِيِل، َعْن رَُجٍل، أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
 َف ".  ُعَمَر " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَقَاَم َسْبَع َعْشَرَة ُيَصلِّي رَْكَعَتنْيِ حُمَاِصًرا الطَّائِ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن 

َمْن َرَوى َسْبَع َعْشَرَة،   ِتْسَع َعْشَرَة، َورَِوايَِة  َبنْيَ رَِوايَِة َمْن َرَوى  اجْلَْمُع  ْيُخ: َومُيِْكُن  الشَّ َمْن قَاَل  ِبَِنَّ  َمْن َرَوى ََثَاِن َعْشَرَة  َورَِوايَِة 
ُخوِل َويَ ْوَم اْْلُُروِج، َوَمْن َرَوى ََثَاِن َعْشَرَة مَلْ يَ ُعدَّ َأَحَد اْلي َ  ُُهَا، َرَواَها ِتْسَع َعْشَرَة َعدَّ يَ ْوَم الدُّ ، َوَمْن قَاَل َسْبَع َعْشَرَة مَلْ يَ ُعدَّ ْوَمنْيِ

 َوهللاُ َأْعَلمُ 
 صحيح لغيره.  ال المحقق:# ق
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 بَابُ مَنْ قَالَ يَقْصُرُ أَبَد ا مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْثًا 

ُد    -  5474 حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  اْلَقاِضي  احْلََسِن  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََنهُ  ُد  حُمَمَّ ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن 
، َعْن َأيِب أُنَ ْيَسَة،ِإْسحَ  َعْن َأيِب الزُّبرَْيِ، َعْن َجاِبٍر قَاَل: "  اَق الصَّغَاّنُّ، ثنا ُمَعاوِيَةُ يَ ْعِِن اْبَن َعْمرٍو، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق يَ ْعِِن اْلَفَزاِريَّ

 هِبَا ِبْضَع َعْشَرَة " فَ َلْم يَزِْد َعَلى رَْكَعَتنْيِ َحَّتَّ رََجَع " َغَزْوُت َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َغْزَوَة تَ بُوَك فَأَقَاَم 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي،  - 5475 َلِميُّ ِد ْبِن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ُد ْبُن حُمَمَّ َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

ِد ْبُن َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ، َوأَبُو َصاِدِق ْبُن َأيِب اْلَفَواِرِس اْلَعطَّاُر  َأمْحََد ْبِن رََجاٍء اأْلَِديُب، َوأَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَقاضِ  ي، َوأَبُو حُمَمَّ
ا َخاِلٍد  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا   ، ُخَليٍّ ْبِن  َخاِلِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلََسُن َوُهوَ قَالُوا:  ثنا  ُعَمارَةَ  ْلَوْهِبُّ،  اْبُن   

، َعِن احْلََكِم، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " أَقَاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم ِِبَْيرَبَ َأْربَِعنَي يَ ْوًما ُيَصلِّي رَْكَعَتنْيِ اْلَبَجِليُّ
 رَْكَعَتنْيِ ".  

 ، َوُهَو َغرْيُ حُمَْتجٍّ بِهِ تَ َفرََّد بِِه احْلََسُن ْبُن ُعَمارَةَ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَيَقْصُرُ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْثًا 

ثنا    -  5483 ْبُن َحِبيٍب،  يُوُنُس  ثنا  ْبُن َجْعَفٍر،  أنبا َعْبُد هللِا  ْبُن فُوَرٍك،  َبْكِر  أَبُو  ِإْسَحاَق  َأْخرَباََن  َأيِب  ثنا ُشْعَبُة، َعْن  أَبُو َداُوَد، 
هللِا َصلَّى   ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " َكاَن َرُسوُل  ْبِن ُشَفيٍّ َفِر حُيَدُِّث َعْن َسِعيِد  َأاَب السَّ ْعُت  ِإَذا َخَرَج ِمْن قَاَل: َسَِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 

َوَقْد َمَضى َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس َوِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ يف َقْصِر النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه    رَْكَعَتنْيِ َحَّتَّ يَ ْرِجَع ".بَ ْيِتِه ُمَساِفًرا َصلَّى رَْكَعَتنْيِ 
َة َعاَم اْلَفْتحِ   َوَسلََّم مِبَكَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 نَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ بَابُ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّفِي 
بَاّنُّ اِبْلُكو   -  5489 ي ْ ِد ْبِن ُعْقَبَة الشَّ ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َأيِب  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ َفِة، ثنا حُمَمَّ

، ثنا َجْعَفُر بْ  ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ ُن بُ ْرقَاَن، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم احْلَُننْيِ
ِفيَنِة؟ فَ َقاَل: " َصلِّ ِفيَها قَائًِما، ِإالَّ َأْن َتََ  ِفيَنِة، فَ َقاَل: َكْيَف ُأَصلِّي يف السَّ  َرَق " اَف اْلغَ َعِن الصَّاَلِة يف السَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
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أَبُو    -  5490 أنبا   ، احْلُْرِضيُّ إِبْ َراِهيَم  ْبِن  ِد  ْبِن حُمَمَّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  ُسَهْيٍل َوَأْخرَباََن  ْبِن  مُحَْيِد  ْبُن  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ
، ثنا الصَّْلُت ْبُن َمسْ  ْلِخيُّ ، ثنا َحاِمُد ْبُن ُشَعْيٍب اْلب َ ُعوٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َداُوَد، َعْن َجْعَفِر ْبِن بُ ْرقَاَن، َعْن َمْيُموِن ْبِن  اْلَمْوِصِليُّ

ِفيَنِة ِمْهَراَن، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: " أََمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْصَحابَهُ ِحنَي َخَرُجوا ِإىَل ا ِقيَاًما،  حْلََبَشِة َأْن ُيَصلُّوا يف السَّ
 َما مَلْ خَيَافُوا اْلَغَرَق ".  

  اْلَفْضِل ْبِن دَُكنْيٍ َحَسنٌ َكَذا قَاَل، َواْختُِلَف ِفيِه َعَلى َعْبِد هللِا ْبِن َداُوَد، ِقيَل: مَلْ َيْسَمْعهُ ِمْن َجْعَفٍر، َوَحِديُث َأيِب نُ َعْيمٍ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
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زَّاُر اِبلطَّاِبَراِن ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحَدَ  - 5564 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإَْسَاِعيَل اْلب َ ُد ْبُن   َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ ْبِن َمْنُصوٍر الطُّوِسيُّ
ْيَدَة، َأْخرَبّن أَيُّوُب ْبُن َخاِلٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن رَاِفٍع، َعْن أَ ِإَْسَاِعيَل الصَّاِئُغ، ثنا  يِب ُهَريْ َرَة َرِضَي َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة، ثنا ُموَسى ْبُن ُعب َ

ْوُم اْلَمْوُعوُد يَ ْوُم اْلقِ  اِهُد يَ ْوُم اجْلُُمَعِة، َواْلَمْشُهوُد يَ ْوُم َعَرَفةَ  هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلي َ يَاَمِة، َوالشَّ
 " 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ 
أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن،  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق قَااَل: ثنا    -  5579

ِد ْبنِ  ، َعْن حُمَمَّ َثِِن َسَلَمةُ ْبُن َعْبِد هللِا اْْلَْطِميُّ ٍد، َحدَّ ، أنبأ إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ اِفِعيُّ َع رَُجاًل ِمْن َبِِن َواِئٍل يَ ُقوُل:    أنبأ الشَّ َكْعٍب أَنَّهُ َسَِ
 ُلوًكا " نَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " جتَُِب اجْلُُمَعةُ َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم، ِإالَّ اْمرََأًة، َأْو َصِبيًّا، أَْو ِمَْ قَاَل ال

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُسَلْيَماَن بْ   -  5582 احْلَاِفُظ،  اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر  ْبُن احْلَاِرِث  َبْكِر  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  اأْلَْشَعِث، ثنا ِهَشاُم  ِن 
أَ  ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن  ٍد، َعْن َعْمرِو  ْبِن حُمَمَّ اْلَولِيُد، َعْن زَُهرْيِ  ثنا  َا  َخاِلٍد،  ِإَّنَّ  " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  النَِّبِّ َصلَّى  بِيِه، َعْن َجدِِّه، َعِن 

َع النَِّداَء ".    اجْلُُمَعةُ َعَلى َمْن َسَِ
اِج ْبنِ  ْسنَاِد َمْرفُوًعا، َورُِوَي َعْن َحجَّ ارَُقْطِِنُّ َرمِحَهُ هللاُ يف ِكتَاِبِه هِبََذا اإْلِ  َأْرطَاَة َعْن َعْمرٍو َكَذِلَك َمْرفُوًعا  َهَكَذا ذََكَرهُ الدَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ فِي مَوْضِع  يَبْلُغُهُ النِّدَاءُ 
ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن، أنبأ أَبُو    -  5588 َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ثنا ِإَْسَاِعيُل اْلَقاِضي، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا أَبُو  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

، َعْن َأيِب بُ ْرَدَة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َع النَِّداَء فَارِغًا صَ   َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأيِب ُحَصنْيٍ ِحيًحا،  قَاَل: " َمْن َسَِ
 فَ َلْم جيُِْب َفاَل َصاَلَة َلهُ " 

 صحيح موقوف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنْ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ اخْتِيَار ا 
أَبُو    -  5595 ثنا  ْبُن َحيَّاَن،  ِد  أَبُو حُمَمَّ أنبأ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أَبُو َأْخرَباََن  ثنا  احْلََسِن،  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ ِإبْ َراِهيُم  ِإْسَحاَق 

َفِة َكانُوا جَيَْتِمُعوَن َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاُ   َعاِمٍر، ثنا اْلَولِيُد ُهَو اْبُن ُمْسِلٍم، َأْخرَبّن َسرْبَةُ ْبنُ  ، " َأنَّ َأْهَل ِذي احْلَُلي ْ اْلَعاَلِء، َعِن الزُّْهِريِّ
 ِه َوَسلََّم َوَذِلَك َعَلى َمِسريَِة ِستَِّة أَْميَاٍل ِمَن اْلَمِديَنِة " َعَليْ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
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ِد ْبِن َعْبِد الْ   - 5602 اِب، أنبأ حُمَمَّ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َأيِب اْلَمْعُروِف اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َسِعيٍد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن أَيُّوَب،  َوهَّ

، أنبأ أَبُو يَ عْ  ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر، ثنا ُمْسِلٌم، ثنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ َلى، ثنا حُمَمَّ
ْبِن سَ  هللِا  ْبِن َعبَّاٍد، َعْن َعْبِد  اْلُمَعاِرِك  َأنَّ  َعِن  َمْن َعِلَم   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  النَِّبِّ َصلَّى  َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن  أَبِيِه، َعْن  ِعيٍد، َعْن 

 اللَّْيَل َيَِْويِه ِإىَل َأْهِلِه فَ ْلَيْشَهِد اجْلُُمَعَة "  
َبٍل َرمِحَهُ هللاُ: ُمَعاِرٌك اَل َأْعرِفُُه، َوَعْبُد هللِا ْبُن َسِعيٍد ُهَو أَبُو  تَ َفرََّد ِبِه ُمَعاِرُك ْبُن َعبَّاٍد َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َسِعيٍد، َوقَ  ْد قَاَل َأمْحَُد ْبُن َحن ْ

 َعبَّاٍد ُمْنَكُر احْلَِديِث َمرْتُوكٌ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 ةُ بَابُ الْعَدَدِ الَّذِينَ إِذَا كَانُوا فِي قَرْيَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَ 

ِد ْبُن َحيَّانَ   -  5607 ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ َثِِن   َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ، قَاَل: َحدَّ َهاّنِّ ْيِخ اأْلَْصب َ يُ ْعَرُف ِبَِيِب الشَّ
، ثنا   ، ثنا ُخَصْيٌف، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجاِبٍر  ِإْسَحاُق ْبُن َحِكيٍم، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َخاِلٍد اْلبَاِلِسيُّ َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُقَرِشيُّ

نَّةُ َأنَّ يف ُكلِّ َثاَلثٍَة ِإَماًما، َويف ُكلِّ َأْربَِعنَي َفَما فَ ْوَق َذِلَك َُجَُعٌة، َوِفْطرٌ  ُْم َجََ قَاَل: " َمَضِت السُّ  اَعٌة ".  ، َوَأْضَحى، َوَذِلَك أَنَّ
، َوُهَو َضِعي  اْلُقَرِشيُّ اْلَعزِيِز  ، تَ َفرََّد ِبِه َعْبُد  الزُّْهرِيِّ بُ ْرقَاَن، َعِن  ْبُن  ثَ نَا َجْعَفُر  َما  وََكَذِلَك َحدَّ َمَضى َوَعَلى  َما  ٌف، َوااِلْعِتَماُد َعَلى 

 يَرُِد ِإْن َشاَء هللاُ تَ َعاىلَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ال  -  5616 َبْكٍر  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  ُعَمَر  ْبُن  أنبأ َعِليُّ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  أَبُو  َأْخرَباََن  الَِّذي  احْلَِديُث  ْبُن  َوَأمَّا  ُد  حُمَمَّ ثنا   ، ْيَسابُوِريُّ ن َّ

ُمَعاِويَ  ثنا  اْلَولِيِد،  ْبُن  بَِقيَّةُ  ثنا  ْبِن َعِطيََّة،  ْبُن َوْهِب  ُد  ثنا حُمَمَّ أُمِّ  حَيََْي،  ، َعْن  الزُّْهِريُّ ثنا  التُِّجيِبُّ،  ْبُن َسْعٍد  ُمَعاِويَةُ  ثنا  ْبُن حَيََْي،  ةُ 
ْوِسيَّةِ  هللِا الدَّ اجْلُُمَعةُ َواِجَبٌة َعَلى ُكلِّ قَ ْريٍَة، َوِإْن مَلْ َيُكنْ   َعْبِد   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِإالَّ قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َأرْبَ َعٌة ".   ِفيَها   

 يَ ْعِِن اِبْلُقَرى اْلَمَداِئَن.  
ارَُقْطِِنُّ: اَل َيِصحُّ َهَذا ، قَاَل الدَّ ، َعِن الزُّْهِريِّ ، َواحْلََكِم اأْلَيِْليِّ ، ُكلُّ َمْن َرَواهُ َعْنهُ َمرْتُوٌك،   وََكَذِلَك رُِوَي َعِن اْلُموَقِريِّ َعِن الزُّْهِريِّ

، َعِن احلَْ َوالزُّْهرِيُّ اَل َيصِ  َماُم َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: َوَقْد ِقيَل َعْنُه، َعِن التُِّجيِبِّ ْوِسيَِّة. قَاَل اإْلِ ، حُّ ََسَاُعهُ ِمَن الدَّ َكِم ْبِن َعْبِد هللِا اأْلَيِْليِّ
ُد ْبُن اْلُمَصفَّى َعْن بَِقيَّةَ  ، َكَذِلَك قَالَهُ حُمَمَّ  َعِن الزُّْهِريِّ

 باطل.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ُمَصفَّى،    -  5617 ، أنبا اْبُن ُمْسِلٍم، ثنا حُمَمَّ ثنا بَِقيَُّة، ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن حَيََْي، َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبِن َعِديٍّ
ْبِن َعْبِد   احْلََكِم  ُمَعاِويَةُ ْبُن َسِعيٍد التُِّجيِبُّ، َعِن  هللِا َصلَّى هللاُ  ثنا  ْوِسيَِّة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل  أُمِّ َعْبِد هللِا الدَّ ، َعْن  هللِا، َعِن الزُّْهِريِّ

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثاَلثًَة ".  َّتَّ ذََكَر النَِّبُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اجْلُُمَعةُ َواِجَبٌة َعَلى ُكلِّ قَ ْريٍَة ِفيَها ِإَماٌم، َوِإْن مَلْ َيُكونُوا ِإالَّ َأْربَ َعًة ". حَ 
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، َوَقْد رُوِ  َي يف َهَذا اْلبَاِب َحِديٌث يف اْْلَْمِسنَي احْلََكُم ْبُن َعْبِد هللِا َمرْتُوٌك، َوُمَعاِويَةُ ْبُن حَيََْي َضِعيٌف، َواَل َيِصحُّ َهَذا َعِن الزُّْهِريِّ
َيِصحُّ ِإْسنَاُدهُ َويُْذَكُر، َعنِ  اْلَمِديَنِة ََجَّ اَل  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل  بَ َعَثهُ  ْبَن ُعَمرْيٍ ِحنَي  ُمْصَعَب  َأنَّ   " ، الزُّْهِريِّ هِبِْم َوُهُم   َع 

 اثْ نَا َعَشَر رَُجاًل ". 
 باطل.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الِانْفِضَاضِ 

ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا َأمْحَدُ   -  5627 ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن ِإَْسَاِعيَل اآْلَدِميُّ  ْبُن حُمَمَّ
اّنُّ، ثنا َعِليُّ ْبُن َعاِصٍم، عَ  ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل احْلَسَّ ْن ُحَصنْيِ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعِد، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا  ثنا حُمَمَّ

َلْت ِعرٌي حَتِْملُ  ب َ َنَما َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم خَيْطُبُ نَا يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ِإْذ أَق ْ َها     الطََّعاَم َحَّتَّ نَ َزلُواقَاَل: " بَ ي ْ َفُتوا ِإلَي ْ اِبْلَبِقيِع، فَاْلت َ
َها َوتَ رَُكوا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَْيَس َمَعهُ ِإالَّ َأْربَ ُعوَن رَُجاًل، أانَ   ِفيِهْم، قَاَل: فَأَنْ َزَل هللاُ َعَلى النَِّبِّ َصلَّى َوانْ َفضُّوا إِلَي ْ

َها َوتَ رَُكوَك قَائًِما{ ]اجلمعة:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم }َوِإذَ   [ ".  11ا رََأْوا جِتَارًَة َأْو َْلًْوا انْ َفضُّوا ِإلَي ْ
ْسنَاِد ِإالَّ َأْربَِعنَي رَُجاًل َغرْيُ َعِليِّ ْبِن َعاِصٍم َعْن ُحَصنْيٍ َوَخالَ  : مَلْ يَ ُقْل يف َهَذا اإْلِ  يَ ْبَق َمَع َفهُ َأْصَحاُب ُحَصنْيٍ فَ َقالُوا: ملَْ قَاَل َعِليٌّ

 النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ اثْ نَا َعَشَر رَُجاًل. 
َمنْ  اْْلُطَْبِة، َوقَ ْوُل  َأنَّ َذِلَك َكاَن يف  َأْن َيُكوَن الصَِّحيُح رَِوايََة َمْن َرَوى  ْيُخ: َواأْلَْشَبهُ  الشَّ َأرَادَ   قَاَل  اجْلُُمَعَة  َمَعهُ  ُنَصلِّي  بِِه  قَاَل:   

 َذِلَك يَرُِد ِإْن َشاَء هللاُ تَ َعاىلَ اْْلُْطَبَة وََكأَنَّهُ َعربََّ اِبلصَّاَلِة َعِن اْْلُْطَبِة، َوَحِديُث َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ َيُدلُّ َعَلى َذِلَك أَْيًضا، وَ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 هِ فِي الزِّحَامِ بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ مَنْ بَيْنَ يَدَيْ 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ََتْتَاٌم، ثنا  -  5628 ُد ْبُن َعبَّاٍد، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ حُمَمَّ
ٍد، َعْن ُمْصَعِب ْبِن ََثِبٍت، َعْن اَنِفٍع،   َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: " َصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقَرأَ النَّْجَم، َفَسَجَد ْبُن حُمَمَّ

ُجوَد، وََكثُ َر النَّاُس، َفَصلَّى بَ ْعُضُهْم َعَلى ظَْهِر بَ ْعٍض "   بِنَا فََأطَاَل السُّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن ب َ   -  5633 يَاٍن، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن،  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
ُد ْبُن طَْلَحَة ْبِن ُمَصرٍِّف، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم احْلَاِفُظ،   ُد ْبُن  ثنا حُمَمَّ ، أنبأ أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ ْيَسابُورِيَّ أنبأ أَبُو َأمْحََد احْلَاِفُظ يَ ْعِِن الن َّ

َثِِن ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأاَبَن، ثنا حمَُ  ، َحدَّ ُد يَ ْعِِن اْبَن ِإَْسَاِعيَل اْلُبَخاِريَّ ُد ْبُن طَْلَحَة، َعِن احْلََكمِ ُسَلْيَماَن ْبِن فَاِرٍس، ثنا حُمَمَّ  ْبِن َعْمرٍو، مَّ



234 

 

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  اِريِّ ، َعْن ََتِيٍم الدَّ اِميِّ ِه َوَسلََّم قَاَل: " اجْلُُمَعةُ َواِجَبةٌ ِإالَّ َعَلى َعْن ِضَراِر ْبِن َعْمرٍو، َعْن َأيِب َعْبِد هللِا الشَّ
، َأْو َِمُْلوٍك، َأْو ُمَساِفٍر " َويف رَِوايَِة  ، َأْو َِمْلُوٍك، أَْو ُمَساِفٍر " َصِبٍّ  اْبِن َعْبَداَن " ِإنَّ اجْلُُمَعةَ َواِجَبٌة ِإالَّ َعَلى َصِبٍّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

، ثنا   -  5634 َغِويُّ ، ثنا اْلب َ َها َما َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ َكاِمُل ْبُن طَْلَحَة، ثنا اْبُن َْلِيَعَة، ثنا ُمَعاذُ َوِمن ْ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَا هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل  الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر،  َأيِب  ، َعْن  اأْلَْنَصارِيُّ ٍد  اآْلِخِر ْبُن حُمَمَّ ْوِم  اِبهلِل َواْلي َ يُ ْؤِمُن  َمْن َكاَن   " َل: 

َها بَِلْهوٍ فَ َعَلْيِه اجْلُُمعَ  ْغىَن َعن ْ ، َأْو َِمُْلوٍك، َوَمِن اْست َ ْغىَن هللا َعْنُه،   ةُ يَ ْوَم اجْلُُمَعِة، ِإالَّ َعَلى َمرِيٍض، َأْو ُمَساِفٍر، َأْو َصِبٍّ َأْو جِتَارٍَة اْست َ
 اَد ِفيِهْم " أَِو اْمَرأٍَة " َوهللاُ َغِِنٌّ مُحَْيٌد ". َوَرَواهُ َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، َعِن اْبِن َْلِيَعَة فَ زَ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا احْلََسُن ْبنُ   - 5635 َها َما َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ثنا حَيََْي ْبُن   َوِمن ْ
َثِِن أَبُو َحازٍِم، َعْن َمْوىًل آِلِل الزَُّبرْيِ يَ ْرفَ ُعهُ ِإىَل النَّ ُفَضْيٍل، ثنا َحَسٌن يَ عْ  َثِِن َأيِب، َحدَّ ، َحدَّ ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ِِن اْبَن َصاِلِح ْبِن َحيٍّ

، ِإالَّ َعَلى َأْربَ َعٍة، َعَلى  ، َواْلَمْمُلوِك، َواْلَمْرَأِة، َواْلَمرِيِض " َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " اجْلُُمَعةُ َواِجَبٌة َعَلى ُكلِّ َحاملٍِ  الصَِّبِّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ثنا ِعيَسى ْبُن عَ   -  5636 َها َما َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن بِب َ ، ثنا َأِسيُد  ْبِد هللِا  َوِمن ْ الطَّيَاِلِسيُّ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ   ، َعْن َأيِب اْلِباَلِد، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َسَِ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اجْلُُمَعةُ َواِجَبةٌ  ْبُن زَْيٍد، ثنا َخَلُف ْبُن السَِّريِّ
 ِعلٍَّة " ِإالَّ َعَلى َما َمَلَكْت َأمْيَانُُكْم، َأْو ِذي 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

اأْلَسْ   -  5637 ثَ نَا  َحدَّ الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ثنا َأْخرَباََن  اْلَولِيِد،  أَبُو  ثنا   ، َفاِطيُّ
ِإَْسَاِعيُل ْبنُ  َثِِن  ا َقِدَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ ِإْسَحاُق ْبُن ُعْثَماَن، َحدَّ َلمَّ أُمِّ َعِطيََّة قَاَلْت:  تِِه  ْبِن َعِطيََّة، َعْن َجدَّ الرَّمْحَِن     َعْبِد 

اَلَم، بَاَوَسلََّم اْلَمِديَنَة ََجََع ِنَساَء اأْلَْنَصاِر يف بَ ْيٍت فََأْرَسَل ِإلَْيِهنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب فَ َقاَم َعَلى الْ  نَا فَ َرَدْداَن َعَلْيِه السَّ ِب، َفَسلََّم َعَلي ْ
ِبَرُسوِل   " قَاَلْت: فَ ُقْلنَا: َمْرَحبًا  ِإلَْيُكنَّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  أاََن َرُسوُل َرُسوِل   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوبَِرُسوِل  فَ َقاَل:  هللِا َصلَّى 

" قَاَل:  هللِا،  َفَمدَّ   َرُسوِل  نَ َعْم،  فَ ُقْلنَا:  قَاَلْت:   " تَ ْزِننَي؟  َتْسرِْقَن، َواَل  ئًا، َواَل  َشي ْ اِبهلِل  ُتْشرِْكَن  اَل  َأْن  َعَلى  َخارِِج  تُ بَايِْعَن  ِمْن  يََدهُ   
ْيِت، ُثَّ قَاَل: اللُهمَّ اْشَهْد، َوَأَمَراَن اِبْلعِ  ْيِت، َوَمَدْداَن أَْيِدينَا ِمْن َداِخِل اْلب َ نَا، اْلب َ يَدْيِن َأْن ََتُْرَج ِفيِهَما احْلُيََّض َواْلُعتََّق، َواَل َُجَُعَة َعَلي ْ

يت َعْن قَ ْولِِه: }َواَل يَ ْعِصيَنَك يف َمْعرُ  [ قَاَلْت: " ََنَااَن 12وٍف{ ]املمتحنة: َوََنَااَن َعِن اتِّبَاِع اجْلَنَائِِز ". قَاَل ِإَْسَاِعيُل: َفَسأَْلُت َجدَّ
 نِّيَاَحِة " َعِن ال

 ضعيف.  # قال المحقق:



235 

 

 
بْ   -  5641 قَ ْيُس  ثنا  بُِبَخاَرى،  اْلَفِقيهُ  َسْهٍل  ْبُن  َأمْحَُد  َنْصٍر  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ْبُن  َأْخرَباََن  َبةُ  ي ْ قُ ت َ ثنا  أُنَ ْيٍف،  ُن 

، َعْن َعِديِّ ْبِن ََثِبٍت، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َسِعيٍد، ثنا َجرِيٌر، َعْن َأيِب َخبَّاٍب، َعْن َمْغرَاءَ   اْلَعْبِديِّ
لَهُ  ِمَن اتِّبَاِعِه ُعْذٌر َفاَل َصاَلَة  ْعهُ  اْلُمنَاِدَي فَ َلْم مَيْن َ َع  َمْن َسَِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  " قَالُوا: َوَما  هللِا َصلَّى  اْلُعْذُر؟ قَاَل: " َخْوٌف َأْو   

 َمَرٌض " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ قَالَ لَا تَحْبِسُ الْجُمُعَةُ عَنْ سَفَر  

ُد ْبُن غَاِلٍب، ثنا عُ  - 5655 ٍد الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَّ ، أنبا ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ْيُد َوَأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبرِيُّ ْيَدَة، ثنا ُمْعَتِمُر ْبُن  ب َ ْبُن ُعب َ
اْلَبجَ  ْبِن َجرِيٍر  ْبِن َعْمرِو  َأيِب زُْرَعَة  ، َعْن  اْلُعْكِليِّ احْلَاِرِث  ُمِغريََة، َعِن  أَبِيِه، َعْن  هللاُ َعْنهُ ُسَلْيَماَن، َعْن  بَ َعَث ُعَمُر َرِضَي  ِليِّ قَاَل: 

يَ ْوَم َُجَُعٍة، قَاَل: َوَمَكَث ُمَعاٌذ َحَّتَّ َصلَّى، َفَمرَّ ِبِه ُعَمُر فَ َقاَل: أََلْسَت يف َهَذا اجْلَْيِش؟ قَاَل:   َجْيًشا ِفيِهْم ُمَعاذُ ْبُن َجَبٍل َفَخَرُجوا
ْعَت َرُسوَل هللِا صَ   َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " لََغْدَوةٌ لَّى هللاُ بَ َلى، قَاَل: َفَما َشْأُنَك؟ قَاَل: َأرَْدُت َأْن َأْشَهَد اجْلُُمَعَة ُثَّ َأْرَوَح، قَاَل: َأَما َسَِ

نْ يَا َوَما ِفيَها ". َورُِوَي ِفيِه َحِديٌث ُمْسَنٌد ِبِِْسنَاٍد َضِعيفٍ   يف َسِبيِل هللِا َأْو َرْوَحٌة َخرْيٌ ِمَن الدُّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
َأيِب َصفْ   -  5657 َبَة، َعْن  ي ْ أَبُو َداُوَد، َعْن قُ ت َ ْبِن َكِثرٍي، وََكاَن َصاِحبًا اِلْبِن ِشَهاٍب  َوَرَوى  َأيِب ِذْئٍب، َعْن َصاِلِح  اْبِن  َواَن، َعِن 

لَهُ يف َذِلكَ  َهاِر، قَاَل: فَ ُقْلُت  الن َّ َأوَِّل  ِمْن  اجْلُُمَعِة  َأنَّ اْبَن ِشَهاٍب َخَرَج ِلَسَفٍر يَ ْوَم   ، هللاُ الزُّْهِريِّ النَِّبَّ َصلَّى  ِإنَّ   َعَلْيِه  ، فَ َقاَل: " 
ٍد، أنبأ أَبُو احلَْ  ُد ْبُن حُمَمَّ َهاِر ". َأْخرَباََن حُمَمَّ ، ثنا  َوَسلََّم " َخَرَج ِلَسَفٍر يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ِمْن َأوَِّل الن َّ ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ َسِن اْلَفَسِويُّ

 أَبُو َداُوَد، َفذََكَرُه.  
َقِطعٌ   َوَهَذا ُمن ْ

 ضعيف.  قق:# قال المح
 

ِد ْبِن ِإْسَحا   -  5660 ُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَّ ، أنبأ حُمَمَّ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن زََكرايَّ ُد  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ َق ْبِن ُخَزمْيََة، أنبأ َجدِّي، ثنا حُمَمَّ
َثِِن   َثِِن اَنِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ْبُن رَاِفٍع، ثنا زَْيُد ْبُن ُحبَاٍب، َحدَّ ، َحدَّ ُعْثَماُن ْبُن َواِقٍد اْلُعَمِريُّ

ْغَتِسْل، َوَمْن مَلْ َيََِْتَا فَ َلْيَس َعَلْيِه ُغسْ   الّرَِجاِل َوالنَِّساِء "  ٌل ِمنَ َوَسلََّم: " َمْن أََتى اجْلُُمَعَة ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء فَ ْلي َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 

 بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى الِاخْتِيَارِ. 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُوَسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو    - 5664 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
بَّاٍس، َأنَّ رَُجَلنْيِ ِمْن َأْهِل اْلِعَراِق  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، أنبأ ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن َعْمرٍو َمْوىَل اْلُمطَِّلِب َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن عَ 

َوَأْطَهُر، َوَسُأْخرِبُُكْم ِلَماَذا َأاَلهُ َعِن اْلُغْسِل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة، َأَواِجٌب ُهَو؟ فَ َقاَل َْلَُما اْبُن َعبَّاٍس: " َمِن اْغَتَسَل فَ ُهَو َأْحَسُن  أَتَ يَاهُ َفسَ 
تَاِجنَي يَ ْلَبُسوَن الصُّوَف َوَيْسُقوَن النَّْخَل َعَلى ظُُهورِِهْم، وََكاَن َبَدأَ اْلُغْسُل، َكاَن النَّاُس يف َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم حمُْ 

ْقِف َفَخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم اجْلُُمَعِة يف يَ ْومٍ  َصاِئٍف َشِديِد احْلَرِّ، َوِمْنرَبُهُ َقِصرٌي،    اْلَمْسِجُد َضيًِّقا ُمَقاِرَب السَّ
َا ُهَو َثاَلُث َدرََجاٍت، َفَخَطَب النَّاَس فَ َعِرَق النَّاُس يف الصُّوِف فَ ثَاَرْت َأْرَواُحُهْم رِيَح اْلَعَرِق َوالصُّ إِ  وِف َحَّتَّ َكاَد يُ ْؤِذي بَ ْعُضُهْم  َّنَّ

عَ  َوُهَو  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأْرَواُحُهْم  بَ َلَغْت  َحَّتَّ  اْلي َْوُم  بَ ْعًضا،  َهَذا  ِإَذا َكاَن  النَّاُس،  أَي َُّها  اَي   " فَ َقاَل:  اْلِمْنرَبِ،  َلى 
نَّ َأَحدُُكْم َما جيَُِد ِمْن ِطيِبِه أَْو ُدْهِنِه "   فَاْغَتِسُلوا، َولََيَمسَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

 وَقْتُهَا بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا دَخَلَ  
ٍد    -  5676 حُمَمَّ ْبُن  احْلََسُن  ثنا   ، اأْلَْعَرايِبِّ ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  أنبأ  يُوُسَف،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  ُمَعاِويَةَ  َأْخرَباََن  أَبُو  ثنا  الزَّْعَفَراّنُّ، 

َثِِن  الضَّرِيُر، ثنا اْبُن َأيِب ِذْئٍب، ح َوأنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أ نبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد قَاَل: َحدَّ
اِم قَاَل: " ُكنَّا ُنَصلِّي َمَع َرُسولِ  َثِِن ُمْسِلٌم ْبِن ُجْنُدٍب، َعِن الزَُّبرْيِ ْبِن اْلَعوَّ َم اجْلُُمَعَة ُثَّ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َحدَّ

َتِدُر اْلَفْيَء، َفَما َيُكوُن ِإالَّ َمْوِضُع اْلَقَدِم أَِو اْلَقَدَمنْيِ ". َويف رَِوايَِة َأيِب ُمَعاوِيََة ُثَّ ن َ  ْرِجُع َفاَل جنَُِد يف اأْلَْرِض ِمَن الظِّلِّ ِإالَّ َمْوِضَع  نَ ب ْ
 أَْقَداِمنَا " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 لَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نِصْفَ النَّهَارِ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَهُ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ. بَابُ الصَّ 
اْلَعزِيِز،    -  5683 ْبُن َعْبِد  أنبأ َعِليُّ  اْلَفِقيُه،  ِإْسَحاَق  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  َهاٍل،  َأْخرَباََن  ِمن ْ ْبُن  اُج  ثنا ثنا َحجَّ

ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهرَ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَّ يْ َرَة، َوَأيِب َسِعيٍد، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَّ
اَك َولَِبَس َأْحَسَن ثِيَابِِه َوَتطَيََّب ِبِطيٍب ِإْن َوَجَدُه، ُثَّ َجاَء َومَلْ يَ َتَخطَّ رِقَاَب هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمِن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َواْستَ 

َماُم َسَكَت، َفَذِلَك َكفَّارٌَة ِإىَل اجْلُُمَعِة اأْلُ   ْخَرى " النَّاِس، َفَصلَّى َما َشاَء هللاُ َأْن ُيَصلَِّي، فَِإَذا َخَرَج اإْلِ
 يح لغيره. صح # قال المحقق:

 
ثنا    -  5687  ، ِريُّ كَّ السُّ ْبُن َعِليٍّ  احْلََسُن  ثنا  ْيٍد،  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  أنبأ  ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  ْبُن  ْبِن َأْخرَباََن َعِليُّ  الرَّمْحَِن  ْبُن َعْبِد  ُد  حُمَمَّ

، ثنا َمْعَمٌر، َعْن حَيََْي ْبنِ  َأيِب َكِثرٍي، َعْن َضْمَضِم ْبِن َجْوٍس، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َسْهٍل، ثنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة اْلَفَزاِريُّ
َماِم يَ ْوَم اجْلُُمَعِة لِلصَّاَلِة، يَ ْعِِن يَ ْقَطُع الصَّاَلَة، وَكَ  فَاِحٌش،   اَلُمهُ يَ ْقطَُع اْلَكاَلَم ". َوَهَذا َخطَأٌ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُخُروُج اإْلِ
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قَ ْولِ  ِمْن  اْلُمَسيِِّب  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  الزُّْهِريِّ  ِشَهاٍب  اْبِن  َعِن  َمْعَمٍر  َعْن  الرَّزَّاِق  َعْبُد  َرَواهُ  َا  ِذْئٍب  فَِإَّنَّ َأيِب  اْبُن  َوَرَواهُ  َمْرفُوٍع.  َغرْيَ  ِه 
َوَروَ  َماِلٍك،  َأيِب  ْبِن  ثَ ْعَلَبَة  َعْن  الزُّْهِريِّ  َعِن  َوُهَو  َويُوُنُس  ذََكْراَن،  ثَ ْعَلَبَة َكَما  ِمْن َكاَلِم  الزُّْهِريِّ  َز َكاَلَم  َفَمي َّ  ، الزُّْهِريِّ َعِن  َماِلٌك  اهُ 

ْهِليِّ  ِد ْبِن حَيََْي الذُّ  اْلَمْحُفوُظ ِعْنَد حُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَقَامِ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلقُ َوَأْخرَباََن حُمَمَّ  - 5699 َرِشيُّ ثنا ُشَعْيُب ْبُن  ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َأمْحََد احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اجْلَْهِم حُمَمَّ
َثِِن اَنِفٌع، َعْن َعْبِد هللِا   ، ثنا أَبُو َعاِصٍم، ثنا اْبُن َأيِب َروَّاٍد، َحدَّ اِريَّ قَاَل ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعْمرٍو الضَُّبِعيُّ ْبِن ُعَمَر، َأنَّ ََتِيًما الدَّ

ا َأَسنَّ َوثَ ُقَل: َأاَل نَ تَِّخُذ َلَك ِمْنرَبًا حَتِْمُل، َأْو جَتَْمُع، َأْو َكِلَمٌة ُتْشِبُهَها َذ لَهُ ِمْرقَاََتِن َأْو َثاَلثَةٌ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ ، َفَجَلَس  ، ِعظَاَمَك، فَاَتُِّ
َها، قَاَل: َفَصِعَد النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَحنَّ ِجذٌْع َكاَن يف اْلَمْسِجِد َكاَن َرُسوُل هللاِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َخَطَب  َعَلي ْ

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  َزَل  فَ ن َ ِإلَْيِه،  َأَساِطنُي   َيْسَتِنُد  وََكاَنْت  اْلِمْنرَبَ،  َصِعَد  ُثَّ  ُهَو،  َما  َأْدِري  اَل  ئًا  َشي ْ َلهُ  فَ َقاَل  فَاْحَتَضَنُه، 
 اْلَمْسِجِد ُجُذْوًعا َوَسَقائُِفهُ َجرِيًدا ".  

: َرَوى أَبُو َعاِصٍم َعِن اْبِن َأيِب َروَّاٍد َفذََكَرهُ   قَاَل اْلُبَخاِريُّ
 قوي. # قال المحقق:

 
 بَابُ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَخْطُبْ صَلَّى ظَهْر ا أَرْبَع ا 

ُد    -  5702 حُمَمَّ َجْعَفٍر  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َأمْحََد  أَبُو  أنبا  احْلَاِفُظ،  َحازٍِم  أَبُو  ثنا َأْخرَباََن   ،ُّ الضَّبِّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن 
، ثناالْ  َد ْبَن َمْهِديٍّ ي يَ ْعِِن حُمَمَّ ،    َقاِسُم َوُهَو اْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َمْهِديٍّ أَبُو الطَّاِهِر مِبِْصَر، ثنا َعمِّ يَزِيُد يَ ْعِِن اْبَن يُوُنَس ْبِن يَزِيَد اأْلَيِْليَّ

َعِت اجْلُُمَعةُ اِبْلَمِديَنِة قَ ْبَل َأْن يَ ْقُدَمَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن أَبِيِه يُوُنَس، َعِن الزُّْهِريِّ قَاَل: " بَ َلَغنَا َأنَّ َأوََّل   َما َجُِّ
َع اِبْلُمْسِلِمنَي ُمْصَعُب ْبُن ُعَمرْيٍ، قَاَل: َوبَ َلَغنَا أَنَّهُ اَل َُجَُعَة ِإالَّ ِِبُْطَبٍة، َفَمْن مَلْ خيَْ   ا " ُطْب َصلَّى َأْربَ عً َفَجمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابٌ: يَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جِلْسَةً خَفِيفَةً  
َة، ثنا    -  5709 ٍد اْلُموَساِئيُّ مِبَكَّ ِد ْبُن يُوُسَف، ثنا أَبُو اْلَقاِسِم َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن ِإْدرِيَس احْلَْنظَِليُّ َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ أَبُو َحاتٍِ حُمَمَّ

ٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجا ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ ٍد اْلَفْرِويُّ ِبِر ْبِن َعْبِد هللِا أَنَّهُ َأْخرَبَُه: " َأنَّ َرُسوَل ثنا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ
ُهَما َوخَيْطُبُ ُهَما َوُهَو قَائٌِم "  هللِا َصلَّى هللاُ  ن َ َتنْيِ جَيِْلُس بَ ي ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن خَيُْطُب يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ُخْطب َ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
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 بَابٌ: يُحَوِّلُ النَّاسُ وُجُوهَهُمْ إِلَى الْإِمَامِ وَيَسْمَعُونَ الذِّكْرَ 

ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخزَ َأْخرَباََن أَبُو َحازِ   -  5711 ٍد احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ُد ْبُن حُمَمَّ مْيََة، ثنا ِإَْسَاِعيُل ٍم احْلَاِفُظ، أنبا أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُغَراٍب، ثنا َأيِب، َعنْ  ، َعْن َعِديِّ ْبِن ََثِبٍت،   ْبُن ِإْسَحاَق، َأْصُلهُ ُكويفٌّ اِبْلُفْسطَاِط، ثنا حُمَمَّ َأاَبَن ْبِن َعْبِد هللِا اْلَبَجِليِّ

ْلنَاهُ ِبُوُجوِهنَا " َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: " َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َصِعَد اْلِمْنرَبَ َأْو قَاَل: ق َ  ْقب َ  َعَد َعَلى اْلِمْنرَبِ اْست َ
 لمحقق: ضعيف. # قال ا

 
ٍد َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َأيِب اْلَمْعُروِف اْلَفِقيهُ اْلِمْهَرَجاّنُّ هِبَا ثنا أَبُو َسْهٍل ِبْشُر ْبُن َأمْحََد  -  5713 ْسَفَرايِيِِنُّ ثنا مَحَْزةُ ْبُن حُمَمَّ اإْلِ

اْلُمبَاَرِك، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَخَذ يف  اْلَكاِتُب، ثنا نُ َعْيُم ْبُن مَحَّاٍد، ثنا اْبُن  
َها "  ُلوهُ ِبُوُجوِهِهْم َحَّتَّ يَ ْفرََغ ِمن ْ ْقب َ  ُخْطَبِتِه اْست َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 الْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ 
اِك، َوأَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ  -  5730 مَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب قَااَل: ثنا أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن السَّ مَّ

ِد ْبِن عَ  َثِِن َأيِب، َواَل َأْعَلُمهُ ِإالَّ َعْن َجاِقاَلبََة َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَّ ، ثنا َأيِب، ثنا َسِعيُد ْبُن َِسَاِك ْبِن َحْرٍب، َحدَّ ِبِر ْبِن ْبِد هللِا الرَّقَاِشيُّ
َلَة اجْلُُمعَ  ََسَُرَة قَاَل: َكانَ  ِة ُقْل اَي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن، َوُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد،  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " يَ ْقَرأُ يف َصاَلِة اْلَمْغِرِب لَي ْ

َلَة اجْلُُمَعِة ُسورََة اجْلُُمَعِة َواْلُمنَاِفِقنَي "   وََكاَن يَ ْقَرأُ يف َصاَلِة اْلِعَشاِء اآْلِخَرِة لَي ْ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ 

ْهُلوُل، ثنا َجدِّي،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب ْبِن ِإسْ   -  5736 َحاَق اْلب َ
َأيِب  ، َعْن  الزُّْهِريِّ اأْلَْخَضِر، َعِن  ْبِن َأيِب  وَكِِّل، َعْن َصاِلِح   َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ثنا حَيََْي ْبُن اْلُمت َ

َها ُأْخَرى، فَِإْن َأْدرََكُهْم ُجُلوًسا صَ  َورُِوَي َذِلَك ِمْن َأْوُجٍه ُأَخَر  لَّى َأْربَ ًعا ".َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأْدَرَك ِمَن اجْلُُمَعِة رَْكَعًة، فَ ْلُيَصلِّ ِإلَي ْ
اَلِف، َورُِوَي َعْن َأيِب َصاِلٍح َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة ِمْن قَ ْوِلِه َمْوقُوفًاعَ  . َقْد ذََكْراَنَها يف اْلِْ  َعَلْيهِ  ِن الزُّْهِريِّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ الْخُطْبَةِ 

 بَرَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. بَابُ الْإِمَامِ يُسَلِّمُ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْ 
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ثنا أَبُو َعُروبََة، ثنا َعْبُد اْلَوهَّ   -  5742 ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ،  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  أَبُو َسْعٍد  اِك، ح قَاَل: َأْخرَباََن  الضَّحَّ اِب ْبُن 
ُسلَ  ْبُن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  اْلَفْضُل  َوثنا  َأمْحََد،  أَبُو  هللِا َوأنبأ  َعْبِد  ْبِن  ِعيَسى  َعْن  ُمْسِلٍم،  ْبُن  اْلَولِيُد  ثنا  قَااَل:  َبَة  ُعت ْ ْبُن  اْلَولِيُد  ثنا  ْيَماَن، 

اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ، َعْن  اْلُقَرِشيُّ َأيِب َعْوٍن  َثِِن ِعيَسى ْبُن  اْلَولِيُد: َحدَّ ، َوقَاَل  لَّى هللاُ َعَلْيِه  " َكاَن َرُسوُل هللِا صَ   اأْلَْنَصاِريِّ
اْلِمْنربََ  َصِعَد  فَِإَذا  اجْلُُلوِس،  ِمَن  ِعْنَدهُ  َمْن  َعَلى  َسلََّم  اجْلُُمَعِة  يَ ْوَم  ِمْنرَبِِه  ِمَن  َداَن  ِإَذا  ". َوَسلََّم  َسلََّم  ُثَّ  ِبَوْجِهِه  النَّاَس  ْقَبَل  اْست َ   

ِد ْبُن َحيَّاَن، أنبأ اْبُن َأيِب َعاِصٍم، ثنا َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن، ثنا اْلَولِيُد ْبُن  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفقِ  -  5743 يُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ
ثَُه، َعْن اَنِفٍع، َفذََكَرهُ مِبَْعنَاُه. ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " َوِإَذا رََقى اْلِمْنرَبَ َسلَّ   ِس قَ ْبَل َأْن جَيِْلَس ".  َم َعَلى النَّا ُمْسِلٍم، َعْن رَُجٍل َحدَّ

، قَاَل أَبُ  ْعَماِن ْبِن َبِشرٍي أَبُو ُموَسى اأْلَْنَصاِريُّ : َعامَّةُ  تَ َفرََّد بِِه ِعيَسى ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن احْلََكِم ْبِن الن ُّ و َسْعٍد: قَاَل أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
 ْيُخ: َورُِوَي يف َذِلَك َعِن اْبِن َعبَّاٍس َواْبِن الزَُّبرْيِ ُثَّ َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيزِ َما يَ ْرِويِه اَل يُ تَاَبُع َعَلْيِه. قَاَل الشَّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْإِمَامِ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الْأَذَانِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ. 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقاِضي، ثنا  -  5746 ُد ْبُن ِعيَسى   َأْخرَباََن حُمَمَّ احْلَاِرُث ْبُن َأيِب ُأَساَمَة، ثنا حُمَمَّ

ابْ  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن  اْلغَاِز،  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  ٍم،  َسالَّ ْبُن  ُمْصَعُب  ثنا  الطَّبَّاِع،  ِإَذا  ْبِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  " َكاَن  قَاَل:  ُعَمَر  ِن 
 َخَرَج يَ ْوَم اجْلُُمَعِة فَ َقَعَد َعَلى اْلِمْنرَبِ َأذََّن ِباَلٌل " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 رِ بَابُ الْإِمَامِ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْجُلُوسِ عِنْدَ اسْتِوَائِهِ عَلَى الْمِنْبَ 
بَاّنُّ، ثنا أَ   -  5752 اِب، َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أنبا أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن يَ ْعُقوَب الشَّي ْ ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ بُو َأمْحََد حُمَمَّ

" ِلَعطَاٍء:  اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل: قُ ْلُت  ْبُن َعْوٍن، َعِن  يَ ُقوُم ِإَذا َخَطَب َعَلى َعًصا؟    أنبا َجْعَفُر  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  َأَكاَن َرُسوُل 
َها اْعِتَماًدا "   قَاَل: " نَ َعْم، وََكاَن يَ ْعَتِمُد َعَلي ْ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْخُطْبَةِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُو َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا - 5756 ٍق، ِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ْعَماِن ْبِن َبِشرٍي قَاَل: " َخَطَب َرُسوُل هللاِ  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل:  صَ   ثنا َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َِسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعِن الن ُّ
يَصٌة َكاَنتْ    َعَلى َعاتِِقِه " " أَْنَذْرُتُكُم النَّاَر " َحَّتَّ َلْو َكاَن يف َمَقاِمي َهَذا أَلََْسََع َمْن يف السُّوِق َحَّتَّ َخرَّْت َخَِ

 جيد.  # قال المحقق:
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 دِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ التَّحْمِي 

ْعُت ُمْسِلَم ْبَن   - 5770 احْلَجَّاِج يَ ُقوُل: مَلْ يَ ْرِو َوَأْخرَباََن أَبُو َصاِلٍح، أنبأ َجدِّي قَاَل: قَاَل أَبُو اْلَفْضِل يَ ْعِِن َأمْحََد ْبَن َسَلَمَة: َسَِ
، ثنا اْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َعاِصِم َهَذا احْلَِديَث َعْن َعاِصٍم، َعْن ُكَلْيٍب ِإالَّ   ثَ نَا أَبُو ِهَشاٍم الّرِفَاِعيُّ َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زاَِيٍد، فَ ُقْلُت َلُه: َحدَّ

ا َشَهاَدٌة َفِهَي َكاْلَيِد اجْلَْذَماِء ". لَْيَس ِفيهَ ْبِن ُكَلْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُكلُّ ُخْطَبٍة  
َا َتَكلََّم حَيََْي ْبُن َمِعنٍي يف َأيِب ِهَشاٍم هِبََذا الَِّذي َرَواهُ َعِن اْبِن ُفَضْيٍل. قَالَ  ْيُخ: َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زاَِيٍد ِمَن الثَِّقاِت  فَ َقاَل ُمْسِلٌم: ِإَّنَّ  الشَّ

هُ   ْم َما تَ َفرَُّدوا بِهِ الَِّذيَن يُ ْقَبُل ِمن ْ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابٌ: إِذَا حُصِرَ الْإِمَامُ لُقِّنَ 

ْغَداَد، ثن  -  5784 رْييفُّ، ا اْلَفْضُل ْبُن اْلَعبَّاِس الصَّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُمْكَرٍم بِب َ
ِة َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ثنا حَيََْي ْبُن َغْياَلَن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن بَزِيٍع، ثنا مُحَْيٌد، َعْن أََنٍس قَاَل: " ُكنَّا نَ ْفَتُح َعَلى اأْلَئِمَّ 

 َوَسلََّم "
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا زاَِيدُ َوَأْخرَباََن أَبُو  -  5785 ْبُن أَيُّوَب، ثنا  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الصََّمِد الطَّيَاِلِسيُّ

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُ َلقُِّن بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا   َجارِيَةُ ْبُن َهرٍِم، ثنا مُحَْيٌد الطَّوِيُل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: " َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل هللاِ 
 يف الصَّاَلِة " 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

، ث -  5790 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ٍد الزَّْعَفَراّنُّ،  نا احْلََسُن ْبُن حمَُ َوأَمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ مَّ
هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَ  َرِضَي  احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ  ِإْسَحاَق، َعِن  أَبُو  ثنا  ِإْسَرائِيُل،  أنبأ  ْبُن َهارُوَن،  يَزِيُد  هللاُ َعَلْيِه  ثنا  هللِا َصلَّى  َرُسوُل  اَل 

وَ  ْفِسي،  لِن َ ُأِحبُّ  َما  َلَك  ُأِحبُّ   ، َعِليُّ اَي   " ُتَصلِّ  َوَسلََّم:  َواَل  َساِجٌد،  أَْنَت  َواَل  رَاِكٌع  َوأَْنَت  تَ ْقَرْأ  اَل  ْفِسي،  لِن َ َأْكَرهُ  َما  َلَك  َأْكَرهُ 
اِبحْلَْصبَاِء،   تَ ْعَبْث  ، َواَل  ْجَدَتنْيِ السَّ َبنْيَ  تُ ْقِع  ْيطَاِن، َواَل  الشَّ تَ ْفرَتِْش ِذرَاَعيْ َوأَْنَت َعاِقٌص َشْعَرَك فَِإنَّهُ ِكْفُل  تَ ْفَتْح َعَلى  َواَل  َك، َواَل 

، َواَل تَ رَْكْب َعَلى اْلَميَاثِِر ".  يَّ َهِب، َواَل تَ ْلَبْس اْلَقسِّ َماِم، َواَل ََتَتَّْم اِبلذَّ  اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اأْلَصْ   -  5793 ْبُن َحيَّاَن  ِد  أَبُو حُمَمَّ أنبأ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  َبْكِر ْبُن  أَبُو  ُد ْبُن  َوَأْخرَباََن  ثنا حُمَمَّ َمِنيٍع،  اْبُن  يٍل، ثنا  اْبُن َجَِ َهاّنُّ، ثنا  ب َ
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ٍر، ثنا ِإْسَرائِيُل، َعْن َعْبِد اأْلَْعَلى، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: قَاَل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه:   َماِم ِإَذا ُمَيسَّ نَِّة َأْن تَ ْفَتَح َعَلى اإْلِ " ِمَن السُّ
َماِم؟ قَاَل: ِإَذا َسَكَت " اْسَتطْ   َعَمَك " قُ ْلُت أِلَيِب َعْبِد الرَّمْحَِن: َما اْسِتْطَعاُم اإْلِ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابٌ: كَيْفَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا أَبُو اْلَعبَّ   - 5804 اِس حُمَمَّ

اجْلُُمَعِة فَ َقاَل   يَ ْوَم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  ِد َرُسوِل  َتَشهُّ اْبَن ِشَهاٍب َعْن  أَنَّهُ َسَأَل  احْلَْمَد ّلِلَِِّ ََنْمَ يُوُنُس  ِإنَّ   " ُدهُ  اْبُن ِشَهاٍب: 
لَهُ َوَمْن ُيضْ  ُمِضلَّ  يَ ْهِدِه هللاُ َفاَل  َمْن  أَنْ ُفِسنَا،  بِِه ِمْن ُشُروِر  ْغِفُرُه، َونَ ُعوذُ  ِإالَّ  َوَنْسَتِعينُهُ َوَنْست َ لَُه، َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه  ِلْل َفاَل َهاِدَي 

اِبحْلَقِّ  ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ َأْرَسَلهُ  يَ ْعِصِهَما فَ َقْد   هللاُ َوَأنَّ حُمَمَّ يُِطِع هللاَ َوَرُسولَهُ فَ َقْد َرَشَد، َوَمْن  اَعِة، َمْن  السَّ َبنْيَ َيَدِي  َبِشريًا َوَنِذيًرا 
َا ََنُْن بِِه َوَلهُ " َسَخطَُه، فَإِ َغَوى، َنْسَأُل هللاَ رَب َّنَا َأْن جَيَْعَلنَا ِمَّْن يُِطيُعهُ َويُِطيُع َرُسوَلُه، َويَ تَِّبُع ِرْضَوانَُه، َوجَيْتَِنُب   َّنَّ

 َما ُهَو آٍت قَرِيٌب اَل بُ ْعَد ِلَما ُهَو قَاَل اْبُن ِشَهاٍب: َوبَ َلَغنَا َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َكاَن يَ ُقوُل ِإَذا َخَطَب: " ُكلُّ 
ُل هللاُ ِلَعَجَلِة َأَحٍد، َواَل خُيَفِّ  ُف أِلَْمِر النَّاِس َما َشاَء هللاُ اَل َما َشاَء النَّاُس، يُرِيُد النَّاُس أَْمًرا َويُرِيُد هللاُ أَْمًرا، َوَما َشاءَ  آٍت، اَل يُ َعجِّ

عَِّد ِلَما قَ رََّب هللاُ َواَل ُمَقرَِّب ِلَما بَ عََّد هللاُ، َفاَل َيُكوُن َشيْ    ِبِِْذِن هللِا " ٌء ِإالَّ هللاُ َكاَن َوَلْو َكرَِه النَّاُس، اَل ُمب َ
َلَح ِمْنُكْم َمْن ُحفِ  َظ ِمَن اْْلََوى َوالطََّمِع َواْلَغَضِب،  قَاَل اْبُن ِشَهاٍب: وََكاَن ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَ ُقوُل يف ُخْطَبِتِه: " أَف ْ

ْدِق ِمَن احْلَِديِث َخرْيٌ، َمْن َيْكِذبْ  ُكْم َواْلُفُجوَر، َما ُفُجوُر اْمرٍِئ ُخِلَق ِمَن  َولَْيَس ِفيَما ُدوَن الصِّ  يَ ْفُجْر، َوَمْن يَ ْفُجْر يَ ْهَلْك، ِإايَّ
ْوٍم، َواْجتَِنُبو  بِي َ يَ ْوٍم  َميٌِّت، اْعَمُلوا َعَمَل  ْوَم َحيٌّ َوَغًدا  يَ ُعوُد؟ َوُهَو اْلي َ َاِب  َاِب َوِإىَل الرتُّ أَ الرتُّ وا  ِمَن ا َدْعَوَة اْلَمظْلُوِم، َوُعدُّ نْ ُفَسُكْم 

 اْلَمْوَتى " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
5806  -  ، ورِيُّ الدُّ ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َعبَّاُس  ثنا  َدآاَبِذيُّ  اْلُمَحمَّ طَاِهٍر  أَبُو  أنبأ   ، الرُّوْذاَبِريُّ َعِليٍّ  أَبُو  ْبُن   َأْخرَباََن  َماِلُك  اَن  َغسَّ أَبُو  ثنا 

ْبنُ  ُموَسى  ثنا  ْهِديُّ  الن َّ َعَلى  ِإَْسَاِعيَل  َأيِب  رِْدَف  " ُكْنُت  قَاَل:  َشرِيٍط  ْبِن  ْيِط  نُ ب َ َعْن   ، اأْلَْشَجِعيُّ َماِلٍك  أَبُو  ثنا   ، اأْلَْنَصاِريُّ ٍد  حُمَمَّ  
ْغِفُرُه، َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلهَ  َمُدهُ َعُجِز الرَّاِحَلِة َوالنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم خَيُْطُب ِعْنَد اجْلَْمَرِة فَ َقاَل: " احْلَْمُد ّلِلَِِّ َنَْ   َوَنْسَتِعينُهُ َوَنْست َ

ْقَوى هللِا، ِأيُّ يَ ْوٍم ُأَحّرُِم َهَذا؟ " قَالُوا: هَ  ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُُه، أُوِصيُكْم بِت َ َذا قَاَل: " فَِأيُّ َشْهٍر ُأَحّرُِم؟ " قَالُوا: َهَذا  ِإالَّ هللاُ َوَأنَّ حُمَمَّ
َلُد قَاَل: " فَِإنَّ ِدَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َحَراٌم َعَلْيُكْم َكُحْرَمِة قَاَل: " فَأِ  يَ ْوِمُكْم َهَذا يف َشْهرُِكْم َهَذا يف  يُّ بَ َلٍد ُأَحّرُِم؟ " قَالُوا: َهَذا اْلب َ

 بَ َلدُِكْم َهَذا " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد، أنبأ َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن قَاَل: قُِرَئ َعَلى ِإبْ َراِهيمَ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن أَ   -  5807  مْحََد ْبِن ُعَمَر ْبِن احْلََماِميِّ اْلُمْقِرُئ بِب َ

ثَ نَا َعِليُّ ْبُن َعيَّاٍش، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِسنَاٍن، َعْن َأيِب الزَّاِهرِيَّةِ  َثِم َوأاََن َأَْسَُع، َحدَّ اِد ْبِن  ، عَ ْبِن اْْلَي ْ ، َعْن َشدَّ ْضَرِميِّ ْن َكِثرِي ْبِن ُمرََّة احلَْ
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قَاَل: َيَْكُ   َأْوٍس  َحاِضٌر  َعَرٌض  نْ يَا  الدُّ َا  ِإَّنَّ النَّاُس  أَي َُّها   " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  ْعُت  َواْلَفاِجُر،  َسَِ اْلرَبُّ  َها  ِمن ْ ُل 
 َوْعٌد َصاِدٌق حَيُْكُم ِفيَها َمِلٌك َعاِدٌل حيُِقُّ ِفيَها احْلَقَّ َويُ ْبِطُل اْلبَاِطَل " َواآْلِخَرةُ 

 باطل.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن احْلََسِن اْلَبَجِليُّ اْلُمْقرُِئ، اِبْلُكوَفِة، أنبأ أَبُو   - 5808 ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن َعْمرٍو َوَحدَّ َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
بْ  ِعيَاُض  ثنا  مُحَْيٍد،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  اُر،  التَّمَّ اْلَعاِمِريُّ  َسِعيٍد  أَبُو  ْبُن َكِثرٍي  ْيُد  ُعب َ ثنا  ُسْفيَاَن اأْلَمْحَِسيُّ  ْبِن  ُهَرميِْ  َعْن  الثَُّماّنُّ،  َسِعيٍد  ُن 

، َعْن لَْيِث ْبِن  اِد ْبِن َأْوٍس قَاَل: َكاَنْت ُخطَْبةُ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ عَ اْلَبَجِليِّ َلْيِه َوَسلََّم:  َأيِب ُسَلْيٍم، َعْن زُبَ ْيِد ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َشدَّ
َها اْلرَبُّ َواْلَفاِجُر، َوِإنَّ اآْلِخَرَة َوْعٌد َصاِدٌق يَ قْ  نْ يَا َعَرٌض َحاِضٌر َيَُْكُل ِمن ْ ِضي ِفيَها َمِلٌك قَاِدٌر، َأاَل َوِإنَّ اْْلرَْيَ ُكلَّهُ ِِبََذاِفريِهِ  " ِإنَّ الدُّ

رَّ ُكلَّهُ ِِبََذاِفريِِه يف النَّاِر، َواْعَمُلوا َوأَنْ تُْم ِمَن هللِا َعَلى َحَذٍر، وَ  نَُّكْم  اْعَلُموا أَنَُّكْم َمْعُروُضوَن َعَلى َأْعَماِلُكْم َوإِ يف اجْلَنَِّة، َأاَل َوِإنَّ الشَّ
َقاَل َذرٍَّة َشرًّ  َقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يَ َرُه، َوَمْن يَ ْعَمْل ِمث ْ ، َفَمْن يَ ْعَمْل ِمث ْ  ا يَ َرهُ " ُماَلقُوا هللاَ رَبَُّكْم اَل بُدَّ

 باطل.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ 
ِد ْبنُ   - 5812 ُد بْ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ حُمَمَّ ُن َعْبِد   يُوُسَف، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق قَااَل: أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ

، َعِن اْبِن َعبَّ  اِب، أنبأ َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، أنبأ اأْلَْجَلُح أَبُو ُحَجيََّة، َعْن يَزِيَد ْبِن اأْلََصمِّ اٍس قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى  اْلَوهَّ
ا َشاءَ هللاُ َوِشْئَت، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكلََّم يف بَ ْعِض اأْلَْمِر فَ َقاَل الرَُّجُل ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: مَ 

 َأَجَعْلَتِِن َوهللاَ َعْداًل؟ بَْل َما َشاَء هللاُ َوْحَدهُ "   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ 

ٍد عَ   -  5830 ْغَداَد، ثنا أَبُو حُمَمَّ زَّاُز بِب َ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َحَسِن ْبِن ِإْسَحاَق اْلب َ ِد ْبِن ِإْسَحاَق َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
َثِِن  َة، ثنا أَبُو حَيََْي ْبُن َأيِب َمَسرََّة، ثنا اْلُمْقِرُئ، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب أَيُّوَب، َحدَّ ُد ْبُن َعْجاَلَن، َعْن َأيِب الّزاَِنِد، َعِن   اْلَفاِكِهيُّ مِبَكَّ حُمَمَّ

َعنْ  ُهَريْ َرَة،  اأْلَْعَرِج،  لَغَ   َأيِب  فَ َقْد  اجْلُُمَعِة  يَ ْوَم  أَْنِصْت  ِلَصاِحِبَك:  قُ ْلَت  ِإَذا   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ْوَت،  َعْن 
ْفِسَك "   َعَلْيَك بِن َ

 إسناد صحيح قوي... # قال المحقق:
 

ِد ْبِن َعْمرٍو،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن    -  5833 َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا مَحَّاٌد، َعْن حُمَمَّ
َنَما أِلُيِبِّ ْبِن َكْعٍب:   َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم خَيُْطُب يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ِإْذ قَاَل أَبُو َذرٍّ   َوَعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: بَ ي ْ
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ا َقَضى َصاَلَتهُ قَاَل َلُه: َما َلَك ِمْن َصاَلِتَك ِإالَّ َما  َلَغْوَت، فَأََتى أَبُو َذرٍّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َمََّت أُْنزَِلْت َهِذِه السُّورَُة؟ فَ َلْم جيُِْبُه، فَ َلمَّ
 َدَق ُأيَبٌّ " َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر َذِلَك َلهُ فَ َقاَل: " صَ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْإِشَارَةِ بِالسُّكُوتِ دُونَ التَّكَلُّمِ بِهِ 
َجدِّي  -  5837 أنبأ  ِإْسَحاَق،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  اْلَفْضِل  ْبُن  ُد  حُمَمَّ أنبأ   ، زََكرايَّ ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ْبُن  َأْخرَباََن  َعِليُّ  ثنا  ثنا ،  ُحْجٍر، 

َع أََنَس ْبَن َماِلٍك يَ ُقوُل: َدَخَل رَُجٌل اْلَمْسِجَد َوَرُسوُل هللاِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِمْنرَبِ   ِإَْسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، ثنا َشرِيٌك أَنَّهُ َسَِ
اَعُة؟ فَأَ  السَّ َمََّت  اَي َرُسوَل هللِا،  اجْلُُمَعِة فَ َقاَل:  َأِن يَ ْوَم  إِلَْيِه  يُِشريُوَن  َمرَّاٍت، ُكلُّ َذِلَك  َثاَلَث  اْسُكْت، َفَسأَلَهُ  َأِن  النَّاُس  ِإلَْيِه  َشاَر 

 " َوذََكَر احْلَِديثَ اْسُكْت، فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْنَد الثَّالِثَِة: " َوحْيََك، َماَذا َأْعَدْدَت َْلَا 
 جيد.  ال المحقق:# ق

 
 وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ مُبَاحٌ   بَابُ حُجَّةِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِنْصَاتَ لِلْإِمَامِ اخْتِيَارٌ وَأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَعْنِيهِ أَوْ يَعْنِي غَيْرَهُ 

ُد ْبُن َشاِذِل ْبِن َعِليٍّ ثنا أَبُو َمْرَواَن يَ ْعِِن اْلُعْثَماّنَّ،  َأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َأمْحََد احْلَاِفُظ، أنبأ أَ   -  5840 بُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َكْعٍب َأنَّ الرَّهْ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َط الَِّذيَن بَ َعَث َرُسوُل هللِا  ثنا ِإبْ َراِهيُم يَ ْعِِن اْبَن َسْعٍد، َعِن الزُّْهِريِّ

ُلوهُ َوَقِدُموا َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ  ْقتُ ُلوهُ فَ َقت َ ْيِه َوَسلََّم َوُهَو قَائٌِم َعَلى اْلِمْنرَبِ يَ ْوَم اجْلُُمَعِة  َوَسلََّم ِإىَل اْبِن َأيِب احْلَُقْيِق ِِبَْيرَبَ لِي َ
ْلتُ فَ َقاَل َْلُْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ   َلَح َوْجُهَك اَي َرُسوَل هللِا قَاَل: " أَقَ ت َ َلْحِت اْلُوُجوهُ " فَ َقالُوا: أَف ْ ُموُه؟  َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي رَآُهْم: " أَف ْ

هللاِ  اْلِمْنرَبِ َفَسلَّهُ فَ َقاَل َرُسوُل  بِِه، َوُهَو قَائٌِم َعَلى  الَِّذي قُِتَل  ْيِف  اِبلسَّ نَ َعْم َفَدَعا  َأَجْل، َهَذا    " قَالُوا:   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َصلَّى 
ْبنُ  أُنَ ْيٍس، َوَأْسَوُد  ْبُن  هللِا  ْبُن َعِتيٍك، َوَعْبُد  هللِا  الرَّْهُط: َعْبُد  " وََكاَن  ْيِف  السَّ ُخَزاِعيٍّ َحِليٌف َْلُْم، َوأَبُو قَ تَاَدةَ    طََعاُمهُ يف ُذاَبِب 

، َواَل    حَيَْفُظ الزُّْهِريُّ اْْلَاِمَس.  ِفيَما َيُظنُّ الزُّْهرِيُّ
،  َوَهَذا َوِإْن َكاَن ُمْرَساًل فَ ُهَو ُمْرَسٌل َجيٌِّد، َوَهِذِه ِقصٌَّة َمْشُهورٌَة ِفيَما َبنْيَ َأْراَبِب اْلَمغَاِزي، َوقَ  ْد رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن الزُّْهِريِّ

بْ  ُعْرَوَة  َعْن  اأْلَْسَوِد  َأيِب  َعْن  ِسنَاٍن. َورُِوَي  ْبَن  َمْسُعوَد  َهُؤاَلِء  َمَع  َوذََكَرا  اْلِقصَِّة  َهِذِه  َفذََكَرا  الزَُّبرْيِ   ِن 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن    -  5841 اُن ْبُن َعْبِد  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ َثِِن َحسَّ ُسْفيَاَن، َحدَّ

ثَ نَا يَ ْعُقوُب، ثنا ِإبْ َراِهيُم بْ  َثِِن أَبُو اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة، ح قَاَل: َوَحدَّ ُد ْبُن فُ َلْيٍح، َعْن هللِا، َعِن اْبِن َْلِيَعَة، َحدَّ ُن اْلُمْنِذِر، ثنا حُمَمَّ
 اٍب، َفذََكَرا َهِذِه اْلِقصََّة. َوَقْد رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َمْوُصواًل خُمَْتَصًرا ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعِن اْبِن ِشهَ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ِد ْبُن َحيَّ   - 5842 َهاّنُّ، ثنا أَبُو حُمَمَّ ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ اأْلَْصب َ َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو يَ ْعِِن اْبَن   اَن، أنبأَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
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ِد بْ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَّ ، ثنا حَيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن حُمَمَّ ِن َجْعَفِر ْبِن الزَُّبرْيِ، َعِن اْبِن َعْبِد هللِا َعْبِد اْْلَاِلِق، ثنا ِإبْ َراِهيُم اجْلَْوَهِريُّ
ا رََجْعُت َوُهَو خَيُْطُب ي َ ْبِن أُنَ ْيٍس، َعْن أَبِيِه، قَاَل: بَ عَ  ْوَم اجْلُُمَعِة َثِِن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْبِن َأيِب احْلَُقْيِق قَاَل: فَ َلمَّ

َلْح " َوُرِوَي َذِلَك بَِتَماِمِه َعْن عَ  َلَح اْلَوْجهُ " قُ ْلُت: َوَوْجُهَك اَي َرُسوَل هللِا فَأف ْ ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َكْعٍب َعْن َعْبِد قَاَل: " أَف ْ
 هللِا ْبِن أُنَ ْيٍس َمْوُصواًل 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ِه،  -  5843 اْلُمَوجِّ أَبُو  ثنا   ، اْلَمْرَوزِيُّ َنْصٍر  ْبُن َأيِب  َبْكِر  أَبُو  َأْخرَبّن  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  أَ   َأْخرَباََن  أَبُو ثنا  اٍر، ح َوَأْخرَباََن  بُو َعمَّ
ْبُن   ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، أنبأ  ٍد  ْبُن حُمَمَّ ُد  َأمْحََد حُمَمَّ أَبُو  أنبأ  اْلَعْبَدِويُّ احْلَاِفُظ،  احْلَُسنْيُ  َحازٍِم  اٍر  أَبُو َعمَّ ثنا  ْبِن ُخَزمْيََة،  ِإْسَحاَق 

ُمو  ْبُن  ا َدنَ ْوتُ ْبُن ُحَرْيٍث، ثنا اْلَفْضُل  َلمَّ ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل:  ْيٍل، َعْن َجرِيِر  ْبِن ُشب َ اْلُمِغريَةِ  ِإْسَحاَق، َعِن  َأيِب  ْبِن  يُوُنَس    َسى، َعْن 
َفدَ  ُحلَّيِت  فَ َلَبْسُت  َبيِت  َعي ْ َوَحلَْلُت  رَاِحَليِت  َأَُنُْت  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َمِديَنِة  َعَلْيِه َخْلِمْن  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َوَرُسوُل  ُت 

ِليِسي: اَي َعْبَد هللِا َهْل ذََكَر َرُسوُل هللِا َوَسلََّم خَيُْطُب َفَسلََّم َعَليَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َرَماّن النَّاُس اِبحْلََدِق فَ ُقْلُت جلَِ 
ِمنْ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َلهُ يف ُخْطَبِتِه فَ َقاَصلَّى  ِإْذ َعَرَض  َنَما ُهَو خَيُْطُب  بَ ي ْ الذِّْكِر  ِبَِْحَسِن  نَ َعْم، ذََكَرَك  ئًا؟ قَاَل:  َأْمِري َشي ْ " ِإنَّهُ    َل: 

 ْسَحةُ َمَلٍك". َفَحِمْدُت هللاَ َعَلى َما أَْباَلّن" َسَيْدُخُل َعَلْيُكْم ِمْن َهَذا اْلبَاِب َأْو ِمْن َهَذا اْلَفجِّ ِمْن َخرْيِ ِذي مَيٍَن َوِإنَّ َعَلى َوْجِهِه َلمَ 
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ قَالَ بِرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ 

، أنبأ ِإبْ َراِهيُم، َعْن َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي َوَغرْيُُه، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ الرَّ   -  5848 اِفِعيُّ بِيُع، أنبأ الشَّ
َماُم خَيُْطبُ  ُت "  ِهَشاٍم، َعِن احْلََسِن َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َعَطَس الرَُّجُل َواإْلِ  يَ ْوَم اجْلُُمَعِة فَ ُيَشمَّ

اَلمِ َوَهَذا ُمْرَسٌل َورُِوَي َعِن احْلََسِن ِمنْ  َوَعْن ِإبْ َراِهيَم النََّخِعيِّ يف َتْشِميِت اْلَعاِطِس َورَدِّ ،  قَ ْولِِه، َوَعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللِا يف رَدِّ السَّ
َهى َعْنُه، َوَعِن السَّاَلِم َورُِوَي َعْنهُ أَنَّهُ َكرَِهُه، َويُْذَكُر َعِن اْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّهُ قَاَل يف السَّاَلِم: يَ ُردُّ يف ن َ  ْفِسِه، َوُسِئَل َعِن التَّْشِميِت فَ ن َ

اَلِم أَنَّهُ َكاَن يَ ُردُّ ِإميَاًء َواَل يَ َتَكلَُّم "   اْبِن ِسريِيَن يف السَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 انَ أَوْ عَبْد ا بَابُ مَنْ تَكُونُ خَلْفَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ أَمرِيٍ وَمَأْمُور  وَغَيْرِ أَمرِيٍ حُرًّا كَ 

ْغَدادَ   - 5857 أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا اْبُن ُعْثَماَن، أنبأ  ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ
َثِِن َعْبُد   ِليِحيُّ ِإىَل ُقَضاَعةَ َعْبُد هللِا، أنبأ َحْرَمَلةُ ْبُن ِعْمَراَن، َحدَّ َثِِن َأيِب قَاَل: ُكْنُت  ،  اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُمَلْيٍل السَّ قَاَل: َحدَّ

ُد ْبُن َأيِب ُحَذيْ َفةَ ،  َمَع ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َجاِلًسا َقرِيبًا ِمَن اْلِمْنرَبِ يَ ْوَم اجْلُُمَعةِ  َوى َعَلى،  َفَخَرَج حُمَمَّ ُثَّ ،  َفَخَطَب النَّاسَ ،  اْلِمْنربَِ   فَاْست َ
اْلُقْرآنِ  ِمَن  النَّاسِ ،  قَ َرأَ َعَلْيِهْم ُسورًَة  ِمْن أَْقرإِ  هللاُ َوَرُسولُهُ ،  وََكاَن  ْبُن َعاِمٍر: َصَدَق  هللاُ ،  فَ َقاَل ُعْقَبةُ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى  ِإّّنِ َسَِ
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ْقرََأنَّ  ُهمْ   َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " لَي َ ْهُم ِمَن الرَِّميَِّة "، َفَسِمَعَها اْبُن َأيِب ،  اْلُقْرآَن رَِجاٌل اَل جُيَاِوُز تَ َراِقي َ مَيُْرقُوَن ِمَن الدِّيِن َكَما مَيُْرُق السَّ
ُهْم. قَاَل عَ ،  ُحَذيْ َفةَ  ْبُد هللِا يَ ْعِِن اْبَن اْلُمبَاَرِك: مَحََل َهَذا احْلَِديَث فَ َقاَل: َوهللِا لَِئْن ُكْنَت َصاِدقًا َوِإنََّك َما َعِلْمُت َلَكُذوٌب ِإنََّك ِمن ْ

ُْم جَيَْمُعوَن َمَعُهْم َويَ ُقولُوَن َْلُْم َهِذِه اْلَمَقالَةَ   َأَنَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّبْكرِيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 

 جُمُعَةِ بَابُ فَضْلِ التَّبْكرِيِ إِلَى الْ 
وِسيُّ   -  5864 ِد ْبِن يُوُسَف السُّ ْغَداِديُّ   أنبأ أَبُو َجْعَفرٍ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلب َ ُد ْبُن حُمَمَّ ، حُمَمَّ

ث  َهاِل،  اْلِمن ْ ْبُن  اُج  ثنا َحجَّ اْلَقاِضي،  ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق  أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َأنَّ ثنا  ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن  َمطٌَر، َعْن َعْمرِو  نا َُهَّاٌم، أنبأ 
َمامُ ْكتُ ُبوَن ُمَِيَء النَّاِس َحَّتَّ خَيْرَُج َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " تَ ْقُعُد َماَلِئَكةٌ َعَلى أَبْ َواِب اْلَمْسِجِد يَ ْوَم اجْلُُمَعِة يَ  ، اإْلِ

اأْلَْقاَلمُ  َورُِفَعِت  الصُُّحُف  طُوَِيِت  َماُم  اإْلِ َخَرَج  ُفاَلانً ،  فَِإَذا  َحَبَس  َوَما  ُفاَلاًن  َحَبَس  َما  ْعٍض:  لِب َ بَ ْعُضُهْم  اْلَماَلِئَكةُ  ُقوُل  فَ ت َ ،  قَاَل: 
ُقوُل اْلَماَلِئَكُة: اللُهمَّ ِإْن َكاَن َمرِيًضا   فَاْشِفِه، َوِإْن َكاَن َضاالًّ فَاْهِدِه، َوِإْن َكاَن َعاِئاًل فَاْغِنِه " قَاَل: فَ ت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ صِفَةِ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ 
ِد ْبِن يُوُسفَ  - 5869 ، ثنا أَيُّوُب  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ اأْلََصمُّ، ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن اْلُمَراِديُّ

، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الصَّاِمِت قَاَل: " َخَرْجُت ِإىَل  فَ َلِقيُت َأاَب  ،  اْلَمْسِجِد يَ ْوَم اجْلُُمَعةِ ْبُن ُسَوْيٍد، ثنا اأْلَْوزَاِعيُّ
َرضِ  النَِّداءَ َذرٍّ  ْعُت  َسَِ ِإْذ  َأْمِشي  َأاَن  َنَما  ي ْ فَ ب َ َعْنُه،  هللاُ  يَ ْوِم ،  َي  َمْن  لِلصَّاَلِة  نُوِدَي  }ِإَذا  َوَجلَّ  َعزَّ  هللِا  ِلَقْوِل  اْلَمْشِي؛  يف  فَ َرفَ ْعُت 

 فَ َقاَل: " َأَوَلْسنَا يف َسْعٍي؟ ".  ، ِقَيهِ [، َفَجَذَبِِن َجْذبًَة ِكْدُت َأْن ُأاَل 9اجْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر هللِا{ ]اجلمعة: 
يَع َذِلكَ  نَِّة َما يُ ؤَكُِّد َجَِ ْيُخ: َويف السُّ  قَاَل الشَّ

 إسناده ضعيف...  # قال المحقق:
 

 ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ ،  بَابُ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ مَجْلِس  لِحَاجَةٍ عَرَضَتْ لَهُ 
ْغَدادَ   -  5903 اجْلَبَّاِر بِب َ ْبِن َعْبِد  ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي  أَبُو حُمَمَّ ْبُن  ،  َوَأْخرَباََن  ُد  ، ثنا حُمَمَّ ْقُِفيُّ الرتُّ اْلَعبَّاُس  ثنا  الصَّفَّاُر،  أنبأ ِإَْسَاِعيُل 

ثَهُ  ْن َحدَّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعمَّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   يُوُسَف، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن حُمَمَّ
 َمْن قَاَم ِمْن َُمِْلِسِه يَ ْوَم اجْلُُمَعِة ُثَّ َعاَد فَ ُهَو َأَحقُّ ِبِه ".  

َقِطٌع ِإالَّ َأنَّ ِفيِه ِذْكَر اجْلُُمَعةِ   َوَهَذا ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 ابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّلِّ بَ 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، ثنا َأمْحَُد ْبُن اأْلَْزَهِر، ثنا    -  5922 ُلوِلُّ،  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ حُمَمَّ ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر السَّ
َصاِلٍح، ْبُن  احْلََسُن  قَاِعًدا  ثنا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  رَأَْيُت   " قَاَل:  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  ُُمَاِهٍد،  َعْن  ُمْسِلٍم،  ِفنَاِء    َعْن  يف 

ْمِس، َواِضًعا ِإْحَدى يََدْيِه َعَلى اأْلُْخَرى " ، اْلَكْعَبةِ   بَ ْعُضهُ يف الظِّلِّ َوبَ ْعُضهُ يف الشَّ
 منكر.  ق:# قال المحق

 
 بَابُ النُّعَاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 

َأيِب َعْمرٍو  -  5928 ْبُن  احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد  أَبُوَعْبِد هللِا  اأْلََصمُّ ،  َأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس ُهَو  أَبُو  َأيِب طَاِلٍب، ح ،  قَااَل: ثنا  ْبُن  ثنا حَيََْي 
ةَ َواِبْلَمِديَنةِ َوَأْخرَباََن أَبُو  ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلَعبَّاِسيُّ مِبَكَّ قَاَل: قُِرَئ َعَلى ، أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن النَِّجادُ ،  َعْبِد هللِا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

اِب َوُهَو اْبُن َعطَاءٍ  يُل ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن احْلََسِن، َعْن ََسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ أنبأ ِإَْسَاعِ ، حَيََْي َوَأاَن َأَْسَُع، ثنا َعْبُد اْلَوهَّ
َتَحوَّْل ِإىَل َمْقَعِد َصاِحِبِه َويَ َتَحوَّلُ  اِعيُل ْبُن ُمْسِلٍم  َصاِحبُهُ ِإىَل َمْقَعِدِه ". ِإَسَْ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا نَ َعَس َأَحدُُكْم يَ ْوَم اجْلُُمَعِة فَ ْلي َ

 َهَذا َغرْيُ َقِويٍّ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ تَرْكِ الْوضُوءِ مِنَ النَّوْمِ قَاعِد ا 

ُد ْبُن   - 5931 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن احْلَُسنْيُ ْبُن َأيِب احْلََسِن، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن َوَقْد َأْخرَباََن حُمَمَّ ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، ثنا حُمَمَّ
ُد ْبُن غَ  ْيٍد، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن اْلَعبَّاِس اْلُمَؤدُِّب قَااَل: احْلََسِن ْبِن َشْهَراَيَر، ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ اِلٍب، َوحُمَمَّ

ْعمَ   َعَلْيِه َوَسلََّم:  اِن، ثنا احْلََكُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن ََسَُرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ثنا ُسَرْيُج ْبُن الن ُّ
َماِم؛ فَِإنَّ الرَُّجَل يَ َتَخلَُّف َعِن اجْلُُمَعِة َحَّتَّ إِ  َتَخلَُّف َعِن اجْلَنَِّة، َوإِنَّهُ َلِمْن َأْهِلَها ". َويف رَِوايَةِ " اْحُضُروا اجْلُُمَعَة، َواْدنُوا ِمَن اإْلِ نَّهُ لِي َ

ُر َعِن اجْلَنَِّة َوِإْن َكاَن ِمْن َأْهِلَها "  ُر َعِن اجْلُُمَعِة َحَّتَّ ِإنَّهُ لَيُ َؤخَّ تََأخَّ  اْبِن َشْهَراَيَر: " لَي َ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 

 فِي انْتِظَارِ الْعَصْرِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَفِيهِ ضَعْفٌ بَابُ مَا رُوِيَ  
َة ثنا اْلَقاِسمُ   -  5950 الرَّْمِليُّ مِبَكَّ احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حَمُْبوٍب  أَبُو  احْلَاِفُظ، أنبأ  أَبُو َعْبِد هللِا  ُمْصَعٍب   َأْخرَباََن  ، ثنا أَبُو  ْبُن اْلَمْهِديِّ

، ثنا َعْبُد ا اِعِديِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عَ الزُّْهِريُّ َلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ْلَعزِيِز ْبُن َأيِب َحازٍِم، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهِل ْبِن َسِعيٍد السَّ
ةُ اْْلَِجرُي لِْلُجُمَعِة، َواْلُعْمَرةُ اْنِتظَ  ًة َوُعْمَرًة، فَاحْلَجَّ  اُر اْلَعْصِر بَ ْعَد اجْلُُمَعِة ". َلُكْم يف ُكلِّ َُجَُعٍة َحجَّ
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. تَ َفرََّد ِبِه ا ْلَقاِسُم، َورُِوَي َذِلَك َعْن َأيِب َمْعَشٍر َعْن وََكَذِلَك َرَواهُ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َمْهِديٍّ
يًعا َضْعفٌ اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َمْرفُوًعا َوفِ   يِهَما َجَِ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 لرِّيحِ، وَسِوَاكٍ، وَمَسِّ طِيب  بَابُ السُّنَّةِ فِي التُّنْظِيفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِغُسْل ، وَأَخْذِ شَعْر  وَظُفُر ، وَعِلَاج  لِمَا يَقْطَعُ تَغَيُّرُ ا 
ُد ْبُن يَ عْ   -  5959 ُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، َوَغرْيُُه، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

بَّاِق، َأنَّ  ، أنبأ َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن اْبِن السَّ اِفِعيُّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يف َُجَُعٍة ِمَن اجْلَُمِع: " اَي َمْعَشَر    الشَّ
َواِك  رُّهُ َأْن مَيَسَّ ِمْنُه، َوَعلَ اْلُمْسِلِمنَي ِإنَّ َهَذا يَ ْوٌم َجَعَلهُ هللاُ ِعيًدا لِْلُمْسِلِمنَي، فَاْغَتِسُلوا، َوَمْن َكاَن ِعْنَدهُ ِطيٌب َفاَل َيضُ  ْيُكْم اِبلسِّ

  ." 
 َهَذا ُهَو الصَِّحيُح ُمْرَسٌل َوَقْد رُِوَي َمْوُصواًل َواَل َيِصحُّ َوْصُلهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َأمْحََد    -  5960 ْبُن  ُسَلْيَماُن  اْلَقاِسِم  أَبُو  ثنا  ٍد،  ْبِن حُمَمَّ احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ُعَمَر  أَبُو  اْلَقاِضي  أَبُو  َأْخرَباََن  ثنا  الطَّرَبَاّنُّ،  أَيُّوَب  ْبِن 
َما  ثنا  ْسَكْنَدرَاّنُّ،  اإْلِ الصُّبَاِحيُّ  َسِعيٍد  ْبُن  يَزِيُد  ثنا  اْلَفَراِئِضيُّ  اَن  َغسَّ َأيِب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َأيِب ُعاَلثََة  اْبَن  يَ ْعِِن  َسِعيٍد  َعْن  أََنٍس،  ْبُن  ِلُك 

، َعْن أَبِيِه، عَ  ْسِلِمنَي َهَذا ْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يف َُجَُعٍة ِمَن اجْلَُمِع: " َمَعاِشَر اْلمُ َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيَّ
 ." َواِك  اِبلسِّ َوَعَلْيُكْم  فَاْغَتِسُلوا،  ِعيًدا،  َلُكْم  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  َجَعَلهُ   يَ ْوٌم 

عَ   -  5961 هللِا  َوَرَواهُ  َرُسوَل  َأنَّ  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  َعْن  َأْخرَبَُه،  ِشَهاٍب  اْبَن  َأنَّ  َعِقيٌل،  َثِِن  َحدَّ َْلِيَعَة،  ْبُن  هللِا  َعَلْيِه  ْبُد  هللاُ  َصلَّى 
ْغَداَد، َوَسلََّم قَاَل يَ ْوَم َُجَُعٍة ِمَن اجْلَُمِع، َفذََكَرهُ َعَلى َلْفِظ َحِديِث اْبِن ِشَهاٍب َعِن اْبِن السَّ  بَّاِق. َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن بِب َ

اْبُن َْلِيَعَة، َفذََكَرهُ  ثنا  َأيِب،  ثنا  ْبِن َصاِلٍح،  ْبُن ُعْثَماَن  ثنا حَيََْي   ، اْلِمْصِريُّ ٍد  ْبُن حُمَمَّ اْبِن  أنبأ َعِليُّ  َماِلٌك َعِن  َما َرَواهُ  . َوالصَِّحيُح 
 ِشَهاٍب ُمْرَساًل 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الِارْتِدَاءِ بِبُرْدٍ 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَْسَاِعيُل الْ  -  5984 ٌد، ثنا َحْفُص  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ َقاِضي، ثنا ُمَسدَّ

اِج ْبِن َأْرطَاَة، َعْن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا: " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ْبُن ِغيَاٍث، عَ  َوَسلََّم َكاَن يَ ْلَبُس بُ ْرَدهُ ْن َحجَّ
 ." َواجْلُُمَعِة  اْلِعيِد  يف   اأْلَمْحََر 

ثَ نَا أَبُو َسْعٍد الزَّاِهُد، أنبأ أَبُو - 5985 ُد ْبُن اْلُمِغريَِة، ثنا احْلََسُن ْبُن الصَّبَّاِح، ثنا   َوَحدَّ ٍد اْلُقَرِشيُّ أنبأ حُمَمَّ اُن ْبُن حُمَمَّ اْلَولِيِد َحسَّ
 ا يف اْلِعيَدْيِن َواجْلُُمَعِة "  يَ ْلَبُسهَ َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه، ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " َكاَن لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بُ ْردٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ سِوَى مَا مَضَى فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا اْبُن ِمْلَحانَ  -  5988 ، ثنا حَيََْي يَ ْعِِن اْبَن بَُكرْيٍ ثنا  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
ثَ ْعَلبَ  َع  أَنَّهُ َسَِ َمْوىَل ُعْفَرَة،  هللِا  ْبِن َعْبِد  هللاُ  اللَّْيُث، َعْن ُعَمَر  هللِا َصلَّى  ْعَماِن، َعْن َرُسوِل  الن ُّ َماِلٍك خُيْرِبُ، َعْن َحارِثََة ْبِن  َأيِب  ْبَن  َة 

رَ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " ِإنَّ الرَُّجَل َتُكوُن َلهُ اْلَغنِيَمةُ يف َحاِشَيِة اْلَقْريَِة َيُكوُن ِفيَها َوَيشْ  ْت َعَلْيِه قَاَل: َلْو َأّّنِ  َهُد الصَّاَلَة، فَِإَذا تَ َعذَّ
َها َحَّتَّ اَل َيَْيتَ اْلَمْسِجَد ِإالَّ ُكلَّ َجُُ  َها َكاَلًء َفرَيْتَِفُع ِإلَي ْ َرْت َوَأَكَل َما َحْوَْلَا قَاَل:  اْرتَ َفْعُت ِإىَل رَْدَهٍة ِهَي َأْعَفى ِمن ْ َعٍة، َحَّتَّ ِإَذا تَ َعذَّ

ِإىَل رَْدَهٍة ِهيَ  اْرتَ َفَعُت  اجْلُُمَعِة؟ َحَّتَّ َلِو  يَ ْوُم  َما  يَْدِري  اجْلُُمَعَة، َواَل  َيَْيتَ  َها َحَّتَّ اَل  ِإلَي ْ َها َكاَلًء، َفرَيَْتِفُع  ِمن ْ َأْعَفى  هللاُ َعَلى   َيْطَبَع   
 قَ ْلِبِه ".  

 وََكَذِلَك َرَواهُ ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَِّل َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد هللاِ 
 حسن. # قال المحقق:

 
 هِ وَسَلَّمَ وَقِرَاءَةِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا مِنْ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْ 

ِد ْبِن إِبْ َراِهيَم الْ   -  5994 ْخِتيَاّنُّ، ثنا أَبُو َخِليَفَة، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن  َأْخرَباََن أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َجْعَفٍر السَّ َمْهَراّنُّ، أنبأ حُمَمَّ
عَ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  أََنٍس  َعْن  ِإْسَحاَق،  َأيِب  َعْن  طَْهَماَن،  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  أنبأ  ٍم،  َسالَّ َأكْ ْبُن   " َوَسلََّم:  الصَّاَلةَ  َلْيِه  ِثُروا 

َلَة اجْلُُمَعِة؛ َفَمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى هللا َعَلْيِه َعْشًرا "  َعَليَّ يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َولَي ْ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
احْلََسُن    -  5995 ثنا  ْيٍد،  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  ْبُن  َأْخرَباََن  مَحَّاُد  ثنا  اِج،  احْلَجَّ ْبُن  إِبْ َراِهيُم  ثنا  َسِعيٍد،  ْبُن 

، َعْن َأيِب أَُماَمةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ   اِميِّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْكِثُروا َعَليَّ ِمَن  َسَلَمَة، َعْن بُ ْرِد ْبِن ِسنَاٍن، َعْن َمْكُحوٍل الشَّ
َرهَبُْم ِمِنِّ َمْنزِلَةً  يَ ْوِم َُجَُعٍة؛ فَِإنَّ َصاَلَة أُمَّيِت تُ ْعَرُض َعَليَّ يف ُكلِّ يَ ْوِم َُجَُعٍة، َفَمْن َكاَن َأْكثَ َرُهْم َعَليَّ صَ الصَّاَلِة يف ُكلِّ  اَلًة َكاَن أَق ْ

َلَة  ". َورُِوَي َذِلَك ِمْن أَْوُجٍه َعْن أََنٍس ِِبَْلَفاٍظ خُمْتَِلَفٍة، تَ ْرِجُع ُكلَُّها ِإىَل التَّْحرِيِض َعَلى الصَّاَلِة َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَي ْ
ْوِفيقُ   اجْلُُمَعِة َويَ ْوَم اجْلُُمَعِة، َويف بَ ْعِض ِإْسنَاِدَها َضْعٌف، َوِفيَما ذََكْراَن ِكَفايٌَة، َواِبهلِل الت َّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ٍد الشَّ َأْخربََ  - 5996 ُد ْبُن اْلُمَؤمَِّل، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ْعَراّنُّ، ثنا نُ َعْيُم ْبُن مَحَّاٍد،  اَن حُمَمَّ
، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن ثنا ُهَشْيٌم، أنبأ أَبُو َهاِشٍم، َعْن َأيِب ُِمَْلٍز، َعْن قَ ْيِس ْبِن ُعبَاٍد، َعْن َأيِب   َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ

اَل يف َمْتِنِه:  َوَرَواهُ يَزِيُد ْبُن خَمَْلِد ْبِن يَزِيَد، َعْن ُهَشْيٍم. َوقَ   قَ َرأَ ُسورََة اْلَكْهِف يف يَ ْوِم اجْلُُمَعِة َأَضاَء َلهُ ِمَن النُّوِر َما َبنْيَ اجْلُُمَعَتنْيِ ".
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ْيِت اْلَعِتيِق ". َوَرَواهُ َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، َعْن ُهَشْيٍم. ف َ  َنهُ َوَبنْيَ اْلب َ َنهُ " َأَضاَء َلهُ ِمَن النُّوِر َما بَ ي ْ َوقَ َفهُ َعَلى َأيِب َسِعيٍد، َوقَاَل: " َما بَ ي ْ
ْيِت اْلَعِتيِق ". َومِبَْعنَاهُ َرَواهُ ال ، َعْن َأيِب َهاِشٍم َمْوقُوفًاَوَبنْيَ اْلب َ  ث َّْوِريُّ

َم قَاَل: " َمْن قَ َرأَ ُسورََة اْلَكْهِف َكَما أُْنزَِلْت  َوَرَواهُ حَيََْي ْبُن َكِثرٍي، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َأيِب َهاِشٍم ِبِِْسنَاِدِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
 ْلِقيَاَمِة " َكاَنْت َلهُ نُورًا يَ ْوَم ا 

 منكر.  # قال المحقق:
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 بَابُ أَخْذِ السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي    -  6018 ثنا احْلََسُن ،  قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اأْلَْسقَ  ْبِن  َواثَِلَة  َعْن  َمْكُحوٍل،  َعْن  َسْعٍد،  َأيِب  َعْن  اّنُّ،  احْلِمَّ أَبُو حَيََْي  ثنا  َعفَّاَن،  ْبِن  َعِليِّ  َأْصَحاِب ْبُن  ِمْن  أاَُنٌس  " َكاَن  قَاَل:  ِع 
هللاُ  َصلَّى  َصلُّ النَِّبِّ  ُثَّ  اْستَاُكوا  الصَّاَلةُ  َحَضَرِت  فَِإَذا  ُسيُوِفِهْم،  ِبَذَواِئِب  َمَساِويَكُهْم  يَ ْربُطُوَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  ِإَذا  ،  وا   َأَحُدُهْم  وََكاَن 

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َمَع  الصَّاَلةُ  َيَُْخُذ  ،  َحَضَرِت  أَبُو َفَكاَن   ." َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َمَع  فَ ُيَصلِّي  قَ ْوَسهُ  أَْو  َفهُ  َسي ْ
قَّاُل َغرْيُ َقِويٍّ   َسْعٍد اْلب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا لَا يُحْمَلُ مِنَ السِّلَاحِ لِنَجَاسَتِهِ أَوْ ثِقَلِهِ 
ٍد، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   - 6020 ِهيَم، اِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َعْمرِو ْبُن َأيِب َجْعَفٍر اْلُمْقِرُئ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ

اأْلَ  ْبِن  أَبِيِه، َعْن َسَلَمَة  ِإبْ َراِهيَم، َعْن  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ ُموَسى  ثنا  ُكوّنُّ،  السَّ ْبُن َخاِلٍد  هللاُ  أنبأ ُعْقَبةُ  هللِا َصلَّى  أَنَّهُ َسَأَل َرُسوَل  ْكوَِع 
ٍد َغرْيُ َقِويٍّ ، َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الصَّاَلِة يف اْلَقْوسِ   فَ َقاَل: " َصلِّ يف اْلَقْوِس، َواْطَرِح اْلَقْرَن ". ُموَسى ْبُن حُمَمَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

دِ   - 6031 ُد ْبُن حَيََْي ْبِن  َأْخرَباََنهُ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ َهاّنُّ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا اْبُن َصاِعٍد، ثنا حُمَمَّ َأيِب  ْبِن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ
حيَْ  ْبُن  زََكرايَّ  ثنا  ِإَْسَاِعيَل،  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ثَ نَا  َوَحدَّ قَاَل:  ْبُن خَمَْلٍد  َواجْلَرَّاُح   ، اْلَقِطيِعيُّ ثنا َحْزٍم  ُعَمَر،  ْبُن  ِبْشُر  ثنا  قَالُوا   ، اَبِهِليُّ اْل  ََي 

ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن اْبِن عَ  ، َعْن ُعب َ ْعَماِن ْبِن رَاِشٍد، َعِن الزُّْهِريِّ بَّاٍس قَاَل: " أََمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى ُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد، َعِن الن ُّ
ِبَصاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َورََكعْ هللاُ  َورََكَع  َفَكربََّ  َصفَّنِي،  َخْلَفهُ  َوقُْمنَا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَم  اْْلَْوِف  الصَّفَّاِن ِة  يًعا،  َجَِ نَا 

ا فَ رََغ ِمْن ُسُجوِدهِ ِكاَلُُهَا، ُثَّ رََفَع رَْأَسهُ ُثَّ َخرَّ َساِجًدا َوَسَجَد الصَّفُّ الَِّذي يَِليِه َوثَ َبَت اآْلَخرُ  وَن ِقيَاًما حَيُْرُسوَن ِإْخَواََنُْم، فَ َلمَّ
ُم الَّذِ  َر الصَّفُّ اْلُمَقدَّ ُر ُسُجوًدا، َفَسَجُدوا َسْجَدَتنْيِ ُثَّ قَاُموا، فَ تََأخَّ ُر فَ رََكَع  َوقَاَم َخرَّ الصَّفُّ اْلُمَؤخَّ َم الصَّفُّ اْلُمَؤخَّ ي يَِليِه، َوتَ َقدَّ

يًعا، َوَسَجَد َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوالصَّفُّ الَِّذي يَِليِه، َوثَ َبَت اآْلَخُروَن ِقيَاَورَكَ  ا قَ َعَد ُعوا َجَِ ًما حَيُْرُسوَن ِإْخَواََنُْم، فَ َلمَّ
ُر ُسُجوًدا فَ  َسَجُدوا ُثَّ َسلََّم النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ". وََكَذِلَك رََواهُ َداُوُد  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخرَّ الصَّفُّ اْلُمَؤخَّ

 ْبُن احْلَُصنْيِ َعْن ِعْكرَِمَة َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 

 بَابُ الْإِمَامِ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفُظ، أنبأ َعْبدَ   -  6038 ُد ْبُن َمْعَمِر َأْخرَباََن حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ اُن اأْلَْهَواِزيُّ

ثن  ، اْلَبْكَراِويُّ ْبُن َخِليَفَة  ثنا ُعَمُر   ، اْلَقْيِسيُّ النَِّبَّ  ْبِن رِْبِعيٍّ  َأنَّ   " َبَكَرَة:  َأيِب  احْلََسِن، َعْن  احْلِْمَراّنُّ، َعِن  اْلَمِلِك  ْبُن َعْبِد  َأْشَعُث  ا 
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ْم َثاَلَث رََكَعاٍت َوَجاَء اآْلَخُروَن َفَصلَّى هبِِ ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اِبْلَقْوِم يف اْْلَْوِف َصاَلَة اْلَمْغِرِب َثاَلَث رََكَعاٍت ُثَّ اْنَصَرفَ 
 " 

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ِإْسَحاَق ا   -  6050 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ لصَّغَاّنُّ، ثنا قَِبيَصةُ ْبُن ُعْقَبَة،  َما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، عَ  اَن قَاَل: أَتَ ْيُت ُفاَلَن ْبَن َوِديَعَة َفَسأَْلُتهُ َعْن َصاَلِة اْْلَْوِف، فَ َقاَل: ايِت زَْيدَ ثنا ُسْفيَاُن، َعِن الرَُّكنْيِ ْبَن ََثِبٍت   ِن اْلَقاِسِم ْبِن َحسَّ

َصاَلةَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َصلَّى   " فَ َقاَل:  َفَسأَْلُتُه،  زَْيًدا  فَأَتَ ْيُت  ُمَوازِي   فَاْسأَْلُه،  َوَصفًّا  َخْلَفهُ  َصفًّا  َفَصفَّ  اْْلَْوِف 
 ِء َفَصلَّى هِبِْم رَْكَعًة ُثَّ َسلََّم " اْلَعُدوِّ، َفَصلَّى هِبِْم رَْكَعًة، ُثَّ َذَهَب َهُؤاَلِء ِإىَل َمَصافِّ َهُؤاَلِء َوَجاَء َهُؤاَلِء ِإىَل َمَصافِّ َهُؤاَل 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ي َ   -  6057 ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ  ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: " َصلَّى َرُسوُل هللِا ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن حُمَمَّ َثِِن حُمَمَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم، َوطَائَِفةٌ هللِا َصلَّى هللاُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلنَّاِس َصاَلَة اْْلَْوِف َفَصدََع النَّاُس َصْدَعنْيِ فَ َقاَمْت طَائَِفٌة َخْلَف َرُسوِل  
َوى قَائًِما جِتَاَه اْلَعُدوِّ، َفَصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبَْن َخْلَفهُ رَْكَعًة َوَسَجَد هِبِْم َسْجَدَتنْيِ  ا اْست َ ، ُثَّ قَاَم َوقَاُموا َمَعُه، فَ َلمَّ

َورَاَءهُ  َخْلَفهُ  الَِّذيَن  َصلَّى رََجَع  هللِا  َرُسوِل  َخْلَف  فَ َقاُموا  اآْلَخُروَن  َوَجاَء  اْلَعُدوِّ،  ِبِِزَاِء  الَِّذيَن  َورَاَء  فَ َقاُموا  اْلَقْهَقَرى،  َعَلْيِه   ُم  هللاُ 
َفَصلَّى هِبِْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأْخَرى    َوَسلََّم َفَصلُّوا أِلَنْ ُفِسِهْم رَْكَعًة، َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَائٌِم، ُثَّ قَاُموا

، ُثَّ َجاَء الَِّذيَن ِبِِزَاِء اْلَعُدوِّ فَ  ، ُثَّ َجَلسُ َفَكاَنْت َْلُْم َوِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَْكَعَتنْيِ وا  َصلُّوا أِلَنْ ُفِسِهْم رَْكَعًة َوَسْجَدَتنْيِ
يًعا ".   َخْلَف َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسلََّم هِبِْم َجَِ

ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن الزَُّبرْيِ، َوحمَُ َكَذا َرَواهُ يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َوَرَواهُ َسَلَمةُ ْبُن اْلَفْضِل، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َعْن حمَُ  ِد مَّ مَّ
ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة. َورََواهُ ِإبْ رَاِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعِن اْبنِ   ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَّ

َوعَ  ُهَريْ َرَة،  َأيِب  َعْن  ُعْرَوَة،  َعْن  نَ ْوَفٍل،  ْبِن  َمَع اأْلَْسَوِد  َعاِئَشَة.  َعْن  ُعْرَوَة،  َعْن  الزَُّبرْيِ،  ْبِن  َجْعَفِر  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  ِإْسَحاَق،  اْبِن  ِن 
َها، لَْيَس َذِلَك يف َلْفُظ َحِديِث َأيِب ُهَريْ َرَة، أََما رَِواي َ  ِد  ُتهُ َعِن اْبِن ِإْسَحاَق،اْخِتاَلٍف يف لَْفِظ َحِديِث َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ َعْن حُمَمَّ

 ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َفذََكَرهُ أَبُو اأْلَْزَهِر، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن إِبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد َعْن أَبِيهِ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن الزَُّبرْيِ، فََأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا  - 6058 احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن فَأَمَّا رَِوايَ تُهُ َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَّ

ْغَداَد، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ  ، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، ح َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر  ُعْثَماَن ْبِن حَيََْي اْلُمْقِرُئ بِب َ وِريُّ ِد ْبِن َحاتٍِ الدُّ
زَّاُر، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، ث ُد نا َأيِب، َعِن اْبِن ِإْسحَ اْلَفِقيُه، ثنا أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل اْلب َ َثِِن حُمَمَّ اَق، َحدَّ

َرُسولُ  " َصلَّى  َها قَاَلْت:  هللاُ َعن ْ الزَُّبرْيِ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي  ْبِن  الزَُّبرْيِ، َعْن ُعْرَوَة  ْبِن  اِبلنَّاِس   ْبُن َجْعَفِر  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى 
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، َفُصفَّْت طَائَِفٌة َورَاَءُه، َوقَاَمْت طَائَِفٌة ِوَجاهَ َصاَلَة اْْلَْوِف ِبَذاِت الّرِقَاِع، َفَصدََع َرُسوُل   هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم النَّاَس َصْدَعنْيِ
َكَع فَ رََكُعوا، ُثَّ َسَجَد َفَسَجُدوا، ُثَّ  َفُه، ُثَّ َر اْلَعُدوِّ، قَاَلْت: َفَكربََّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وََكربََِّت الطَّائَِفةُ الَِّذيَن َصلَّْوا َخْل

هللاُ َعلَ  هللِا َصلَّى  َمَكَث َرُسوُل  َمَعُه، ُثَّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَْأَسهُ فَ َرفَ ُعوا  هللِا َصلَّى  ْيِه َوَسلََّم َجاِلًسا َفَسَجُدوا أِلَنْ ُفِسِهُم رََفَع َرُسوُل 
َلِت الطَّائَِفةُ اأْلُ السَّْجَدَة الثَّانَِيَة، ُثَّ   ب َ ْخَرى َفَصفُّوا َخْلَف  قَاُموا فَ َنَكُصوا َعَلى َأْعَقاهِبِْم مَيُْشوَن اْلَقْهَقَرى َحَّتَّ قَاُموا ِمْن َورَائِِهْم، َوأَق ْ

ُوا ُثَّ رََكُعوا أِلَنْ ُفِسِهْم، ُثَّ َسَجَد َرُسو  ُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسْجَدتَهُ الثَّانَِيَة َفَسَجُدوا َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكربَّ
يًعا السَّْجَدَة الثَّانَِيَة، ُثَّ قَاَمِت الطَّائَِفتَانِ   َمَعُه، ُثَّ قَاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف رَْكَعِتِه الثَّانَِيِة، َوَسَجُدوا ُهْم أِلَنْ ُفِسِهمُ   َجَِ

يًعا، ُثَّ َسَجَد َفَسَجُدوا   َفَصفُّوا َخْلَف َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ رََكَع هِبِْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  رَْكَعًة فَ رََكُعوا َجَِ
َمَعُه، ُكلُّ َذِلَك مِ  يًعا، ُثَّ رََفَع رَْأَسهُ فَ َرفَ ُعوا  اْسَتطَاَع، ُثَّ  َجَِ َأْن خُيَفَِّف َما  ا، اَل َيَْلُو  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسرِيًعا ِجدًّ ْن َرُسوِل هللِا َصلَّى 

َوَسلََّم   َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَم  ُثَّ  َفَسلَُّموا،  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َشرََكهُ َسلََّم  ".    َوَقْد  َصاَلتِِه ُكلَِّها  يف  النَّاُس 
 َحِديثُ ُهَما َسَواٌء يف اْلَمْعىَن َوَقْد تَزِيُد ِإْحَداُُهَا َعَلى اأْلُْخَرى ِبَكِلَمٍة َأْو ََنِْوَها 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الرُّخْصَةِ لِلرِّجَالِ فِي لُبْسِ الْخَزِّ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو  - 6093 ، ثنا َرْوٌح، ثنا ُشْعَبُة، َعِن اْلُفَضْيِل  ، َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ورِيُّ ثنا اْلَعبَّاُس الدُّ

َوَعَلْيهِ  ُحَصنْيٍ  ْبُن  ِعْمَراُن  نَا  َعَلي ْ َخَرَج   " قَاَل:   ، اْلُعطَارِِديِّ رََجاٍء  َأيِب  َعْن  َفَضاَلَة،  َخزٍّ ْبِن  ِمْطَرُف  هللِا  ،    َرُسوِل  َصاِحَب  اَي  فَ ُقْلنَا: 
هللاَ حيُِبُّ ِإَذا أَنْ َعَم َعَلى َعْبٍد نِْعَمًة َأْن َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، تَ ْلَبُس َهَذا؟ فَ َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ 

 ِه َعَلْيِه " يَ َرى أَثَ َر نِْعَمتِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي لُبْسِ الْخَزِّ 

َنْصٍر، ثنا َِبُْر ْبُن  ،  اأْلََصمُّ   َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهوَ   -  6102
:    ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َعْن َسِعيٍد، َعْن َهارُوَن، َعْن ِكنَانََة: " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى ْهَرَتنْيِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعِن الشُّ

نِيََّة أَِو الرَّثَّةَ الَّيِت يُ ْنظَُر ِإلَْيِه ِفيَها " َأْن يَ ْلَبَس الثِّيَاَب احْلََسَنَة الَّيِت يُ ْنظَُر ِإلَْيِه ِفيَها  ، أَِو الدَّ
 ُموِر َأْوَساطَُها ".  قَاَل َعْمٌرو: بَ َلَغِِن َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " أَْمًرا َبنْيَ أَْمَرْيِن، َوَخرْيُ اأْلُ 

َقِطعٌ   َهَذا ُمن ْ
 ع. موضو  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ   - 6113 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ َوْيِه، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن  ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَّ أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َدَرْست َ



254 

 

أَيُّوبَ  ْبُن  َمْرمَيَ، ثنا حَيََْي  َأيِب  ْبُن  َثِِن َسِعيُد  َأيِب رُقَ يَّةَ  ُسْفيَاَن، َحدَّ ْبِن  احْلَاِرِث، َعْن ِهَشاِم  ْبُن  ثَ ْواَبَن، َوَعْمُرو  ْبُن  َثِِن احْلََسُن  ، َحدَّ
ْعَت ِمْن َرُسو  ْعُت َمْسَلَمَة ْبَن خُمَلٍَّد يَ ُقوُل لُِعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر: قُْم فََأْخرِبِ النَّاَس مِبَا َسَِ َوَسلََّم، فَ َقاَم ُعْقَبةُ  ِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه قَاَل: َسَِ

ْأ َمْقَعَدهُ ِمنْ  وَّ ب َ ت َ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َكِذَب َعَليَّ فَ ْلي َ   َجَهنََّم " فَ َقاَل: َسَِ
َهبُ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " احْلَرِيُر َوالذَّ اَنثِِهْم " َوَسَِ   َحَراٌم َعَلى ذُُكوِر أُمَّيِت، َوَحاَلٌل إِلِ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الرَّجُلِ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ فِي الْحَرْبِ بَلَاء  فَيُعَلِّمُ نَفْسَهُ بِعَلَامَةٍ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبِن َأيِب   -  6114  َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأيِب َعْوٍن، َعْن َسْعِد ْبِن ِإبْ َراِهيمَ  ِه َعْبِد الرَّمْحَِن ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ
لَِه، َمِن الرَُّجُل ِمْنُكْم ُمَعلٌَّم ِبرِيشَ  ِة نَ َعاَمٍة يف َصْدرِِه؟ فَ ُقْلُت: " َذاَك مَحَْزةُ  ْبِن َعْوٍف قَاَل: قَاَل ِل أَُميَّةُ َوَأاَن َأْمِشي َمَعُه: اَي َعْبَد اإْلِ

 ا اأْلَفَاِعيَل " ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب "، فَ َقاَل: َذاَك فَ َعَل بِنَ 
 # قال المحقق: صحيح لغيره. 

 
َثِِن  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َكاِملٍ   -  6115 ، ثنا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم اْلِكاَليِبُّ، َحدَّ ثنا أَبُو ِقاَلبََة الرَّقَاِشيُّ

ْبُن   هللِا  ْيُد  َأيِب دُ ُعب َ اْلَعوَّاِم يف ِقصَِّة  ْبِن  الزَُّبرْيِ  أَبِيِه، َعِن  ْبُن ُعْرَوَة، َعْن  َثِِن ِهَشاُم  ثَ ْوٍر، َحدَّ ْبِن  يَ ْوَم اْلَوازِِع  ْبِن َخَرَشَة  َجانََة َِسَاِك 
َفهُ ِإلَْيِه قَاَل: " وََكانَ    ِإَذا َأرَاَد اْلِقتَاَل َأْعَلَم بُِعَصابٍَة " ُأُحٍد، َوَدَفَع النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ  -  6
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 بَابُ التَّكْبرِيِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَإِذَا غَدَا إِلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ 
َة َصْوِم َشْهِر رََمَضاقَاَل    -  6127 ْعُت َمْن َأْرَضى ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم اِبْلُقْرآِن يَ ُقوُل: " فَ ُتْكِمُلوا ِعدَّ : َسَِ اِفِعيُّ ُوا هللاَ ِعْنَد  الشَّ َن َوُتَكربِّ

ِم َشهْ  ْمِس ِمْن آِخِر يَ ْوٍم ِمْن َأايَّ ،  ِر رََمَضاَن ". َأْخرَباََن ِبَذِلَك أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍوِإْكَماِلِه َعَلى َما َهَداُكْم، َوِإْكَمالُهُ َمِغيُب الشَّ
اِفِعيِّ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس أنبأ الرَّبِيعُ   َعِن الشَّ

الشَّْيُخ: َوبَ َلَغِِن، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى{ ]ا،  قَاَل  [ قَاَل: " ذََكَر هللاَ 15ألعلى:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْولِِه }َوذََكَر 
 َوُهَو يَ ْنطَِلُق ِإىَل اْلِعيِد " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ  - 6130 ي، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َوْهٍب، ثنا ، فََأْخرَباََنهُ أَبُو َحازٍِم احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ َعمِّ
َم َكاَن خَيُْرُج يف اْلِعيَدْيِن َمَع اْلَفْضِل  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

، َوَجْعَفٍر، َواحلَْ  أمَْيََن َرِضَي ْبِن َعبَّاٍس، َوَعْبِد هللِا، َواْلَعبَّاِس، َوَعِليٍّ ْبِن أُمِّ  ْبِن َحارِثََة، َوَأمْيََن  ْبِن زَْيٍد، َوزَْيِد  ، َوُأَساَمَة  َسِن، َواحْلَُسنْيِ
اْلُمَصلَّى َيَْيتَ  َحَّتَّ  اِديِن  احْلَدَّ طَرِيَق  فَ يَْأُخُذ  َوالتَّْكِبرِي،  ْهِليِل  اِبلت َّ َصْوَتهُ  رَاِفًعا  ُهْم  َعن ْ رَ هللاُ  َيَْيتَ ، َوِإَذا فَ رََغ  َحَّتَّ  اِئنَي  احْلَذَّ َعَلى  َجَع 

 َمْنزَِلهُ " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َعْبدِ   -  6131 ُد ْبُن حُمَمَّ ْغَداِديُّ َوَأمَّا َأْضَعُفُهَما فََأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ،   هللِا اْلب َ

ٍد، ثنا الزُّْهِريُّ حمَُ  ِد ْبِن َعطَاٍء، ثنا اْلَولِيُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا ُموَسى ْبُن حُمَمَّ ْيٍس الدَِّمْشِقيُّ ِد ْبِن ُخن َ ، َأْخرَبّن َساملُ ْبُن َعْبِد هللِا، َأنَّ َعْبَد  مَّ
هللاُ َعَلْيِه وَ  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل   " َأْخرَبَُه:  ْبَن ُعَمَر  ". هللِا  اْلُمَصلَّى  َيَْيتَ  بَ ْيِتِه َحَّتَّ  ِمْن  اْلِفْطِر ِمْن ِحنِي خَيُْرُج  يَ ْوَم   ُ يَُكربِّ َسلََّم َكاَن 

ٍد اْلُمْقِرُئ َضِعيٌف، اَل حُيَْتجُّ  ِد ْبِن َعطَاٍء ُمْنَكُر احْلَِديِث َضِعيٌف، َواْلَولِيُد ْبُن حُمَمَّ َواحْلَِديُث اْلَمْحُفوُظ  ،  َما ِبرَِوايَِة َأْمثَاْلِِ ُموَسى ْبُن حُمَمَّ
ِمْن قَ ْوِلهِ  اْبِن ُعَمَر  هللاُ َعَلْيِه َوسَ ،  َعِن  النَِّبِّ َصلَّى  َأْصَحاِب  هللاُ َعْنهُ َوََجَاَعٍة ِمْن  َأيِب طَاِلٍب َرِضَي  ْبِن  لََّم َوَرِضَي َورُِوَي َعْن َعِليِّ 

ُهْم ِمْثُل َما رُوِّينَا َعِن اْبِن ُعَمَر يف   التَّْكِبرِي ِعْنَد اْلُغُدوِّ ِإىَل اْلُمَصلَّى َعن ْ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الزِّينَةِ لِلْعِيدِ 

اْلُمْقِرئُ   -  6136 ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  اْلَقاِضي،  ،  َأْخرَباََن  يَ ْعُقوَب  ْبُن  يُوُسُف  ثنا  ِإْسَحاَق،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  احْلََسُن  ثنا أنبأ 
، ثنا ُمَسدَّ  ٌد، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو اْلُمَثىنَّ اِج، ُمَسدَّ ٌد، ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعِن احْلَجَّ

 َوَسلََّم َكاَن يَ ْلَبُس بُ ْرَدهُ اأْلَمْحََر يف اْلِعيَدْيِن َواجْلُُمَعِة " َعْن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َجاِبٍر: " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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، أنبأ ِإبْ َراِهيُم ْبُن  أنبأ  َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق يف آَخرِيَن قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، أنبأ الرَّبِيُع،   -  6137 اِفِعيُّ الشَّ
ٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه: " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  ٍد، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ  يَ ْلَبُس بُ ْرَد ِحرَبٍَة يف ُكلِّ ِعيٍد " حُمَمَّ

 # قال المحقق: ضعيف جدا. 
 

، أنبأ إِبْ َراِهيُم، ثنا َجْعَفُر ْبنُ َوَأْخرَباََن أَبُ  -  6138 اِفِعيُّ ٍد قَاَل: "  و َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ  حُمَمَّ
 َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْعَتمُّ يف ُكلِّ ِعيٍد " 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الْعِيدَيْنِ 
الرُّوْذاَبِريُّ   -  6144 اْلَفِقيُه، َوأَبُو َعِليٍّ  ْبُن ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر  ثنا َعِليُّ   ، َد آاَبِديُّ اْلُمَحمَّ احْلََسِن  ُد ْبُن  أَبُو طَاِهٍر حُمَمَّ أنبأ  قَااَل: 

اَن   ْبُن َحسَّ اُن  " َكانَ احْلََسِن، ثنا َحسَّ اْبِن ُعَمَر قَاَل:  اَنِفٍع، َعِن  ْبِن ُعَمَر، َعْن  هللِا  ْيِد  ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ُعب َ هللِا  ثنا َعْبُد   ،  اْلَبْصِريُّ
،  حْلَْربَةُ ُثَّ تُ ْنَصُب َبنْيَ يََدْيِه يف الصَّاَلةِ ِه اَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم اْلِفْطِر َويَ ْوَم اأْلَْضَحى خَيْرُُج َماِشيًا، َوحُتَْمُل َبنْيَ يََديْ 

وُر يف اْلُمَصلَّى ، يَ تَِّخُذَها ُسرْتَةً  مَلْ َأْكتُ ْبهُ ِمْن َحِديِث  ، قَاَل: َوفَ َعَل َذِلَك ِبَعَرَفَة ". قَ ْولُهُ " َماِشيًا " َغرِيبٌ ، َوَذِلَك قَ ْبَل َأْن تُ ْبىَن الدُّ
، فَأَمَّا َسائُِر أَْلَفاِظِه َفَمْشُهورَةٌ اْبِن ُعَمَر ِإالَّ هبَِ  ْسنَاِد، َولَْيَس اِبْلَقِويِّ  َذا اإْلِ
 حسن بطرقه.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْغُدُوِّ إِلَى الْعِيدَيْنِ 

دُ   -  6149 حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَالُوا:  آَخرِيَن  يف  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن  ْبُن  أنبأ ،    ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَّبِيُع  أنبأ 
َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  رَُسوَل  َأنَّ   " احْلَُوْيِرِث:  أَبُو  َأْخرَبّن  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  إِبْ َراِهيُم  أنبأ   ، اِفِعيُّ َوُهَو    الشَّ َحْزٍم  ْبِن  َعْمرِو  ِإىَل  َوَسلََّم َكَتَب 

ِل  ِر النَّاَس ". بَِنْجَراَن: " َعجِّ ِر اْلِفْطَر، َوذَكَّ  اأْلَْضَحى، َوَأخِّ
ُتهُ يف َسائِِر الّرَِوااَيِت ِبِكتَابِِه ِإىَل َعْمرِو ْبِن َحْزٍم فَ َلْم َأِجْدهُ   َوهللاُ َأْعَلمُ ، َهَذا ُمْرَسٌل، َوَقْد طََلب ْ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

، أنبأ الثَِّقُة، َأنَّ احْلََسَن َكاَن يَ ُقوُل: " ِإنَّ َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب   - 6150 اِفِعيُّ    َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاُس، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ
تَاُم طُ  ت َ ْمُس فَ ي َ َها ". َوَهَذا أَْيًضا ُمْرَسٌل، َوَشاِهُدهُ  ُلوعُ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ْغُدو ِإىَل اأْلَْضَحى َواْلِفْطِر ِحنَي َتطُْلُع الشَّ

ًرا َعْنهُ   َعَمُل اْلُمْسِلِمنَي ِبَذِلَك َأْو مِبَا يَ ْقُرُب ِمْنهُ ُمَؤخَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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 بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ 
ث   -  6155 اْلَعزِيِز،  َعْبِد  ْبُن  َعِليُّ  أنبأ  اْلَفِقيُه،  ِإْسَحاَق  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  َماِلُك  اَن  َغسَّ أَبُو  نا 

ْيُد هللِا ْبِن أَ  ُّ، ثنا ُعب َ َبةُ ْبُن مُحَْيٍد الضَّبِّ ْعُت أََنًسا يَ ُقوُل: " َما َخَرَج َرُسوُل هللِا ِإَْسَاِعيَل، ثنا زَُهرْيٌ، ثنا ُعت ْ يِب َبْكِر ْبِن أََنٍس قَاَل: َسَِ
ًعا، أَْو أََقلَّ مِ  ًرا ".َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم ِفْطٍر َحَّتَّ َيَُْكَل ََتَرَاٍت، َثاَلًَث، أَْو ََخًْسا، َأْو َسب ْ    ْن َذِلَك َأْو َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك ِوت ْ
َة َما اْختَارَهُ اْلُبَخاِريُّ َرمِحَهُ هللاُ رَِوايَةُ َسِعيِد ْبِن ُسَلْيَماَن احْلَِديَث َعْن ُهشَ  يًعا َوِِمَّا يُ ؤَكُِّد ِصحَّ ْسنَاَدْيِن َجَِ  ْيٍم اِبإْلِ

 حسن. # قال المحقق:
 

، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن عُ   - 6158 اَن ، َمَر ْبِن َأمْحََد ْبِن َشْوَذٍب ِبَواِسطَ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ ثنا ُشَعْيُب ْبُن أَيُّوَب، ثنا أَبُو َغسَّ
، ثنا زَُهرْيٌ، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق، َعِن احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ْهِديُّ نَِّة َأْن َيْطَعَم الرَُّجُل يَ ْوَم اْلِفْطرِ ،  الن َّ قَ ْبَل   قَاَل: " ِمَن السُّ

 َأْن خَيُْرَج ِإىَل اْلُمَصلَّى " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ٍد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حَيََْي الزُّْهِريُّ  -  6178 َهاّنُّ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ِد ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن َوَحدَّ َة، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ  مِبَكَّ

َثِِن َعْبُد هللاِ  اِر ْبِن َسْعٍد، َوُعَمُر ْبُن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َسْعٍد اْلُمَؤذُِّن، َحدَّ ِد ْبِن َعمَّ  ْبُن حُمَمَّ
  " َأْجَداِدِهْم،  ْبِن َسْعٍد، َعْن آاَبئِِهْم، َعْن  ًعا، َحْفِص ْبِن ُعَمَر  اأْلُوىَل َسب ْ اْلِعيَدْيِن يف  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكربََّ يف  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل 

ُ قَ ْبَل اْلِقَراَءِة، َوَذَهَب َماِشيًا َورََجَع َماِشيًا "   َويف اآْلِخَرِة ََخًْسا، وََكاَن يَُكربِّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ى، وَيُكَبِّرُهُ، وَيَحْمَدُهُ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ  بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ عُقَيْبَ تَكْبرِيَةِ الِافْتِتَاحِ، ثُمَّ يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبرِيَتَيْنِ يُهَلِّلُ اهللَ تَعَالَ بَابٌ: يَأْتِي  

 صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
َهاّنُّ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَدُ   - 6187 ٍد اأْلَْصب َ ْغَدادَ ،  ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ ِد ْبِن ِعْمَراَن اأْلَْخبَاِريُّ بِب َ ثنا َعِليُّ ْبُن ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

، َعْن َجاِبِر  ثنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاٍش، ثنا َعِليُّ ْبُن ، َعْبِد هللِا ْبِن اْلَفْضِل ْبِن اأْلَْسَوِد اِبْلَبْصَرةِ  ْعِبِّ َعاِصٍم، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنَد، َعِن الشَّ
ًعا َوََخًْسا، َيْذُكُر هللاَ مَ  َ لِلصَّاَلِة يف اْلِعيَدْيِن َسب ْ نَّةُ َأْن يَُكربِّ  ا َبنْيَ ُكلِّ َتْكِبريََتنْيِ " ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: " َمَضِت السُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

  رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي تَكْبرِيِ الْعِيدِ بَابُ 
اْلَفِقيهُ َوأَ   -  6188 يُوُسَف  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ ُد  النَّْضِر حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  ْبِن َأْخرَباََن حُمَمَّ ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  احْلََسِن  بُو 

، َعِن الزُّ َسَلَمَة اْلَعَنِزيُّ قَااَل: ثنا ُعثْ  ، ثنا بَِقيَُّة، َعِن الزُّبَ ْيِديِّ ، ثنا يَزِيُد ْبُن َعْبِد رَبِِّه احْلِْمِصيُّ ارِِميُّ ، َعْن َساملِِ  َماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ ْهرِيِّ
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ِإَذا قَاَم ِإىَل الصَّاَلِة رََفَع َيَدْيِه َحَّتَّ ِإَذا َكانَ تَا َحْذَو ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "  
َمْنكِ  َيُكواَن َحْذَو  يَ ْرَفَع رَفَ َعُهَما َحَّتَّ  َأْن  َأرَاَد  ْيِه، ُثَّ َكربََّ َوُُهَا َكَذِلَك َورََكَع، َوِإَذا  "، ُثَّ َمْنِكب َ َدهُ  ِلَمْن محَِ هللاُ  َع  " َسَِ ْيِه، ُثَّ قَاَل:   ب َ
َُها قَ ْبَل الرُُّكوِع َحَّتَّ  َقِضَي َصاَلتُهُ " َيْسُجُد َواَل يَ ْرَفُع َيَدْيِه يف السُُّجوِد، َويَ ْرفَ ُعُهَما يف ُكلِّ َتْكِبريٍَة يَُكربِّ  تَ ن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ 
، َعْن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ ُعَمُر ْبُن َحْفٍص، ثنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ   - 6194 ، ثنا اْلَمْسُعوِديُّ

وُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْقَرأُ يف اْلِعيَدْيِن بِ  َسبِِّح  َمْعَبِد ْبِن َخاِلٍد، َعْن زَْيِد ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُجْنُدٍب قَاَل: " َكاَن َرسُ 
 اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى َوَهْل أَََتَك َحِديُث اْلغَاِشَيِة ".  

ْيُخ: َولَْيَس َهَذا َمَع َحِديِث َأيِب َواِقٍد ِمَن اْخِتاَلِف احْلَِديثِ  َوَهَذا حَيِْكي ِقرَاَءةً  ،  ِقَراَءًة َكاَنْت يف ِعيدٍ َوَلِكْن َهَذا حَيِْكي  ،  قَاَل الشَّ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َكاَنْت يف ِعيٍد َغرْيِهِ  ، فَ َيُكوُن َهَذا َصاِدقًا أَنَّهُ قَ َرأَ ِفِيَما ذُِكَر يف اْلِعيدِ ،  َوَقْد َكاَنْت َأْعيَاٌد َعَلى َعْهِد النَِّبِّ َصلَّى 

اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ يف رَِوايَِة َحْرَمَلةَ َوَيُكوُن َغرْيُهُ َصا  ِدقًا أَنَّهُ قَ َرأَ مِبَا ذََكَر يف اْلِعيِد. قَالَهُ الشَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 نِ بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حِكَايَةِ مَنْ حَكَى عَنْهُ قِرَاءَةَ السُّورَتَيْ 

ْغَدادَ  - 6196 ُد ْبُن َسِعيٍد ُهَو اْبُن َساِبٍق ، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن بِب َ أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ثنا َكِثرُي ْبُن ِشَهاٍب، ثنا حُمَمَّ
َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " اجْلَْهُر يف َصاَلِة اْلِعيَدْيِن ِمَن ،  ثِ ثنا َعْمُرو ْبُن َأيِب قَ ْيٍس، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن احْلَارِ 

نَّةِ   َواْْلُُروُج يف اْلِعيَدْيِن ِإىَل اجْلَبَّانَِة ِمَن السُّنَِّة " ، السُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
بَيْنَهُمَا جِلْسَة  خَفِيفَة  قِيَاس ا عَلَى خُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ مَضَتِ  ،  قِيَامِهِ وَخُطْبَتِهِ خُطْبَتَيْنِ بَابُ جُلُوسِ الْإِمَامِ حنِيَ يَطْلُعَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ  

 الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ فِيهَا 
أنبأ    -  6212  ، الن َّْيَسابُوِريُّ احْلَاِفُظ  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  أَبُو َحازٍِم  زَّاُر  َوَأْخرَباََن  اْلب َ اْلَمِلِك  ْبِن َعْبِد  َمْرَواَن  ْبُن  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو 
ُد ْبُن َعْجاَلَن، َعْن ُحَسنْيِ ْبِن  ،  ِبِدَمْشقَ  اٍر ثنا َحاِتٌ يَ ْعِِن: اْبَن ِإَْسَاِعيَل ثنا حُمَمَّ َعْبِد هللِا، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  ثنا ِهَشاٌم يَ ْعِِن: اْبَن َعمَّ

ااْبِن َعبَّ  اجْلُُمَعِة َواْلِفْطِر َواأْلَْضَحى َعَلى  يَ ْوَم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ْقُعُد  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل   " اْلُمَؤذُِّن  ،  ْلِمْنربَِ اٍس،  فَِإَذا َسَكَت 
،  َفَجَمَع َوِإْن َكاَن حَمُْفوظًا َبنْيَ اجْلُُمَعِة َواْلِعيَدْيِن يف اْلَقْعَدةِ ،  ُيَصلِّيُثَّ يَ ْنِزُل ف َ ،  ُثَّ يَ ُقوُم فَ َيْخُطبُ ،  قَاَم َفَخَطَب ُثَّ َجَلسَ ،  يَ ْوَم اجْلُُمَعةِ 

 ُثَّ رََجَع اِبْْلرََبِ ِإىَل ِحَكايَِة اجْلُُمَعِة " 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ِإْسَحاَق، َوَغرْيُهُ قَالُوا: ثنا أَ   -  6213 ْبُن َأيِب  أَبُو زََكرايَّ  ، أنبأ  َوَأْخرَباََن  اِفِعيُّ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ أنبأ  اأْلََصمُّ،  اْلَعبَّاِس  بُو 

ِد ْبِن َعْبٍد، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعْبِد هللِا بْ  َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَّ ٍد، َحدَّ ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد  ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ َبةَ  ِن َعْبٍد، َعْن ُعب َ هللِا ْبِن ُعت ْ
ُهَما ِِبُِلوٍس "  ن َ َتنْيِ يَ ْفِصُل بَ ي ْ َماُم يف اْلِعيَدْيِن ُخْطب َ نَّةُ َأْن خَيُْطَب اإْلِ  قَاَل: " السُّ

 # قال المحقق: ضعيف جدا. 
 

 
 بَابُ التَّكْبرِيِ فِي الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ 

ٍد، َعْن َعْبدِ َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب    - 6217 ، أنبأ إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ اِفِعيُّ  َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ
بَ  ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعت ْ ْيِد هللِا  هللِا، َعْن ُعب َ إِبْ َراِهيَم ْبِن َعْبِد  ْبِن َعْبٍد، َعْن  ِد  اأْلَْضَحى  َة قَ الرَّمْحَِن ْبِن حُمَمَّ َتْكِبرِي يَ ْوِم  نَّةُ يف  السُّ اَل: " 

اْلِمْنربَِ  َعَلى  قَائٌِم  َوُهَو  اْْلُْطَبِة،  قَ ْبَل  َماُم  اإْلِ َتِدَي  يَ ب ْ َأْن  اْْلُْطَبِة  قَ ْبَل  اْلِمْنرَبِ  َعَلى  َها َواْلِفْطِر  ن َ بَ ي ْ يَ ْفِصُل  اَل  َترْتَى  َتْكِبريَاٍت  بِِتْسِع   
ْفَتِتُحَها ِبَسْبِع َتْكِبريَاٍت َترْتَى، اَل ي َ ِبَكاَلٍم، ُثَّ خَيْطُ  َها ِبَكاَلٍم، ُثَّ خَيُْطُب ُب، ُثَّ جَيِْلُس ِجْلَسًة، ُثَّ يَ ُقوُم يف اْْلُْطَبِة الثَّانَِيِة فَ ي َ ن َ ْفِصُل بَ ي ْ

 " 
 # قال المحقق: ضعيف جدا. 

 
وَالِاسْتِمَاعُ لِلْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ  ،  مَضَتِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَةُ فِي الِاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ بَابُ الِاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ قَدْ  

 قِيَاسٌ عَلَيْهِ 
اْلَعَلوِ   -  6225 ٍد  ْبِن حُمَمَّ ْبُن َجْعَفِر  أَبُو اْلَقاِسِم زَْيُد  َما قَاَلهُ حَيََْي  ِة  اُر َأْخرَباََن ِبِصحَّ النَّجَّ ٍد  اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن حُمَمَّ ، َوأَبُو  يُّ

ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا قَبِيَصُة، عَ  ْن ُسْفيَاَن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء اْلُمْقِرُئ اِبْلُكوَفِة قَااَل: ثنا حُمَمَّ
ْقُعْد "  ى النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلنَّاِس اْلِعيَد ُثَّ قَاَل: " َمْن َشاَء َأْن يَْذَهَب فَ ْلَيْذَهْب، َوَمنْ قَاَل: " َصلَّ   َشاَء َأْن يَ ْقُعَد فَ ْلي َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْعِيدِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  6243 ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق،  ،   احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ْعَماِن، َعْن طَْلَحَة ْبِن ُمَصرٍِّف، َعِن اْمرَ  ِد ْبِن الن ُّ َعْن ُأْخِت َعْبِد هللِا ،  َأٍة ِمْن َعْبِد اْلَقْيسِ ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، أنبأ ُشْعَبُة، َعْن حُمَمَّ
 ْبِن َرَواَحَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َوَجَب اْْلُُروُج َعَلى ُكلِّ َذاِت ِنطَاٍق " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
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 تِي غَدَا مِنْهَا بَابُ الْإِتْيَانِ مِنْ طَرِيق  غَيْرَ الطَّرِيقِ الَّ 

، أنبأ ِإبْ َراِهيُم َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، َوَغرْيُُه، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، أنبأ ال   -  6256 اِفِعيُّ رَّبِيُع، أنبأ الشَّ
َثِِن ُمَعاذُ ْبُن   ٍد َحدَّ ِه: " أَنَّهُ رََأى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََجعَ يَ ْعِِن اْبَن حُمَمَّ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ْيِميُّ ِن الت َّ  ِمَن اْلُمَصلَّى َعْبِد الرَّمحِْ

ارِيَن ِمْن َأْسَفِل السُّوِق َحَّتَّ ِإَذا َكاَن ِعْنَد َمْسِجِد اأْلَعْ ، يف يَ ْوِم ِعيدٍ  وقِ َفَسَلَك َعَلى التَّمَّ ،  َرِج الَِّذي ِعْنَد َمْوِضِع اْلرِبَْكِة الَّيِت اِبلسُّ
ْقَبَل َفجَّ َأْسَلَم َفَدَعا ُثَّ اْنَصَرَف "   قَاَم فَاْست َ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 بَابُ الْإِمَامِ يَأْمُرُ مَنْ يصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ 

: َعِن اْبِن عُ فَ َقْد    - 6260 َليََّة، َعْن لَْيٍث، َعِن َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ الرَّبِيُع قَاَل: قَاَل الشَّاِفِعيُّ
نَّةِ ،  ْلِعيِد يف اْلَمْسِجِد َأْربََع رََكَعاتٍ احْلََكِم، َعْن َحَنِش ْبِن اْلُمْعَتِمِر، َأنَّ َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " َصلُّوا يَ ْوَم ا َورَْكَعتَاِن ،  رَْكَعتَاِن لِلسُّ

 لِْلُخُروِج " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ   -  6261 بِب َ اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبِن َجْعَفرٍ ،  َوَأْخرَباََن  ْبُن ُعْثَماَن  َأمْحَُد  احْلَُسنْيِ  أَبُو  اْلُمْقِرئُ أنبأ  ْبُن  ،    ُد  ثنا حُمَمَّ

اَن، َوُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو، انَ  َعِليٍّ اْلَورَّاُق، ثنا أَبُو َغسَّ ثَ نَا زَُهرْيٌ، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق، َعِن احْلَاِرِث اأْلَْعَوِر، ، َواللَّْفُظ أِلَيِب َغسَّ قَاَل: َحدَّ
نَِّة َأْن مَيِْشَي الرَُّجُل ِإىَل اْلُمَصلَّى َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " ِمنَ  نَِّة، َواَل خَيُْرُج ِإىَل  ،   السُّ قَاَل: َواْْلُُروُج يَ ْوَم اْلِعيَدْيِن ِمَن السُّ

 اَء " زَاَد ُمَعاِويَُة: " َلِكِن اْخُرُجوا ِإىَل اْلُمَصلَّى َواَل حَتِْبُسوا النِّسَ ، اْلَمْسِجِد ِإالَّ َضِعيٌف أَْو َمرِيٌض " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ، أنبأ أَبُو يَ ْعَلى  - 6278 ِد ْبُن َحيَّاَن اأْلَْصب َ ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ، ثنا حَيََْي ْبُن أَيُّوَب اْلَمَقاِبِريُّ

اُن ْبُن إِبْ َراِهيَم، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن َعمْ  ٍر، َعْن َجابٍِر، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َساِبٍط، َعْن َجاِبٍر قَاَل: "  ثنا َحسَّ رِو ْبِن ِشَِ
ُ يَ ْوَم َعَرفََة َصاَلَة اْلَغَداِة ِإىَل َصاَلِة اْلَعْصِر آِخَر أَ  ِم التَّْشرِيِق ".  َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَُكربِّ  ايَّ

بْ  اجلُْ قَاَل حَيََْي  ٍر َوَجاِبٌر  ْبُن ِشَِ ْسنَاِد ََنَْوُه، َعْمُرو  هِبََذا اإْلِ ُمْسِهٍر  ْبُن  َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن  أَيُّوَب: َوَحدَّ هِبَِما، َوَقْد َرَواهُ  ُن  ْعِفيُّ اَل حُيَْتجُّ 
  َوَأيِب َجْعَفٍر َعْن َجاِبٍر، َويف رَِوايَِة الثَِّقاِت ِكَفايَةٌ اَنِئُل ْبُن جنَِيٍح َعْن َعْمرٍو، َعْن َجاِبٍر، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َساِبطٍ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِيدَيْنِ بِأَنْ يُوَافِقَ يَوْمُ الْعِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعمْ  - 6289 ثنا َأِسيُد ْبُن َعاِصٍم،  ، رٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
هللِا َمَع ِعيَداِن َعَلى َعْهِد َرُسوِل  ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َحْفٍص، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رُفَ ْيٍع، َعْن ذَْكَواَن َأيِب َصاِلٍح قَاَل: " اْجتَ 

يَ ْوُم َُجَُعِة َويَ ْوُم ِعيدٍ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُتْم ِذْكًرا َوَخرْيًا،  َصلَّى  َأَصب ْ " َقْد  النَّاَس فَ َقاَل:  ُعوَن َفَمْن ،  َفَصلَّى ُثَّ قَاَم َفَخَطَب  َوِإانَّ ُُمَمِّ
َع فَ ْلُيجَ  َنَة َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز َمْوُصواًل ُمَقيًَّدا ِبَِْهِل  َأَحبَّ َأْن جَيِْلَس فَ ْلَيْجِلْس َوَمْن َأَحبَّ َأْن جُيَمِّ ي ْ ْع ". َويُ ْرَوى َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعي َ مِّ

َضْعفٌ ،  اْلَعَواِل  ِإْسنَاِدِه  ِبَِ ،  َويف  ُمَقيًَّدا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  اْلَعزِيِز  َعْبِد  ْبِن  ُعَمَر  َعْن  َذِلَك  أَنَّهُ  َورُِوَي  ِإالَّ  اْلَعالَِيِة  ْهِل 
َقِطعٌ   ُمن ْ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

يَ ْعُقوبَ   -  6290 ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  أنبأ ،  َأْخرَباََنهُ   ، اِفِعيُّ الشَّ أنبأ  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَّبِيُع  أنبأ 
ْبنُ  َعهْ ِإبْ َراِهيُم  َعَلى  ِعيَداِن  اْجَتَمَع   " قَاَل:  اْلَعزِيِز  َعْبِد  ْبِن  ُعَمَر  َعْن  ُعْقَبَة،  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  َثِِن  َحدَّ ٍد،  حُمَمَّ َعَلْيِه   هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  ِد 

َورُِوَي َذِلَك ِبِِْسنَاٍد َصِحيٍح َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن    َحَرٍج ".َوَسلََّم فَ َقاَل: " َمْن َأَحبَّ َأْن جَيِْلَس ِمْن َأْهِل اْلَعالَِيِة فَ ْلَيْجِلْس ِمْن َغرْيِ 
 َرِضَي هللاُ َعْنهُ ُمَقيًَّدا ِبَِْهِل اْلَعالَِيِة َمْوقُوفًا َعَلْيهِ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 اهللُ مِنَّا وَمِنْكَ بَابُ مَا رُوِيَ فِي قَوْلِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : تَقَبَّلَ  
ْيٍد، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن ُسْفيَاَن، ثنا    -  6294 أَبُو َعِليٍّ َأمْحَُد ْبُن اْلَفَرِج  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم   ، ثنا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َعْن ثَ ْوِر ْبِن يَزِيَد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن قَاَل: َلِقيُت َواثَِلَة بْ اْلُمْقِرُئ، ثنا حُمَمَّ اِميُّ َن اأْلَْسَقِع الشَّ
اَل َواثَِلُة: " َلِقيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه يف يَ ْوِم ِعيٍد، فَ ُقْلُت: تَ َقبََّل هللاُ ِمنَّا َوِمْنَك، فَ َقاَل: " نَ َعْم، تَ َقبََّل هللاُ ِمنَّا َوِمْنَك "، قَ 

 َوَسلََّم يَ ْوَم ِعيٍد فَ ُقْلُت: تَ َقبََّل هللاُ ِمنَّا َوِمْنَك، قَاَل: " نَ َعْم، تَ َقبََّل هللاُ ِمنَّا َوِمْنَك " 
 منكر.  # قال المحقق:

 
اِك ْبِن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعاِصٍم،  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد   -  6295 ُد ْبُن الضَّحَّ ثنا َعْبُد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ

، ثنا بَِقيَُّة، َعْن ثَ ْوِر ْبِن يَزِيَد، َعْن ، اْلَعزِيِز ْبُن ُمَعاِويَةَ  ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم الشَّاِميُّ َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، َعْن َواثَِلَة قَاَل: لَِقيُت َرُسوَل ثنا حُمَمَّ
 تَ َقبََّل هللاُ ِمنَّا َوِمْنَك ". ، قَاَل: " نَ َعمْ ، هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم ِعيٍد، فَ ُقْلُت: تَ َقبََّل هللاُ ِمنَّا َوِمْنكَ 

ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم َهَذا. ، قَاَل أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ: َهَذا ُمْنَكرٌ  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ قَاَل: اَل َأْعَلُم يَ ْرِويِه َعْن بَِقيََّة َغرْيُ حُمَمَّ
ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َقْد رَأَيْ ُتهُ ِبِِْسنَاٍد آَخَر َعْن بَِقيََّة َمْوقُوفًا َغرْيَ َمْرفُوعٍ    َأرَاهُ حَمُْفوظًا َواَل ،  قَاَل الشَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ْغَدادَ  - 6297 ُد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّازُ ، َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن بِب َ َثِم ْبِن مَحَّاٍد، ثنا نُ َعْيُم  ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ُد ْبُن اْْلَي ْ ثنا حُمَمَّ
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، َعْن أَبِيِه، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ُعبَاَدَة بْ  ِن الصَّاِمِت َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َسأَْلُت ْبُن مَحَّاٍد، ثنا َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن زَْيِد ْبِن َواِقٍد الدَِّمْشِقيُّ
قَاَل: " َذِلَك ِفْعُل َأْهِل اْلِكتَاَبنْيِ وََكرَِههُ ".  ،  َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن قَ ْوِل النَّاِس يف اْلِعيَدْيِن: " تَ َقبََّل هللاُ ِمنَّا َوِمْنُكمْ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ 

 قَاَلهُ اْلُبَخاِريُّ ، َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن زَْيٍد ُمْنَكُر احْلَِديثِ 
 منكر.  # قال المحقق:
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 كِتَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ  -  7
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 بَابٌ: كَيْفَ يُصَلَّى فِي الْخُسُوفِ 
إِ   -  6315 ْبُن  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  ثنا  زَّاُز،  اْلب َ ْبُن َسْعٍد  هللِا  َثِِن َعْبُد  احْلَاِفُظ، َحدَّ هللِا  أَبُو َعْبِد  ٍد َأْخرَباََن  ْبُن حُمَمَّ احْلََسُن  ثنا  ْسَحاَق، 

ْبُن ُسَليْ  ثنا حَيََْي   ، اِفِعيُّ الشَّ ْبُن ِإْدرِيَس  ُد  ثنا حُمَمَّ ْمَس َخَسَفْت  الزَّْعَفَراّنُّ،  الشَّ " َأنَّ  اْبِن ُعَمَر:  اَنِفٍع، َعِن  هللِا، َعْن  ْيِد  ٍم، َعْن ُعب َ
   ْكَعَتنْيِ يف ُكلِّ رَْكَعٍة رَْكَعَتنْيِ ".َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَصلَّى النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلنَّاِس َر 
اِفِعيِّ َعْن حَيََْي ْبِن ُسَلْيٍم   ِد ْبِن اْلَعبَّاِس الشَّ ْيِد َورُِوَي َهَذا احْلَِديُث أَْيًضا َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ فَ ُهَو ِمَّا تَ َفرََّد ِبِه حَيََْي ْبُن ُسَلْيٍم َعْن ُعب َ

 هللِا ْبِن َعْمرٍو. ِفيَما َمَضى ِكَفايَةٌ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ٍد اأْلَْرَمِويُّ اْلَفِقيُه، أنبأ اْلَفِقيهُ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد هللاِ  - 6316 ثَ نَا أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن يَ ْعُقوَب َحدَّ  ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ

ِد ْبِن ِإْسَحاَق  النََّسِويُّ هِبَا، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس احْلََسُن ْبُن ُسْفيَ  ، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن ِإبْ َراِهيَم، ثنا َأيِب، َعْن حُمَمَّ َثِِن احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ اَن، َحدَّ
َعْن   اْلَعْوَجاِء،  َأيِب  ْبِن  ُسْفيَاَن  َعْن   ، اْْلَْطِميُّ ُثَّ   ، اأْلَْنَصاِريُّ ُفَضْيٍل  ْبُن  احْلَاِرُث  َثِِن  َحدَّ ُشَرْيحٍ قَاَل:  " َكَسَفِت  َأيِب  قَاَل:  اْْلَُزاِعيِّ   

" َفَخَرَج ُعْثمَ  َمْسُعوٍد قَاَل:  ْبُن  هللِا  اِبْلَمِديَنِة َوهِبَا َعْبُد  هللاُ َعْنهُ  ْمُس يف َعْهِد ُعْثَماَن َرِضَي  اِبلنَّاِس الشَّ هللاُ َعْنهُ َفَصلَّى  اُن َرِضَي 
 لِّ رَْكَعٍة، قَاَل: ُثَّ اْنَصَرَف ُعْثَماُن َفَدَخَل َدارَُه، َوَجَلَس َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد ِإىَل ُحْجَرِة َعاِئَشةَ تِْلَك الصَّاَلَة رَْكَعَتنْيِ َوَسْجَدَتنْيِ يف كُ 

ِعْنَد ُكُسو  اِبلصَّاَلِة  َيَُْمُر  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  ِإنَّ   " فَ َقاَل:  إِلَْيِه،  ا َوَجَلْسنَا  َقْد  ِف  رَأَيْ ُتْم  فَِإَذا  َواْلَقَمِر،  ْمِس  لشَّ
الَّيِت حَتَْذرُوَن َكاَنْت َوأَنْ ُتْم َعَلى َغرْيِ َغْفلَ  ِإْن َكاَنِت  َا  الصَّاَلِة، فَِإَنَّ ِإىَل  َزُعوا  أَِو َأَصاهَبَُما فَاف ْ ُتْم َخرْيًا  َأَصب ْ ُتْم َقْد  َتُكْن ُكن ْ ٍة، َوِإْن مَلْ 

ُتُموهُ ".    اْكَتَسب ْ
َثَمَة زَُهرْيُ ْبُن َحْرٍب َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن إِبْ َراِهيَم ْبِن َسْعدٍ وَكَ   َذِلَك َرَواهُ أَبُو َخي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْخُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَ رُكُوعَاتٍ 
ْبِن ِعيَسى اْلمَ َأْخرَباََن أَبُو    -  6325 احْلََسِن  اْلُمَؤمَِّل ْبِن  ْبُن  اْلَقاِسِم َعِليُّ  أَبُو  أنبأ  اْلُمزَكِّي،  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  ، ثنا  زََكرايَّ  اَسْرِجِسيُّ

َلى قَالَ  ُد ْبُن ِعْمَراَن ْبِن َأيِب لَي ْ ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُسَلْيَماَن، ثنا حُمَمَّ َلى، َعْن َحِبيِب ْبِن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ َثِِن َأيِب، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ : َحدَّ
َوَسلَّ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ   " َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُحَذيْ َفَة  َعْن  زُفَ َر،  ْبِن  ِصَلَة  َعْن  ََثِبٍت،  ْمِس َأيِب  الشَّ ِعْنَد ُكُسوِف  َصلَّى  َم 

، ُثَّ ُثَّ قَ َرَأ، ُثَّ رََكَع َكَما قَ َرَأ، ُثَّ رََفَع َكَما رََكَع، َصَنَع َذِلَك َأْربََع رََكَعاٍت قَ ْبَل َأْن َيْسُجَد، ُثَّ  اِبلنَّاِس، فَ َقاَم َفَكربََّ   َسَجَد َسْجَدَتنْيِ
ُد ْبُن  َلى اَل حُيَْتجُّ ِبِه، َورُِوَي ََخُْس رُُكوَعاٍت يف  قَاَم يف الثَّانَِيِة َفَصَنَع ِمْثَل َذِلَك، َومَلْ يَ ْقَرْأ َبنْيَ الرُُّكوِع ". حُمَمَّ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ

 . رَْكَعٍة ِبِِْسنَاٍد مَلْ حَيَْتجُّ مِبِْثِلِه َصاِحبَا الصَِّحيحِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعمَ   -  6329 َر ْبِن َأمْحََد ْبِن َشْوَذٍب، ِبَواِسَط، ثنا ُشَعْيُب ْبُن أَيُّوَب، ثنا حَيََْي ْبُن َأْخرَباََنهُ أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ

احْلَكَ  ْبِن احْلُرِّ، َعِن  احْلََسِن  الطَّنَاِفِسيُّ قَالُوا: ثنا زَُهرْيٌ، َعِن  ْبُن ُعَمَر  يُ َقاَل َلهُ َحَنٌش، َعنْ آَدَم، َوأَبُو نُ َعْيٍم َوَحْفُص   ِم، َعْن رَُجٍل 
يس َوَنَْ  لِلنَّاِس، فَ َقَرأَ ِب  هللاُ َعْنهُ  ْمُس َفَصلَّى َعِليٌّ َرِضَي  " َكَسَفِت الشَّ هللاُ َعْنهُ قَاَل:  ِمْن ِقَراَءتِِه  َعِليٍّ َرِضَي  ِوَها، ُثَّ رََكَع ََنًْوا 

قَ  قَاَم  ُثَّ  َدُه،  محَِ ِلَمْن  هللاَ  َع  َسَِ َوقَاَل  رَْأَسهُ  رََفَع  ُثَّ  ورََة،  ِلَمْن  السُّ هللاُ  َع  َسَِ قَاَل  ُثَّ  ِقَراَءتِِه،  َقْدَر  رََكَع  ُثَّ   ،ُ َويَُكربِّ َيْدُعو  ورَِة  السُّ ْدَر 
ورَِة، ُثَّ رََكَع َقْدَر َذِلَك أَْيًضا َحَّتَّ رََكَع َأْرَبَع رََكَعاٍت، ُثَّ قَ  َدُه، ُثَّ قَاَم أَْيًضا َقْدَر السُّ َع هللاُ ِلَمْن محَِ محَِ َدُه، ُثَّ َسَجَد، ُثَّ قَاَم اَل: َسَِ

ثَ ُهْم َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى يف الرَّْكَعِة الثَّانَِيِة فَ َفَعَل َكِفْعِلِه يف الرَّْكَعِة اأْلُوىَل، ُثَّ َجَلَس يَْدُعو َويَ ْرَغُب َحَّتَّ اْنَكَشَفتِ  ْمُس، ُثَّ َحدَّ  الشَّ
  ". هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَذِلَك فَ َعلَ 
 # قال المحقق: حسن لغيره. 

 
 بَابُ مَنْ قَالَ: يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ 

ُد ْبُن    -  6341 احْلََسُن ْبُن َعِليِّ يَ ْعُقوَب، ثنا  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َثِِن ِعكْ  َثِِن يَزِيُد ْبُن َأيِب َحِبيٍب، َحدَّ َثِِن اْبُن َْلِيَعَة، َحدَّ رَِمُة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى ْبِن َعفَّاَن، ثنا زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب، َحدَّ

 ْم َنْسَمْع لَهُ َصْوًَت " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َصاَلَة اْلُكُسوِف فَ لَ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد، أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َكاِمِل ْبِن َخَلٍف ا  -  6348 ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ْلَقاِضي، ثنا حُمَمَّ

الزُّ يَ ْعِِن   َعِن  رَاِشٍد،  ْبِن  ِإْسَحاَق  َعْن   ، َأْعنَيَ ْبُن  ُموَسى  ثنا   ، َفْيِليِّ الن ُّ َخاُل  َحْفٍص  ْبُن  َسِعيُد  ثنا   ، َلِميَّ َعْن السُّ ُعْرَوَة،  َعْن   ، ْهِريِّ
َها " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى يف ُكُسوفِ  ْمِس َأْرَبَع رََكَعاٍت َوَأْربََع َسَجَداٍت، فَ َقَرأَ يف َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ  الشَّ

 الرَّْكَعِة اأْلُوىَل اِبْلَعْنَكبُوِت، َويف الثَّانَِيِة بُِلْقَماَن َأِو الرُّوِم " 
 منكر.  # قال المحقق:

 
  وُقُوعِ الْخُسُوفِ فِي الْعَاشِرِ مِنَ الشَّهْرِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ اجْتِمَاعِ الْخُسُوفِ وَالْعِيدِ لِجَوَازِ 

ُد ْبُن َخَلٍف َووَِكيعٌ   -  6350 َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ ِإَجازًَة، أنبأ أَبُو اْلَولِيِد، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا َوأَنْ بََأّن  ٍع،  ْبُن ُُمَمِّ ثنا ِإَْسَاِعيُل   ،
، ثنا ُأَساَمةُ ْبُن زَْيٍد، َعِن اْلُمْنِذِر ْبنِ  ُد ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ ِه ِسريِيَن قَاَلْت: حُمَمَّ اَن ْبِن ََثِبٍت، َعْن أُمِّ ْيٍد، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َحسَّ  ُعب َ

النَّ  يَ ْوَمِئٍذ، فَ َقاَل  ْمُس  الشَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكَسَفِت  النَِّبِّ َصلَّى  اْبِن  إِبْ َراِهيَم  َمْوَت  إِبْ َراِهيَم، ف َ " َحَضْرُت  ِلَمْوِت  َقاَل اُس َهَذا 
ْمَس اَل تَ ْنَكِسُف ِلَمْوِت َأَحٍد َواَل حِلَيَاتِِه "، َوَماَت  يَ ْوَم الثُّاَلََثِء لَِعْشٍر َخَلْوَن ِمْن رَبِيٍع  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ الشَّ

 اأْلَوَِّل َسَنَة َعْشٍر ".  
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ا ، َوَقْد رُوِّينَا ٍر، فَِإْن َكاَن حَمُْفوظًا فَ َوفَاةُ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْعَدهُ ِبَسَنٍة َسَنَة ِإْحَدى َعْشَرةَ وََكَذِلَك ذََكَرهُ الزَُّبرْيُ ْبُن َبكَّ
َ ِإبْ َراِهيُم اْبُن َنِبِّ هللِا َصلَّى هللاُ  ْمَس َخَسَفْت يَ ْوَم تُ ُويفِّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ يف َأْخبَاٍر َصِحيَحٍة َأنَّ الشَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ي َ   - 6358 ِد ْبِن حَيََْي، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ
، أنبأ ِإبْ َراِهي اِفِعيُّ ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، َعِن احْلََسِن، َعِن اْبِن َعبَّ الشَّ َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ اٍس: " َأنَّ اْلَقَمَر ُم قَاَل: َحدَّ

َا َصلَّْيُت َكَما  َكَسَف َواْبُن َعبَّاٍس اِبْلَبْصَرِة َفَخَرَج اْبُن َعبَّاٍس َفَصلَّى بِنَا رَْكَعَتنْيِ يف ُكلِّ رَْكَعةٍ  نَا، فَ َقاَل: ِإَّنَّ ، ُثَّ رَِكَب َفَخطَب َ رَْكَعَتنْيِ
َا الشَّْمُس َواْلَقَمُر آيَ تَاِن ِمْن آايَ  ِإَّنَّ  " ُيَصلِّي، َوقَاَل:  َأَحٍد َواَل  رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِلَمْوِت  هللِا، اَل خَيِْسَفاِن  ِت 

ُهَما َخاِسًفا فَ ْلَيُكْن فَ َزُعُكْم ِإىَل هللِا " حِلَيَاتِ  ئًا ِمن ْ  ِه، فَِإَذا رَأَيْ ُتْم َشي ْ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ 

ُد ْبُن يَ عْ   -  6361 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُقوَب، ثنا احْلََسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ثنا أَبُو النَّْضِر، ثنا زَُهرْيٌ، َأْخرَباََن حُمَمَّ
ٌد، ثنا َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا أَبُو نُ َعْيٍم، ثنا   َثِِن  ح َوَأْخرَباََن حُمَمَّ زَُهرْيٌ، َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن قَ ْيٍس قَاَل: َحدَّ

ْبِن ُجْنُدٍب َفذََكَر  ثَ عْ  اْلَبْصَرِة، أَنَّهُ َشِهَد ُخْطَبًة يَ ْوًما ِلَسُمَرَة  َأْهِل  ِمْن  اْلَعْبِديُّ  ْبُن ِعبَاٍد  ِمَن  َلَبةُ  يَ ْوًما َوُغاَلٌم  َأاَن  نَا  بَ ي ْ يف ُخْطَبِتِه: " 
ْمُس َعَلى ِقيِد ُرحْمَنْيِ َأْو َثاَلثٍَة يف َعنْيِ  اأْلَْنَصاِر نَ ْرِمي َغَرًضا لَنَا َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ عَ  َلْيِه َوَسلََّم، َحَّتَّ ِإَذا َكاَنِت الشَّ

َا تَ نُّوَمٌة، فَ َقاَل َأَحُداَن ِلَصاِحِبِه: اْنطَِلْق بِنَا ِإىَل  َثنَّ َشْأُن َهِذهِ   اْلَمْسِجِد، فَ َوهللِا لَُيْحدِ النَّاِظِر ِمَن اأْلُُفِق، اْسَودَّْت َحَّتَّ آَضْت َكَأَنَّ
ْمِس ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف أُمَِّتِه َحَدًَث. َفَدفَ ْعنَا ِإىَل اْلَمْسِجِد، فَِإَذا ُهَو   اَبرٌِز، فَ َوافَ ْقنَا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه الشَّ

قَ  ، اَل ُيْسَمُع لَهُ َصْوتُُه، ُثَّ رََكَع بِنَا َكَأْطَوِل َوَسلََّم ِحنَي َخَرَج ِإىَل النَّاِس، قَاَل: فَ ت َ َم َفَصلَّى بِنَا َكَأْطَوِل َما قَاَم بِنَا يف َصاَلٍة َقطُّ َما دَّ
، ، اَل ُيْسَمُع َلهُ َصْوتُُه، ُثَّ َسَجَد بِنَا َكَأْطَوِل َما َسَجَد بِنَا يف َصاَلٍة َقطُّ  ُيْسَمُع َلهُ َصْوتُُه، قَاَل: ُثَّ فَ َعَل يف اَل   رََكَع بِنَا يف َصاَلٍة َقطُّ

ُثَّ  قَاَل:  الثَّانَِيِة،  الرَّْكَعِة  يف  ُجُلوَسهُ  ْمِس  الشَّ جَتَلِّي  فَ َواَفَق  قَاَل:  َذِلَك،  ِمْثَل  الثَّانَِيِة  َعَلْيِه، الرَّْكَعِة  َوأَْثىَن  تَ َعاىَل،  هللاَ  َفَحِمَد  َسلََّم،   
ِإلَ  َأْن اَل  َبَشٌر َوَرُسو َوَشِهَد  َأاَن  َا  ِإَّنَّ النَّاُس،  أَي َُّها  " اَي  أَنَّهُ َعْبُدهُ َوَرُسولُُه، ُثَّ قَاَل:  هللاُ، َوَأْشَهُد  ِإالَّ  ُتْم  َه  ِإْن ُكن ْ هللِا، فَأُذَكِّرُُكُم هللاَ  ُل 

ُتْم تَ ْعَلُموَن َأّّنِ َقصَّْرُت َعْن َشْيٍء ِمْن تَ ْبِليِغ ِرَسااِلِت َريبِّ َلَما َأْخربَْ  لََّغ، َوِإْن ُكن ْ َبِغي َْلَا َأْن تُ ب َ َُتُوّن َحَّتَّ أُبَ لَِّغ ِرَسااِلِت َريبِّ َكَما يَ ن ْ
رَبَِّك، َوَنَصْحَت  َك َقْد بَ لَّْغَت ِرَسااِلِت  تَ ْعَلُموَن َأّّنِ َقْد بَ لَّْغُت ِرَسااِلِت َريبِّ َلَما َأْخرَبَُْتُوّن " قَاَل: فَ َقاَم النَّاُس فَ َقالُوا: َنْشَهُد أَنَّ 

أَمَّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  َسَكُتوا،  ُثَّ  قَاَل:  َعَلْيَك.  الَِّذي  َوَقَضْيَت  َأنَّ  أِلُمَِّتَك،  يَ ْزُعُموَن  رَِجااًل  فَِإنَّ  بَ ْعُد،  ا 
َهِذهِ  هَ   ُكُسوَف  َوَزَواَل  اْلَقَمِر،  َهَذا  وَُكُسوَف  ْمِس،  ُْم  الشَّ َوَأَنَّ اأْلَْرِض،  َأْهِل  ِمْن  ُعظََماَء  رَِجاٍل  ِلَمْوِت  َمطَالِِعَها  َعْن  النُُّجوِم  ِذهِ 

ُهْم تَ ْوبًَة، َوهللِا لَقَ  ْنظَُر َمْن حُيِْدُث ِمن ْ َما أَنْ ُتْم اَلقُوَن    ْد رَأَْيُت ُمْنُذ قُْمُت ُأَصلِّيَكَذبُوا، َوَلِكْن آاَيٌت ِمْن آاَيِت هللِا يَ ْفنِتُ هِبَا ِعبَاَدهُ لَي َ
اأْلَ  آِخُرُهُم  ااًب،  َثاَلثُوَن َكذَّ خَيْرَُج  َحَّتَّ  اَعةُ  السَّ تَ ُقوُم  اَل  َوُأْخَراُكْم، َوإِنَّهُ َوهللِا  ُدنْ يَاُكْم  َا  يف  اْلُيْسَرى َكأَنَّ اْلَعنْيِ  َِمُْسوُح  اُل  جَّ الدَّ ْعَوُر 

َفُعهُ َصاَعنْيُ َأيِب حَيََْي ِلَشْيٍخ ِمَن اأْلَْنَصارِ  َعهُ فَ َلْيَس يَ ن ْ قَهُ َوات َّب َ ِلٌح ِمْن َعَمٍل  ، َوإِنَّهُ َمََّت َخَرَج فَِإنَّهُ يَ ْزُعُم أَنَّهُ هللاُ، َفَمْن آَمَن ِبِه َوَصدَّ
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ِبَشْيٍء ِمْن َعَمِلِه َسَلَف، َوإِنَّهُ َسَيْظَهُر َعلَ  بَهُ فَ َلْيَس يُ َعاَقُب  بِِه وََكذَّ اْلَمْقِدِس، َساِلٍف، َوَمْن َكَفَر  احْلََرَم َوبَ ْيَت  ِإالَّ  اأْلَْرِض ُكلَِّها  ى 
َوُجُنوُدُه، هللاُ  ْهزُِمهُ  فَ ي َ َشِديًدا،  زِْلَزااًل  فَ يُ َزْلَزلُوَن  اْلَمْقِدِس  بَ ْيِت  يف  اْلُمْؤِمِننَي  حُيِْضُر  َجَرةِ    َوِإنَّهُ  الشَّ َوَأْصَل  احْلَاِئِط  ِجْذَم  َأنَّ  َحَّتَّ 

َفاَقُم شَ لَيُ نَاِدي: اَي مُ  تُ ْلُه، قَاَل: َوَلْن َيُكوَن َذِلَك َحَّتَّ تَ َرْوا أُُمورًا يَ ت َ ْأَُنَا يف أَنْ ُفِسُكْم، َتَساَءلُوَن  ْؤِمُن، َهَذا َكاِفٌر َيْسَترِتُ يِب، تَ َعاَل اق ْ
َها ِذْكًرا، َوَحَّتَّ يَ ُزوَل ِجبَاٌل عَ  َنُكْم: َهْل َكاَن نَِبيُُّكْم ذََكَر َلُكْم ِمن ْ ْن َمَراِسيَها، ُثَّ َعَلى أَثَِر َذِلَك اْلَقْبُض، َوَأَشاَر بَِيِدِه ". قَاَل: بَ ي ْ

َرَها "  َمَها َواَل َأخَّ  ُثَّ َشِهْدُت ُخْطَبًة ُأْخَرى قَاَل: َفذََكَر َهَذا احْلَِديَث َما َقدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 امِعِ بَابُ سُنَّةِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَ 

ْغَداَد ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْسَحاقَ   -  6370 اَيِديُّ اْلَماِلِكيُّ بِب َ ٍد اإْلِ اْْلُرَاَساّنُّ، ثنا حَيََْي ْبُن َجْعَفِر ْبِن    َوَأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
ْبنُ  َحِبيُب  ثنا   ، الزُّبرَْيِيُّ َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  "  الّزِْبرِقَاِن،  قَاَل:  َمْسُعوٍد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َعْلَقَمَة،  َعْن   ، ْعِبِّ َوالشَّ ِإبْ رَاِهيَم،  َعْن  اَن،  َحسَّ  

َا اْنَكَسَفْت ِلَمْوِت إِب ْ  ْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالُوا ِإَّنَّ ُسوُل هللِا َصلَّى َراِهيَم، ُثَّ َخَرَج رَ اْنَكَسَفِت الشَّ
ْمَس َواْلَقَمَر   اَل يَ ْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َواَل حِلَيَاتِِه،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْلَمْسِجِد، َفَصلَّى اِبلنَّاِس فَ َقاَل: " اَي أَي َُّها النَّاُس ِإنَّ الشَّ

َزُعوا ِإىَل الصَّاَلِة "   فَِإَذا رَأَيْ ُتْم َذِلَك فَاف ْ
 صحيح لغيره.  قال المحقق: #
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 كِتَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ  -  8
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 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ بِالضُّعَفَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْعَبِيدِ وَالْعَجَائِزِ 
ِد ْبِن    -  6390 َماُم أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَّ ثَ نَا اإْلِ ُسَلْيَماَن َرمِحَهُ هللاُ ِإْماَلًء يف َشْهِر رََمَضاَن َسَنَة ِتْسٍع َوِتْسِعنَي َوَثاَلِث ِماَئٍة،  َحدَّ

َعْبدِ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا  اْلَفِقيُه،  اِشيُّ  الشَّ ِإَْسَاِعيَل  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  ُسرَ أنبأ  َثِِن  َحدَّ اْلَعزِيِز،  ثنا    يُوُنَس،  ْبُن  ْيُج 
ِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْهاًل  ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُخثَ ْيٍم يَ ْعِِن اْبَن ِعَراِك ْبِن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

عٌ  ْيٍم ، َوهَبَائٌِم رُتٌَّع، َوُشُيوٌخ رُكٌَّع، َوَأْطَفاٌل ُرضٌَّع، َلُصبَّ َعَلْيُكُم اْلَعَذاُب َصبًّا ". ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُخث َ َعِن هللِا َمْهاًل، فَِإنَّهُ َلْواَل َشبَاُب ُخشَّ
، َوَلهُ َشاِهٌد ِبِِْسنَاٍد آَخَر َغرْيِ َقِويٍّ   َغرْيُ َقِويٍّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اٍر، ثنا َعْبدُ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِي  -  6391 ُد ْبُن َسِعيٍد قَااَل: ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ ، ثنا َعْبَداُن، َوحُمَمَّ  ِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
ُمَسافِ  اْبَن  يَ ْعِِن  ْيَدَة  ُعب َ ْبُن  َماِلُك  َثِِن  َحدَّ اْلَقَرِظ،  َسْعِد  ْبِن  اِر  َعمَّ اْبَن  يَ ْعِِن  َسْعٍد  ْبُن  َعْن  ٍع  الرَّمْحَِن  ثَُه،  َحدَّ أَنَّهُ  أَبِيِه  َعْن   ، يِليَّ الدِّ

َيٌة ُرضٌَّع، َوهبََ  ٌع، َوِصب ْ ِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َلْواَل ِعبَاُد هللِا رُكَّ ائٌِم رُتٌَّع، َلُصبَّ َعَلْيُكُم اْلَعَذاُب َصبًّا، َجدِّ
 ُثَّ َلرَتُْضنَّ ِرًضا " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا إِبْ َراِهيُم َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ  -  6392 مَّ
ْهِميُّ يَ ْعِِن   ، ثنا السَّ َعْبَد هللِا ْبَن َبْكٍر، ثنا مُحَْيٌد الطَّوِيُل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ْبُن َبْكٍر اْلَمْرَوِزيُّ

 َوَسلََّم: " َثاَلُث َدَعَواٍت اَل تُ َردُّ، َدْعَوةُ اْلَواِلِد، َوَدْعَوةُ الصَّائِِم، َوَدْعَوةُ اْلُمَساِفِر " 
 ح لغيره. صحي # قال المحقق:

 
 ةِ بَابُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اهللِ تَعَالَى بِالصَّدَقَةِ وَنَوَافِلِ الْخَيْرِ رَجَاءَ الْإِجَابَ 

ْبُن احْلََسِن ْبِن    -  6397 احْلَُسنْيُ  أنبأ   ، ٍد الرُّوْذاَبِريُّ احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ   ، الرَّاِزيُّ أَبُو َحاتٍِ  أنبأ   ، أَيُّوَب الطُّوِسيُّ
ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، ثنا َبِشرُي ْبُن ُمَهاِجٍر، َعِن اْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما نَ ْقَض قَ ْوٌم اْلَعْهَد  ُعب َ

ُهْم، َوَما ظََهَرْت فَاِحَشةٌ يف قَ ْوٍم َقطُّ ِإالَّ َسلََّط هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِهُم اْلَمْوَت، َواَل َقطُّ ِإالَّ َكاَن   ن َ  َمَنَع قَ ْوٌم الزََّكاَة ِإالَّ َحَبَس  اْلَقْتُل بَ ي ْ
ُهُم اْلَقْطَر ". َكَذا َرَواهُ َبِشرُي ْبُن اْلُمَهاِجرِ   هللاُ َعن ْ

 منكر.  # قال المحقق:
 

  رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ بِلَا أَذَان  وَلَا  ابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ السُّنَّةُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَأَنَّهُ يُصَلِّيهَا بَ 

 إِقَامَةٍ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ 
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عَ   -  6404 أَبُو  َسْهلُ َأْخرَباََن  ثنا   ، وِريُّ الدُّ ٍد  حُمَمَّ ْبُن  اْلَعبَّاُس  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  ُعْثَماَن    ْبِد  ْبُن 
، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن رَبِيَعَة، َعْن َجدِِّه ِهَشاِم ْبِن ِإْسَحاَق،  ، ثنا حَيََْي ْبُن زََكرايَّ ِريُّ كَّ َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " َخَرَج َرُسوُل  السُّ

ًعا ُمَتَذلِّاًل، َكَما َيْصَنُع يف اْلِعيَدْيِن ".    هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي اْسَتْسَقى ُمَتَخشِّ
، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن رَبِي  َعَة مِبَْعنَاهُ َوَرَواهُ َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف التِّنِّيِسيُّ

 # قال المحقق: صحيح. 
 

، ثن  -  6405 ُدوِسيُّ ُد َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ السَّ اٍر، ثنا حُمَمَّ ا َسْهُل ْبُن َبكَّ
ِتْسَقاِء طَْلَحَة قَاَل: َأْرَسَلِِن َمْرَواُن ِإىَل اْبِن َعبَّاٍس َأْسأَلُهُ َعْن ُسنَِّة ااِلْسِتْسَقاِء، فَ َقاَل: " ُسنَّةُ ااِلسْ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن أَبِيِه، َعْن  

مَيِيَنهُ َعَلى َيَسارِِه َوَيَسارَهُ َعَلى مَيِيِنِه، َوَصلَّى   َسَنةُ الصَّاَلِة يف اْلِعيَدْيِن، ِإالَّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َلُب رَِداَءُه، َفَجَعلَ 
، َفَكربََّ يف اأْلُوىَل ِبَسْبِع َتْكِبريَاٍت، َوقَ َرأَ بِ  َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى، َوقَ َرأَ يف ا لثَّانَِيِة َهْل َأََتَك َحِديُث اْلغَاِشَيِة، وََكربََّ ِفيَها الرَّْكَعَتنْيِ

 َس َتْكِبريَاٍت " َخَْ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ، ثن  - 6406 ِد ْبُن َحيَّاَن أَبُو الشَّْيِخ اأْلَْصب َ ا َأمْحَُد ْبُن َعْمرٍو يَ ْعِِن اْبَن َعْبِد  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ

ُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن أَبِيِه، َعْن طَْلَحَة ْبِن َعْبِد هللاِ اْْلَاِلِق، ثنا حَيََْي ْبُن َحِبيِب بْ  ، ثنا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة، ثنا حُمَمَّ ْبِن َعْوٍف،    ِن َعَريِبٍّ
خَ  اْلِعيَدْيِن،  يف  نَِّة  السُّ ِمْثُل   " فَ َقاَل:  ااِلْسِتْسَقاِء،  يف  نَِّة  السُّ َعِن  َعبَّاٍس  اْبَن  َسأَْلُت  َوَسلََّم  قَاَل:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َرَج 

عً  ا يف اأْلُوىَل، َوََخًْسا يف اآْلِخَرِة، َوَجَهَر اِبْلِقَراَءِة،  َيْسَتْسِقي، َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِ ِبَغرْيِ َأَذاٍن َواَل ِإقَاَمٍة، وََكربََّ ِفيِهَما ثِْنيَتْ َعْشَرَة َتْكِبريًَة: َسب ْ
اْنَصرَ  َغرْيُ ُثَّ  َهَذا  اْلَعزِيِز  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ  ." اْسَتْسَقى  ُثَّ  رَِداَءُه،  َوَحوََّل  َلَة،  اْلِقب ْ ْقَبَل  َواْست َ َفَخَطَب  ِمَن َف،  َلهُ  قَ ب ْ مِبَا  َوُهَو   ، َقِويٍّ  

َواِهِد يَ ْقَوى   الشَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يُوُسَف َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  - 6418 ثنا أَبُو َجْعَفٍر َعْبُد هللِا ْبُن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن اْلمنصوِر ِإْماَلًء، ثنا حُمَمَّ

أَ  َعْن  ٍد،  حُمَمَّ ْبِن  َجْعَفِر  َعْن  ِغيَاٍث،  ْبُن  َحْفُص  ثنا  ِعيَسى،  ْبُن  ِإْسَحاُق  َثِِن  َحدَّ الطَّبَّاِع،  ْبِن  ِعيَسى  عَ ْبِن  "  بِيِه،  قَاَل:  َجاِبٍر  ْن 
". َكَذا قَاَل: َعْن جَ  اْلَقْحُط  َتَحوََّل  لِي َ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَحوََّل رَِداَءُه؛  ْبِن  اْسَتْسَقى َرُسوُل هللِا َصلَّى  اِبٍر، َورََواهُ َغرْيُهُ َعْن ِإْسَحاَق 

أَ  قَ ْوِل  ِمْن  َوَجَعَلهُ  َجاِبًرا،  ِفيِه  َيْذُكْر  فَ َلْم  َجْعَفٍر. ِعيَسى،   يِب 
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن أَ   -  6419 يِب الث َّْلِج، ثنا َجدِّي، ثنا ِإْسَحاُق  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ

 ْبُن الطَّبَّاِع، َعْن َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث، َفذََكَرهُ ُمْرَساًل 
 صحيح.  ل المحقق:# قا
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كُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّار ا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ  بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ كَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ فِي خُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَأَنْ يَقُولَ كَثِري ا: }اسْتَغْفِرُوا رَبَّ 

 [ 11عَلَيْكُمْ مِدْرَار ا{ ]نوح:  
ِد ْبنِ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقا -  6423 َأمْحََد ْبِن ُمْسِلٍم    ِسِم ُُمَاِلُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُُمَاِلٍد اْلَبَجِليُّ اِبْلُكوفَِة، ثنا أَبُو احْلَُسنْيِ ُمْسِلُم ْبُن حُمَمَّ

ثَ ٌر، َعْن ُمطَرٍِّف،   ، أنبأ َعب ْ ، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْمرٍو اأْلَْشَعِثيُّ ْضَرِميُّ ، ثنا احلَْ ْعِبِّ قَاَل: " َأَصاَب النَّاَس َقْحٌط يف َعْهِد التَِّميِميُّ َعِن الشَّ
ْعنَاَك اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنُه، َفَصِعَد ُعَمُر اْلِمْنرَبَ فَاْسَتْسَقى، فَ َلْم يَزِْد َعَلى ااِلْسِتْغَفاِر َحَّتَّ نَ َزَل، فَ قَ  الُوا َلُه: َما َسَِ

اآْليَ   اْسَتْسَقْيتَ  َهِذِه  قَ َرأَ  ُثَّ  اْلَمطَُر،  َزُل  ن ْ ُيْست َ هِبَا  الَّيِت  َماِء  السَّ مِبََفاتِيِح  اْلَغْيَث  طََلْبُت  َلَقْد   " إِنَّهُ َكاَن  فَ َقاَل:  رَبَُّكْم  ْغِفُروا  }اْست َ ِة 
َماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا{ ]نوح:  َماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا   [، َوقَ ْولُهُ }َواَي قَ ْومِ 11َغفَّارًا. يُ ْرِسِل السَّ ْغِفُروا رَبَُّكْم ُثَّ تُوبُوا ِإلَْيِه يُ ْرِسِل السَّ اْست َ

َولَّْوا ُُمْرِِمنَي{ ]هود:   ِتُكْم َواَل تَ ت َ ًة ِإىَل قُ وَّ ْغِفُروا رَبَُّكْم ُثَّ تُوبُوا ِإلَْيِه ". َكَذا َوَجْدتُهُ يف ِكتَايِب مبَِ 52َويَزِدُْكْم قُ وَّ َماِء،  [، فَاْست َ َفاتِيِح السَّ
َماءِ   َوَرَواهُ َغرْيُهُ َعْن ُمطَرٍِّف فَ َقاَل: مِبََجاِديِح السَّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ بِغَيْرِ صَلَاةٍ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ 
ْبُن َعْبِد    -  6435 أَبُو َنْصٍر ُعَمُر  ْبِن  َوَأْخرَباََن  ِد  الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَّ أَبُو اْلَعبَّاِس َعْبُد  ثنا  ْبُن َمطٍَر،  أَبُو َعْمرِو  أنبأ  ْبِن قَ تَاَدَة،  اْلَعزِيِز 

هللاِ  ، َعْن َعْبِد  ْهِكيَّ الدُّ اْبَن َعْبُدَوْيِه  يَ ْعِِن  ْنِديُّ  السِّ أنبأ  َأيِب،  أنبأ   ، اِبلرِّيِّ الظَّْهَراّنُّ  أَُوْيٍس، َعْن ْبِن َعْبدِ   مَحَّاٍد  أَبُو  اْلَمَدّنِّ ُهَو   هللِا 
اأْلَْنَصارِ  اْلُمْنِذِر  ْبِن َعْبِد  َأيِب لُبَابََة  اْلُمَسيِِّب، َعْن  ْبِن َحْرَمَلَة، َعْن َسِعيِد ْبِن  الرَّمْحَِن  هللاُ َعْبِد  اْسَتْسَقى َرُسوُل هللِا َصلَّى  يِّ قَاَل: 

اْلَمَراِبِد، قَاَل: َوَما ِة فَ َقاَل: " اللُهمَّ اْسِقنَا، اللُهمَّ اْسِقنَا "، فَ َقاَم أَبُو لُبَابََة فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّ التَّْمَر يف  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم اجْلُُمعَ 
اللُهمَّ اْسِقنَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  نَ َراُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َماِء َسَحاٌب  السَّ ثَ ْعَلَب ِمْرَبِدهِ يف  َيُسدُّ  لُبَابََة ُعْراَياًن  أَبُو  ا َحَّتَّ يَ ُقوَم 

قَ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  بِنَا  َوَصلَّى  فَأَْمطََرْت،  َماءُ  السَّ َهلَِّت  فَاْست َ قَاَل:   ." لُبَابَةَ ِبِِزَارِِه  ِبَِيِب  اأْلَْنَصاُر  طَاَفِت  ُثَّ  اَل: 
َماَء َوهللِا َلْن تُ ْقِلَع أََبًدا َحَّتَّ تَ ُقوَم ُعْراَياًن، فَ َتُسدَّ ثَ ْعَلَب مِ يَ ُقولُ  ْربَِدَك ِبِِزَاِرَك، َكَما قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  وَن لَُه: اَي َأاَب لُبَابََة، ِإنَّ السَّ

َماءُ " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " فَ َقاَم أَبُو لُبَابََة ُعْراَياًن؛ َفسَ  َلَعِت السَّ  دَّ ثَ ْعَلَب ِمْربَِدِه ِبِِزَارِِه، قَاَل: فَأَق ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن أَيُّوَب،  - 6440 َعْن  أنبأ أَبُو ُعَمَر، ثنا ُشْعَبُة، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أنبأ حُمَمَّ

ْمِط، أَنَّهُ قَاَل ِلَكْعِب ْبِن ُمرَّةَ  ْعَتهُ   َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعِد، َعْن ُشَرْحِبيَل ْبِن السِّ َأْو َمرََّة ْبِن َكْعٍب: َحدِّثْ نَا َحِديثًا َسَِ
ْعتُ  ُتهُ فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا  ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: َسَِ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَعا َعَلى ُمَضَر، فَأَتَ ي ْ

ثًا ُمِغيثًا، مَ ِإنَّ هللاَ َقْد َأْعطَاَك َواْسَتَجاَب َلَك، َوِإنَّ قَ ْوَمَك َقْد َهَلُكوا، فَادْعُ هللاَ َْلُْم، فَ َقاَل: " اللُهمَّ اْسقِ  ، َمرِيًعا، َغَدقًا،  نَا َغي ْ رايًّ
ًقا، َعاِجاًل َغرْيَ رَاِئٍث، اَنِفًعا َغرْيَ َضارٍّ ". َفَما َكاَنْت ِإالَّ َُجَُعةٌ َأْو ََنَْوَها َحَّتَّ ُسُقوا "   طَب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ 
ِرِث احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ َأمْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َحْفٍص، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  6442

ِد ْبِن احْلََسِن قَااَل: ثنا   َهاّنُّ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ ِد ْبُن َحيَّاَن اأْلَْصب َ اِشُم ْبُن اْلَقاِسِم، ثنا يَ ْعَلى، ثنا َعْبُد هللِا هَ اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ
ُمغِ  ثًا  اْسِقنَا َغي ْ اللُهمَّ   " اْسَتْسَقى قَاَل:  ِإَذا  َوَسلََّم َكاَن  هللاُ َعَلْيِه  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  ِبِه ْبُن َجَراٍد،  تَ ْغرُِز  ِلِعبَاِدَك،  ِبِه  ُع  تَ َوسِّ  ، َمرايًّ يثًا، 

 َعْبِد هللِا ْبِن َجَراٍد ي بِِه الزَّرَْع ". َلْفُظ َحِديِث َأيِب َعْبِد هللِا، َويف َحِديِث اْبِن احْلَاِرِث قَاَل: ثنا يَ ْعَلى ْبُن اأْلَْشَدِق َعنْ الضَّْرَع، َوحُتْيِ 
 قَاَل َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَرهُ َوزَاَد: " َهِنيئًا َمرايًّ " 

 ضعيف جدا.  المحقق: # قال
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ -  6443 ٍد،   َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، أنبأ ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ اِفِعيُّ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ
ْبِن َحنْ  ْبُن راََبٍح، َعِن اْلُمطَِّلِب  َثِِن َخاِلُد  اللُهمَّ ُسْقيَا َرمْحٍَة، َحدَّ اْلَمطَِر: "  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل ِعْنَد  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  َطٍب: 

َجِر، اللُهمَّ َحوَ  نَا َواَل َواَل ُسْقيَا َعَذاٍب َواَل َباَلٍء، َواَل َهْدٍم َواَل َغَرٍق، اللُهمَّ َعَلى الظَِّراِب َوَمنَاِبِت الشَّ نَا ".  الَي ْ   َعَلي ْ
 َهَذا ُمْرَسلٌ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّيْلِ 
، أنبأ َمْن اَل َأَتَِّ   -  6457 اِفِعيُّ ُم، َعْن يَزِيَد ْبِن اْْلَاِد، َأنَّ  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ

ْيُل قَاَل: " اْخرُ  َر ِمْنُه، َوََنَْمَد هللاَ َعَلْيِه  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َساَل السَّ َتطَهَّ ُجوا بِنَا ِإىَل َهَذا الَِّذي َجَعَلهُ هللاُ طَُهورًا فَ ن َ
  ." 

َقِطٌع، َورُِوَي ِفيِه َعْن ُعَمرَ   َهَذا ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ طَلَبِ الْإِجَابَةِ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ 

أَبُو    -  6460 إِبْ َراِهيمَ َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ احْلَاِفُظ،  ْبِن َسْعٍد  َأمْحََد  ْبُن  ٍد َعْبُد هللِا  أَبُو حُمَمَّ أنبأ  ْبُن قَ تَاَدَة،  ثنا  َنْصِر   ، اْلُبوَشْنِجيُّ  
َثُم ْبُن َخارَِجَة أَبُو َأمْحََد، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن ُعَفرْيِ ْبِن َمْعَداَن، ثنا سُ  َعهُ حُيَدُِّث َعْن َرُسوِل اْْلَي ْ َلْيُم ْبُن َعاِمٍر، َعْن َأيِب أَُماَمَة َسَِ

َعاءُ يف َأْربَ َعِة َمَواطِ  َماِء، َوُيْسَتَجاُب الدُّ َن: ِعْنَد اْلِتَقاِء الصُُّفوِف، َوِعْنَد نُ ُزوِل  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " تُ ْفَتُح أَبْ َواُب السَّ
 ْيِث، َوِعْنَد ِإقَاَمِة الصَّاَلِة، َوِعْنَد رُْؤيَِة اْلَكْعَبِة " اْلغَ 

 منكر.  # قال المحقق:
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، أَنْ بََأّن َمْن    -  6473 اِفِعيُّ َثِِن ُسَلْيمَ َأْخرَباََنهُ أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ ُم، َحدَّ اُن ْبُن اَل َأَتَِّ

َأيِب زََكرايَّ  ْعنَاهُ ِمْن  الَِّذي َخرََّجهُ اْبُن َمطٍَر. َوَسَِ اْلُمْسَنِد  هللِا، َعْن ُعْرَوَة ِبَذِلَك. ُهَو يف  ْبِن َعْبِد  ، َوَغرْيِِه، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َعْبِد هللِا 
ْعنَاهُ مِ  ٍر، َعْن ُعْرَوَة. َويف اْلَمْبُسوِط الَِّذي َسَِ ٍر، َوالصَِّحيُح رَِوايَةُ َأيِب َسِعيدٍ ُعَوميِْ ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْن َأيِب َسِعيِد، اْبُن ُعَوميِْ فَ َقْد َرَواهُ حُمَمَّ

ٍر قَاَل: ُكْنُت َمَع ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ فََأَشْرُت بِيَ  َحا ْبِن َيَساٍر، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَوميِْ ِب، فَ َقاَل: " اَل تَ ْفَعْل،  ِدي ِإىَل السَّ
، ثنا   فَِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َأْن ُيَشاَر ِإلَْيِه ". ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ٍد، أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ اْلَفَسِويُّ ُد ْبُن حُمَمَّ َأْخرَباََن حُمَمَّ

ُد ْبنُ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق َفذََكَرهُ أَبُو َداُوَد، ثنا حُمَمَّ َثِِن َجرِيٌر، َعْن حُمَمَّ   ُقَداَمَة، َحدَّ
َثِِن أَبُو َعاِصٍم، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعِن اْبِن َأيِب حُ  اٍر، َحدَّ ُد ْبُن َبشَّ ثَ نَا حُمَمَّ : " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل أَبُو َداُوَد، َوَحدَّ   َسنْيٍ

 ََنَى َعْن َأْن ُيَشاَر ِإىَل اْلَمطَِر ". 
 َهَذا ُهَو اْلَمْحُفوُظ ُمْرَساًل 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا أَبُ   -  6474 يُّ ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا اْلُكَدميِْ النَِّبيُل، ثنا َعْبُد هللِا و َعاِصٍم  َوَقْد َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
، قَاَل: يَ ْعِِن َأاَب َعاِصٍم: َوأَفَاَدنِيِه اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَا ٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " ََنَى َرُسوُل  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن يَ ْعِِن اْبَن َأيِب ُحَسنْيٍ

  اْلَمطَِر " َوَقْد رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيفٍ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ُيَشاَر ِإىَل 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ كَثْرَةِ الْمَطَرِ وَقِلَّتِهِ 

ِد ْبِن َصاِعٍد، ثنا إِبْ َرا -  6481 ُن َمْكُتوٍم، ثنا أَبُو َعتَّاٍب  ِهيُم بْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ، ثنا حَيََْي ْبُن حُمَمَّ
النَِّبُّ صَ  هللِا قَاَل: قَاَل  اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد  َأيِب  ِإْسَحاَق، َعْن  َأيِب  ثنا ُشْعَبُة، َعْن  ْبُن مَحَّاٍد،  َما َعاٌم  َسْهُل   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  لَّى 

ْسنَاِد، َوالصَِّحيُح َمْوقُوفٌ ِبَِْمطََر ِمْن َعاٍم، َواَل َهبَّْت َجُنوٌب ِإالَّ سَ   اَل َواِدي َكَذا " رُِوَي َمْرفُوًعا هِبََذا اإْلِ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ أِيِّ رِيح  يَكُونُ بِهَا الْمَطَرُ 

ا ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احْلَْريِبُّ، ثنا َعفَّاُن، ثنا َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أنبأ أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ثن - 6486
َهاِل ْبِن َعْمرٍو، َعْن قَ ْيِس ْبِن َسَكٍن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، }َوأَنْ َزْلنَا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماءً   أَبُو َعَوانََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعِن اْلِمن ْ

اًجا{ ]النبأ:   اللِّْقحَ [ قَاَل:  14َثجَّ َتُدرُّ  َتُدرَّ َكَما  َحاِب َحَّتَّ  السَّ َماِء، فَ َتُمرُّ يف  السَّ ِمَن  اْلَماَء  الّرِيَح فَ َتْحِمُل  هللاُ  َعُث  يَ ب ْ ُة، ُثَّ " 
َفّرِقًا " ْنِزُل ُمت َ َماِء أَْمثَاَل اْلَعَزاِل فَ ُتَصرُّ بِِه الّراَِيُح؛ فَ ي َ َعُث ِمَن السَّ  تُ ب ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
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: َوبَ َلَغِِن، َأنَّ قَ تَاَدَة قَ  - 6488 اِفِعيُّ اَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ الرَّبِيُع قَاَل: قَاَل الشَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َهبَّْت َجُنوٌب ِإالَّ َأَساَلْت َواِداًي ".  
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن زاَِيٍد اْلَبْصِريُّ مبَِ  - 6489 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ َة، ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ثنا َحدَّ كَّ

جُ  ْبَن  يَزِيَد  َع  َسَِ ِدينَاٍر،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  َنَة،  ي ْ ُعي َ ْبُن  النَِّبَّ ُسْفيَاُن  ِبِه  ُلُغ  يَ ب ْ َذرٍّ،  َأيِب  َعْن  خِمَْراٍق،  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن  ْعُدبََة حَيدُِّث، 
ِبَسْبِع ِسنِ  الّرِيِح  بَ ْعَد  اجْلَنَِّة ِرحيًا  هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق يف  ِإنَّ   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ُمغْ َصلَّى  اَبٌب  ِمْن ُدوَِنَا  َتَْتِيُكُم  نَي،  َا  َلٌق، َوِإَّنَّ

ِمْن َشْيءٍ  َماِء َواأْلَْرِض  السَّ َبنْيَ  َما  اْلبَاُب أَلََدرَّْت  اْلبَاِب، َوَلْو فُِتَح َذِلَك  ِمْن َخاَلِل َذِلَك  اأْلَْزَيُب، َوِهَي الرُّوُح  هللِا  ، َوِهَي ِعْنَد 
 ِعْندَُكُم اجْلَنُوُب " 

 منكر.  # قال المحقق:
 

يف   -  6490 اْْلََرِويُّ  اْلُقَرِشيُّ  َعِليٍّ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  اْلَعاِص  ْبُن  َسِعيُد  ُعْثَماَن  أَبُو  أَبُو   َأْخرَباََن  أنبأ  اْلُفَراِت،  َشطِّ  َعَلى  َة  َمكَّ طَرِيِق 
َأمْحَدُ  ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا  َمْنُصوٍر، أنبأ احْلََسُن  ْبِن  ْبُن اْلَعبَّاِس  َمْنُصوُر  ، ثنا    اْلَقاِسِم  اْلَمْخُزوِميُّ الرَّمْحَِن  ْبُن َعْبِد  ثنا اْلُمِغريَةُ  ْبُن َعْبَدَة، 

ا ِإَذا  أَنَّهُ َكاَن  تَ َعاىَل  هللاُ  َشاَء  ِإْن  رَفَ َعهُ  اأْلَْكوَِع  ْبَن  َسَلَمَة  ْعُت  َسَِ ْيٍد قَاَل  ُعب َ َأيِب  ْبُن  َواَل  يَزِيُد  لََقًحا  اللُهمَّ   " يَ ُقوُل:  الّرِيُح  ِت  ْشَتدَّ
 َعِقيًما " 

 جيد.  # قال المحقق:
 

 الْإِميَانِ بِاهللِ وَرَسُولِهِ إِذَا لَمْ يَجْحَدْ وُجُوبَ الصَّلَاةِ   بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْكُفْرِ كُفْرٌ يُبَاحُ بِهِ دَمُهُ، لَا كُفْرٌ يَخْرُجُ بِهِ عَنِ 
حمَُ   -  6502 أَبُو  الصَّفَّ َأْخرَباََن  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ ِريُّ  كَّ السُّ اجْلَبَّاِر  َعْبِد  ْبِن  حَيََْي  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  ْبُن مَّ َأمْحَُد  ثنا  اُر، 

اْلَقطَّانُ  اْلَفْضِل  الرَّزَّاِق، ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن  ثنا َعْبُد   ، الرََّماِديُّ ثنا  َمْنُصوٍر  َوْيِه،  ْبِن َدَرْست َ أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر  ْغَداَد،  بِب َ  
، َعْن َعطَاِء ْبِن يَزِيَد يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا َسَلَمةُ ْبُن َشِبيٍب، َوَعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا قَااَل: ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ َمْعَمرٌ  ، َعِن الزُّْهرِيِّ

ثَُه: َأنَّ َرُسولَ اللَّْيِثيِّ  ْيِد هللِا ْبِن َعِديِّ ْبِن اْْلِيَاِر، َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َعِديٍّ اأْلَْنَصارِيَّ َحدَّ نَا ُهَو   ، َعْن ُعب َ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ي ْ
، فََأِذَن لَهُ َفَسارَّهُ يف قَ ْتِل رَُجٍل ِمَن اْلُمنَاِفِقنَي َيْستَْأِذنُهُ ِفيِه، َفَجَهَر َرُسوُل َجاِلٌس َبنْيَ ظَْهَراّنَِ النَّاِس َجاَء رَُجٌل َيْستَْأِذنُهُ َأْن ُيَسارَّهُ 

َل: " أَلَْيَس َيْشَهُد َأنَّ  َواَل َشَهاَدَة َلُه، قَا  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَكاَلِمِه، فَ َقاَل: " أَلَْيَس َيْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ هللاُ "؟ قَاَل: بَ َلى،
ًدا َرُسوُل هللِا "؟ قَاَل: بَ َلى، َواَل َشَهاَدَة َلُه، قَاَل: " أَلَْيَس ُيَصلِّي؟ "، قَاَل: بَ َلى، َواَل َصاَلَة لَ  ُه، قَاَل: " أُولَِئَك الَِّذيَن َُنِيُت حُمَمَّ

 َعْن قَ ْتِلِهْم ". َلْفُظ َحِديِث اْلَقطَّانِ 
 صحيح.  # قال المحقق:
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ٍد يَ ْعِِن   -  6516 قَّا، أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن َعِليٍّ السَّ  اْبَن ُعْبُدوٍس، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
، ثنا   ْجزِيُّ َثِِن َعْمُرو ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َعِن اْلُمطَِّلِب، َعْن َأيِب َسِعيٍد السِّ ، َحدَّ رَاَوْرِديِّ  ُموَسى اأْلَْشَعرِيِّ َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، أنبأ اْبُن الدَّ

َقى َعَلى قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأَحبَّ ُدنْ يَاهُ َأَضرَّ ِِبِخَرتِِه،   َوَمْن َأَحبَّ آِخَرَتهُ َأَضرَّ ِبُدنْ يَاُه، فَآثُِروا َما يَ ب ْ
 َما يَ ْفىَن " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ بَلَغَ سِتِّنيَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اهللُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ 
، ثنا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس،  َكَما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َعْبُد   -  6521 الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ

، ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب ُفَدْيٍك، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن اْلَفْضِل، َعِن اْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ اْلَمكِّيِّ بَّاٍس قَاَل: قَاَل َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن عَ  ثنا حُمَمَّ
َوُهَو   تِّنَي؟  السِّ أَبْ نَاءُ  أَْيَن  ِقيَل:  اْلِقيَاَمِة  يَ ْوُم  ِإَذا َكاَن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َما  َرُسوُل  رُْكْم  نُ َعمِّ }َأَومَلْ  هللاُ  قَاَل  الَِّذي  اْلُعُمُر 

َر، َوَجاءَُكُم النَّذِ  ُر ِفيِه َمْن َتذَكَّ  [ " 37يُر{ ]فاطر: يَ َتذَكَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
َلِميُّ   -  6527 ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل السُّ ، ثنا أَيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد اْلَقاِضي، ثنا حُمَمَّ

َثِِن أَبُو َبْكٍر، َعْن ُسلَ  ْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللاِ ِباَلٍل، َحدَّ ُد ْبُن اْلُمْنَكِدِر: َسَِ  يَ ُقوُل:  ْيَماَن ْبِن ِباَلٍل قَاَل: قَاَل زَْيُد ْبُن َأْسَلَم: قَاَل حُمَمَّ
ى قَاَل: " ِخيَارُُكْم َأْطَوُلُكْم َأْعَمارًا، َوَأْحَسُنُكْم قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأاَل أُنَ بُِّئُكْم ِِبِيَارُِكْم ِمْن ِشَرارُِكْم " قَالُوا: بَ لَ 

 َعَماًل "
 صحيح.  # قال المحقق:

 
، َوأَبُو زََكرايَّ حيَْ   -  6528 ْيَسابُوِريُّ ِد ْبِن َعْبَداَن الن َّ ِد ْبِن حُمَمَّ ِد ْبِن حَيََْي ََي ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حمَُ َوَأْخرَباََن أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن حُمَمَّ مَّ

ْبنُ  َجْعَفُر  أنبأ  اِب،  اْلَوهَّ ْبُن َعْبِد  ُد  حُمَمَّ ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْن اْلُمزَكِّي  ِإْسَحاَق،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ أنبأ  َعْوٍن،   
ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب هُ  َريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأاَل ُأْخرِبُُكْم ِِبِيَارُِكْم "؟ قَالُوا: بَ َلى حُمَمَّ

 اَي َرُسوَل هللِا، قَاَل: " َأْطَوُلُكْم َأْعَمارًا، َوَأْحَسُنُكْم َأْعَمااًل " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ا فِيهَا مِنَ الْكَفَّارَاتِ   مُسْلِم  أَنْ يَسْتَشْعِرَهُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى جَمِيعِ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ وَالْأَحْزَانِ لِمَ بَابُ مَا يَنْبَغِي لِكُلِّ 

 وَالدَّرَجَاتِ 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب    -  6536 َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُد ْبُن َكِثرٍي، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َأيِب زَُهرْيٍ، َعنْ  يِق َرِضَي هللاُ  ثنا حُمَمَّ دِّ  َعْنهُ قَاَل:  َأيِب َبْكٍر الصِّ

[ َأَكلُّ ُسوٍء َعِمْلنَا ِبِه ُجزِينَا؟ فَ َقاَل: "  123اَي َرُسوَل هللِا، َكْيَف الصَّاَلُح بَ ْعَد َهِذِه اآْليَِة؟ }َمْن يَ ْعَمْل ُسوًءا جُيَْز ِبِه{ ]النساء: 
ْسَت حَتَْزُن؟ أََلْسَت تَ ْنَصُب؟ أََلْسَت ُتِصيُبَك اْلَباَلُء؟ " قَاَل: قُ ْلُت: نَ َعْم،  َغَفَر هللاُ َلَك اَي َأاَب َبْكٍر، َثاَلَث َمرَّاٍت، أََلْسَت ََتَْرُض؟ أَلَ 

نْ يَا "   قَاَل: " فَ ُهَو َما جُتَْزْوَن بِِه يف الدُّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
اَن، َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي أنبأ أَبُو َجْعَفرٍ   -  6542 ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم، أنبأ أَبُو َغسَّ  حُمَمَّ

اِر ْبِن َأيِب َسْيٍف، َعِن الْ  َنَة، َعْن َبشَّ ي ْ ، أنبأ َواِصٌل َمْوىَل َأيِب ُعي َ ِض ْبِن  َولِيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ِعيَاثنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَواِسِطيُّ
ابَ  قَاَل:  اَبَت؟  قَاَل: فَ ُقْلُت: َكْيَف  اْمرََأٌة َنَِيَفٌة  َوِعْنَدهُ  نَ ُعوُدهُ  ْيَدَة  ُعب َ َأاَب  نَا  أَتَ ي ْ قَاَل:  ِبتُّ ُغطَْيٍف،  َما  ْيَدَة:  ُعب َ أَبُو  قَاَل  ِبَِْجٍر،  َت 

ْعُت َرُسوَل هللِا  ِبَِْجٍر، قَاَل: َفَسَكَت اْلَقْوُم، فَ َقاَل: َأاَل َتْسأَلُوّن َعِن اْلكَ  نَا َما قُ ْلَت فَ َنْسأََلَك، قَاَل: ِإّّنِ َسَِ ِلَمِة؟ قَالُوا: َما َأْعَجب َ
أَن ْ  ِمائٍَة، َوَمْن  هللِا فَِبَسْبِع  َمْن أَنْ َفَق نَ َفَقًة فَاِضَلًة يف َسِبيِل   " يَ ُقوُل:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  مَ َصلَّى  أَْو  َأْهِلِه،  اَز َأًذى َعْن َفَق نَ َفَقًة َعَلى 

بَِباَلٍء يف جَ  ابْ َتاَلهُ هللاُ  َها، َوَمِن  َما مَلْ خَيْرِق ْ َأْمثَاِْلَا، َوالصَّْوُم ُجنٌَّة  ِبِه ِحطَّةُ َخِطيَئٍة ". قَاَل َخاِلٌد: " طَرِيٍق فَاحْلََسَنةُ َعْشُر  َسِدِه فَ َلهُ 
 يَ ْعِِن حُتَطُّ َعْنهُ ُذنُوبَهُ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا    -  6544 ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب  اْلَقطَّاُن، أنبأ َعْبُد هللِا  احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل  َمْرمَيَ، َعْن  َأْخرَباََن أَبُو  َأيِب  َسِعيُد ْبُن 
ْيِد هللِا ْبِن َعبْ  َثِِن َجْعَفُر ْبُن رَبِيَعَة، َعْن ُعب َ اِئِب، َأنَّ َعْبَد احْلَِميِد ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأْزَهَر  اَنِفِع ْبِن يَزِيَد قَاَل: َحدَّ ِد الرَّمْحَِن ْبِن السَّ

ثَُه، َعْن أَبِيِه َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأْزَهَر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَّنََّ  ى ا َمَثُل اْلُمْؤِمِن ِحنَي ُيِصيبُهُ َحدَّ  اْلَوْعُك َأِو احْلُمَّ
َقى طَيِّبُ َها " ثُ َها َويَ ب ْ  َكَمَثِل َحِديَدٍة ُتْدَخُل النَّاَر فَ َيْذَهُب َخب َ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

َأمحَْ   -  6546 ثنا  الصَّفَّاُر،  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ ِبْشَراَن  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  أنبأ  َأْخرَباََن  الرَّزَّاِق،  َعْبُد  ثنا  َمْنُصوٍر،  ْبُن  ُد 
َثَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو قَاَل:  قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْعَمٌر، َعْن َعاِصِم ْبِن َأيِب النَُّجوِد، َعْن َخي ْ

ِل: اْكُتْب َلهُ ِمْثَل َعَمِلِه ِإَذا َكاَن  ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َكاَن َعلَ  طَِلًقا َحَّتَّ ُأطِْلَقهُ َأْو ى طَرِيَقٍة َحَسَنٍة ِمَن اْلِعبَاَدِة ُثَّ َمِرَض ِقيَل لِْلَمَلِك اْلُموَكَّ
 َأْكِفَتهُ ِإَلَّ " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

َة ثنا أَبُو ُمْسلِ   -  6548 ٍد الصَّرْييفُّ مِبَكَّ َثِِن َبْكُر ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ٍم إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا َعِليُّ ْبُن َأْخرَباََن حُمَمَّ
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دِ  ، ثنا َعاِصُم ْبُن حُمَمَّ ، ثنا أَبُو َبْكٍر احْلََنِفيُّ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ قَاَل: قَاَل اْلَمِديِِنِّ  ْبِن زَْيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيُّ
ف َ  اْلُمْؤِمَن  َعْبِدي  َلْيُت  ابْ ت َ ِإَذا   " َوتَ َعاىَل:  تَ بَاَرَك  هللاُ  قَاَل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  ِإىَل َرُسوُل  َيْشُكِِن  ِمْن َلْم  َأطَْلْقُتهُ  ُعوَّاِدِه   

، ُثَّ أَْبَدْلتُهُ حَلًْما َخرْيًا ِمْن حَلِْمِه، َوَدًما َخرْيًا ِمْن َدِمِه، ُثَّ يْستَْأَنُف اْلَعَمَل".    ُأَساِريَّ
 َوَرَواهُ أَبُو َصْخٍر مُحَْيُد ْبُن زاَِيٍد َعْن َسِعيٍد َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َمْوقُوفًا َعَلْيهِ 

 صحيح.  ال المحقق:# ق
 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ َرمِحَهُ هللاُ ِإْماَلًء، أنبأ أَبُو َبْكٍر حمَُ  -  6550 ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو  َحدَّ مَّ
ُد ْبُن يُوُسَف، عَ  ، ثنا حُمَمَّ ِليِطيُّ ى ُتْستَْأِذُن َعَلى اأْلَْزَهِر السَّ ْن ُسْفيَاَن، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر قَاَل: َجاَءِت احْلُمَّ

ى، قَاَل: " أَتَ ْعرِِفنَي َأْهَل قُ بَاءٍ  قَاَل: " اْذَهِب ِإلَْيِهْم   ؟ " قَاَلْت: نَ َعْم،النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " َمْن أَْنِت " قَاَلْت: احْلُمَّ
ًة، َفَشَكْوا َذِلَك ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل:  َها ِشدَّ ُتْم َدَعْوُت هللاَ َفَكَشَفَها َعْنُكْم،  " َفَذَهَبْت إِلَْيِهْم فَ َلُقوا ِمن ْ " ِإْن ِشئ ْ

  " َوطَُهورًا  َكفَّارًَة  َكاَنْت  ُتْم  ِشئ ْ ". َوِإْن  َوطَُهورًا  َكفَّارًَة  َتُكوُن  َبْل   فَ َقالُوا: 
ْيٍد َعِن اأْلَْعَمِش، َفذََكَر اْلَكاَلَم اأْلَوََّل َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد ال  -  6551 ، َعْن أُمِّ َرَواهُ يَ ْعَلى ْبُن ُعب َ رَّمْحَِن اأْلَْنَصاِريِّ

يَاَن َعْن َجاِبٍر،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوذََكَر َمْعىَن اْلَكاَلِم الثَّاّن يف ِشَكايَِتِهْم َعِن اأْلَْعَمِش َعْن َأيِب ُسفْ طَاِرٍق َمْواَلِة َسْعٍد َعِن النَِّبِّ 
، ثنا أَبُو َأمحَْ  ِد ْبُن اْلُمَؤمَِّل، أَنْ بَأَ أَبُو ُعْثَماَن اْلَبْصِريُّ اِب، ثنا يَ ْعَلى َفذََكَرهُ َأْخرَباََن ِبَذِلَك أَبُو حُمَمَّ  َد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأمحَْ   - 6555 ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
َزاِر ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن ُعَمَر ْبِن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص، َعْن أَبِيِه، قَالَ أنبأ َمعْ  : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َمٌر، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن اْلَعي ْ

َد هللاَ َوَشَكَر، َوِإنْ  َد هللاَ َوَصرَبَ، فَاْلُمْؤِمُن يُ ْؤَجُر َعَلى ُكلِّ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعِجْبُت لِْلُمْؤِمِن، ِإْن َأَصابَهُ َخرْيٌ محَِ َأَصابَ ْتهُ ُمِصيَبٌة محَِ
ْوِفيقِ َأْمرِِه، َحَّتَّ يُ ْؤَجَر يف اللُّْقَمِة يَ ْرفَ ُعَها ِإىَل يف اْمرَأَتِِه ". َويف َهَذا َأْخبَاٌر َكِثريٌَة، َوِفيَما ذَكَ   ْراَن ِكَفايٌَة ِلَمْن أُيَِّد اِبلت َّ

 حسن. ل المحقق:# قا
 

اْلَعبَّاِس حُمَمَّ   -  6572 أَبُو  ثنا  اْلَقاِضي قَااَل:  احْلََسِن  ْبُن  احْلَاِفُظ، َوَأمْحَُد  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  ْبُن  َأْخرَباََن حُمَمَّ ُد  ثنا حُمَمَّ يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد 
ْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ قَاَل: َسأَْلُت  ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ، ثنا ُمَعاوِيَةُ ْبُن َعْمرٍو، َعْن َأيِب ِإسْ  ْيِد هللِا ْبِن اْلَولِيِد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعب َ َحاَق، َعْن ُعب َ

يِّ َشْيٍء يُْكَرُه؟ َسأَْلُت َرُسوَل هللاِ  َها َعْن َمْوِت اْلُفَجاَءِة، أَيُْكَرُه؟. قَاَلْت: أِلِ َسلََّم َعْن َذِلَك،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
ْيِد هللِا َمْوقُوفً  َهافَ َقاَل: " رَاَحٌة لِْلُمْؤِمِن، َوَأْخُذ َأَسٍف لِْلَفاِجِر ". َوَرَواهُ ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ َعْن ُعب َ  ا َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 الْمَرِيضِ بَابُ الْأَمْرِ بِعِيَادَةِ  
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، ثنا َعْبُد اْلمَ  - 6578 ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَبْخرَتِيِّ ٍد، ثنا أَبُو َعاِمٍر،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ِلِك ْبُن حُمَمَّ
اأْلُسْ  ِعيَسى  َأيِب  َعْن  قَ تَاَدَة،  َعْن  ِإبْ َراِهيَم،  ْبُن  يَزِيُد  " ثنا  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن   ، اْْلُْدِريِّ َسِعيٍد  َأيِب  َعْن   ، َواِريِّ

 ُعوُدوا َمْرَضاُكْم، َواتَِّبُعوا اجْلَنَائَِز؛ يُذَكِّرُْكُم اآْلِخَرَة " 
 قوي. # قال المحقق:

 
ِد ْبنِ   -  6583 اْلَفْتِح ِهاَلُل ْبُن حُمَمَّ أَبُو  ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأْخرَباََن  اْلَقطَّاُن،  ْبُن حَيََْي ْبِن َعيَّاٍش  احْلَُسنْيُ  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ احْلَفَّاُر   َجْعَفٍر 

ٍر، ثنا ُهَشْيٌم، َعْن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن َجْعَفرٍ  ، َعِن اْبِن ثَ ْواَبَن، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: قَ  ُُمَشَّ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  اأْلَْنَصارِيِّ
 "  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َعاَد َمرِيًضا مَلْ يَ َزْل خَيُوُض يف الرَّمْحَِة َحَّتَّ جَيِْلَس، فَِإَذا َجَلَس يُ ْغَمُس ِفيَها

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 وَمُدَاوَاتِهِ بِالصَّدَقَةِ   بَابُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ بِالشِّفَاءِ، 
ُد ْبُن َعْبِد اْلَواحِ   - 6593 ثَ نَا أَبُو َعْمرٍو حُمَمَّ ِد الزَّاِهُد، ثنا َأمْحَُد ْبُن زاَِيِد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َعْوًدا َعَلى بَْدٍء قَاَل: َحدَّ

ْمَساُر، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َكعْ  َبَة، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن  ْبِن ِمْهَراَن السِّ ي ْ ، ثنا ُموَسى ْبُن ُعَمرْيٍ، َعِن احْلََكِم ْبِن ُعت َ ٍب اأْلَْنطَاِكيُّ
َمْرَضاُكْم اِبلصََّدقَِة، وَ  " َداُووا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  هللِا قَاَل: قَاَل َرُسوُل  أَ يَزِيَد، َعْن َعْبِد  ُنوا  وا  َحصِّ اِبلزََّكاِة، َوَأِعدُّ ْمَواَلُكْم 

َعاَء ".   لِْلَباَلِء الدُّ
َا يُ ْعَرُف َهَذا اْلَمنْتُ َعِن احلَْ  ْيُخ: َوِإَّنَّ َسِن اْلَبْصِريِّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا: تَ َفرََّد ِبِه ُموَسى ْبُن ُعَمرْيٍ. قَاَل الشَّ

  ُمْرَساًل َوَسلَّمَ 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَوْجِيهِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ 

ْعَراّنُّ   - 6604 ٍد الشَّ ِد ْبِن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَّ ْبُن مَحَّاٍد،  ، ثنا َجدِّي، ثنا نُ َعْيمُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
أَ  أَبِيِه،  َعْن  قَ تَاَدَة،  َأيِب  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  حَيََْي  َعْن   ، رَاَوْرِديُّ الدَّ ٍد  حُمَمَّ ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  َقِدَم ثنا  ِحنَي  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  نَّ 

فَ قَ  َمْعُروٍر،  ْبِن  اْلرَبَاِء  َعِن  َسَأَل  اْحُتِضَر، اْلَمِديَنَة  ا  َلمَّ َلِة  اْلِقب ْ ِإىَل  َه  يُ َوجَّ َأْن  َوَأْوَصى  هللِا،  َرُسوَل  اَي  َلَك  بِثُ لُِثِه  َوَأْوَصى   ،َ تُ ُويفِّ الُوا: 
ثُ لَُثهُ َعَلى َوَلِدِه " ُثَّ  َأَصاَب اْلِفْطَرَة، َوَقْد رََدْدُت  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  هللِا َصلَّى  اللُهمَّ َذَهبَ   فَ َقاَل َرُسوُل   َفَصلَّى َعَلْيِه َوقَاَل: " 

َتَك، َوَقْد فَ َعْلَت "   اْغِفْر َلهُ َواْرمَحُْه، َوَأْدِخْلهُ َجن َّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اأْلَْسَفا   -  6617 اْلَفْضِل  ْبُن  اْلَعبَّاُس  ثنا  اْلَعْدُل،  مَحَْشاٍذ  ْبُن  َعِليُّ  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأيِب  َوَأْخرَباََن  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا   ، ِطيُّ

ُّ، َعْن ُعَمَر ْبنِ  ٍد الضَّبِّ َثِِن َأيِب، ثنا اْلُمَفضَُّل ْبُن حُمَمَّ يَ ْعَلى ْبِن ُمرََّة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: " َسافَ ْرُت َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه    أَُوْيٍس، َحدَّ
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أَ  ُهَو  َأُمْسِلٌم  َيْسَأُل  اَل  ِبَدْفِنِه،  َأَمَر  ِإالَّ  ِإْنَساٍن  ِِبِيَفِة  َمرَّ  رَأَيْ ُتهُ  َفَما  َمرٍَّة،  َغرْيَ  ". َوَسلََّم  َكاِفٌر؟   ْم 
، َعْن  َوقَاَل    - 6618 ْعُت يَ ْعَلى َغرْيُهُ َعِن اْبِن َأيِب أَُوْيٍس، ِبِِْسنَاِدِه َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن يَ ْعَلى ْبِن ُمرََّة الث ََّقِفيِّ أَبِيِه قَاَل: َسَِ

َهاّنُّ، أنبأ ، ثنا َعْبُد َعِليُّ ْبُن  ْبَن ُمرََّة، يَ ُقوُل، َفذََكَرُه. َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر اأْلَْصب َ ارَُقْطِِنُّ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلَمَحاِمِليُّ ُعَمَر الدَّ
 هللِا ْبُن َشِبيٍب، ثنا اْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َفذََكَرهُ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 لَيْسَتْ عَلَيْهَا خِرْقَة  بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَيِّتِ وَمَسِّهَا بِيَدِهِ  
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف بْ  -  6625 ٍد اْلُمْقِرُئ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو اْلَولِيِد  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

ُد ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن يَزِيَد بْ  ، ثنا حُمَمَّ ِن َأيِب زاَِيٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث ْبِن نَ ْوَفٍل: َأنَّ َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنُه، " َغسََّل النَِّبَّ  الطَّيَاِلِسيُّ
 َقٌة يُ ْتِبُع هِبَا حَتَْت اْلَقِميِص " هُ ِخرْ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقِميٌص، َوبَِيِد َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعنْ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ِإْماَلًء، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن مَحَْداَن، هِبَْمَداَن، ثنا إِبْ َراِهيُم بْ   -  6627 ، َوِإبْ َراِهيُم ْبُن  َوَحدَّ ارِِميُّ ُن َنْصٍر الدَّ
، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعنْ ِديزِيَل قَاَل:  َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه   ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ

ْلُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجَعْلُت أَْنظُُر َما َيُكوُن ِمَن   ئًا، وََكاَن طَيِّبًا َحيًّا َوَميِّتًا، َصلَّى قَاَل: " َغسَّ اْلَميِِّت فَ َلْم أََر َشي ْ
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 
 بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَعَاهُدِ بَطْنِهِ وَغَسْلِ مَا كَانَ بِهِ مِنْ أَذًى 

ثن  -  6628 ُعْقَبَة،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  ُسْفيَاَن،  ْبُن  احْلََسُن  ثنا  اْلَولِيِد،  أَبُو  أنبأ  ِإَجازًَة،  هللِا،  َعْبِد  أَبُو  ْبُن  َوأنبأّن  يُوُسُف  اْلُمْنِذِر  أَبُو  ا 
، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َبِشرٍي، َعنِ  ْيِميُّ ْيٌد أَبُو َحازٍِم الت َّ  اْبِن ِسريِيَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن  َعِطيََّة، ثنا ُجن َ

ْبَدْأ بَ َعْصرِِه ".  َل َميِّتًا فَ ْلي َ  َغسَّ
 َهَذا ُمْرَسٌل، َورَاوِيهُ َضِعيفٌ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ 
ِإَْسَاعِ   -  6652 ثنا  اْلَقطَّاُن،  ْبُن زاَِيٍد  أَبُو َسْهِل  ْغَداَد أنبأ  بِب َ اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا  َأْخرَباََن   ، ْلِخيُّ اْلب َ ْبُن اْلَفْضِل  يُل 

طَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َصاِلٍح، ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن عَ 
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ُهوَد ". َوَهَذا ِإْن َصحَّ َيْشَهُد ِلرَِوايَِة ِإبْ َراِهي  ُهوا بِي َ ُروا ُوُجوَه َمْوََتُكْم، َواَل َتَشب َّ ِه. َم ْبِن َأيِب ُحرََّة يف اأْلَْمِر بَِتْخِمرِي اْلَوجْ َوَسلََّم: " َخَِّ
َد   ثَ ُهَما، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن  ِإالَّ َأنَّ َأاَب َعْبِد هللِا احْلَاِفَظ َوَأاَب َسِعيِد ْبَن َأيِب َعْمرٍو َأْخرَباََن، َأنَّ أاََب اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْبَن يَ ْعُقوَب َحدَّ

َبٍل، ثنا بَ ْعُض اْلُكوِفيِّنَي َوُهَو َعْبُد الرَّمْحَِن   ْثُت بِِه َأيِب فَأَْنَكَرُه، َوقَاَل:  َحن ْ ْبُن َصاِلٍح، َفذََكَر َهَذا احْلَِديَث مِبِْثِلِه. قَاَل َعْبُد هللِا: َفَحدَّ
ٍد، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء ُمْرَساًل. اِج ْبِن حُمَمَّ َثِِن َعْن َحجَّ    َهَذا َأْخطَأَ ِفيِه َحْفٌص فَ َرفَ َعهُ َوَحدَّ

ْيُخ: وََكَذِلَك َرَواهُ الث َّْوِريُّ َوَغرْيُهُ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج ُمْرَساًل، َورُِوَي َعْن َعِليِّ ْبِن َعاِصٍم َعِن قَاَل  اْبِن ُجَرْيٍج َكَما َرَواهُ َحْفٌص َوُهَو الشَّ
 َوْهٌم، َوهللاُ َأْعَلمُ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا يُتْبَعُ الْمَيِّتُ بِنَار  

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبنُ   -  6654 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َأيِب َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ  يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ
ثَُه، قَاَل: َأْوَصى أَبُو ُموَسى ِحنَي َحَضَرهُ َبْكٍر، ثنا اْلُمْعَتِمُر قَاَل: قَ َرْأُت َعَلى ُفَضْيِل ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن َأيِب َحرِي ٍز، َأنَّ َأاَب بُ ْرَدَة َحدَّ

جَتْعَ  َواَل  مِبِْجَمٍر،  تَ تَِّبُعوّن  َواَل  اْلَمْشَي،  ِبِه  فََأْسرُِعوا  ِِبِنَاَزيت  اْنطََلْقُتْم  ِإَذا   " قَاَل:  َوَبنْيَ اْلَمْوُت،  بَ ْيِِن  حَيُوُل  ئًا  َشي ْ حلَِْدي  َعَلى   ُلنَّ 
َاِب، َواَل جَتَْعُلنَّ َعَلى َقرْبِي بِنَاًء، َوُأْشِهدُُكْم َأّّنِ بَِريٌء ِمْن ُكلِّ َحاِلَقٍة، أَْو َساِلَقٍة، َأوْ  ئًا؟ قَاَل:  الرتُّ ْعَت ِفيِه َشي ْ َخارَِقٍة. قَالُوا َلُه: َسَِ

 نَ َعْم ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " 
 ضعيف.  :# قال المحقق 

 
 بَابُ مَنْ رَأَى شَيْئًا مِنَ الْمَيِّتِ فَكَتَمَهُ وَلَمْ يَتَحَدَّثْ بِهِ 

ْغَداَد، أنبأ ِإَْسَاِعيُل بْ   -  6655 ِريُّ بِب َ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر السُّكَّ ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َعبَّاُس  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ْبُن َعْبِد  ُن حُمَمَّ
َثِِن ُشَرْحِبيُل ْبُن   ، ثنا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمْقِرُئ، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب أَيُّوَب، َحدَّ ْقُِفيُّ َشرِيٍك، َعْن َعِليِّ ْبِن راََبٍح اللَّْخِميِّ قَاَل:  هللِا الرتَّ

ْعُت َأاَب رَاِفٍع، حُيَدُِّث َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  َل ُمْسِلًما َفَكَتَم َعَلْيِه َغَفَر هللاُ َلهُ َأْربَِعنَي َمرًَّة، َوَمْن  َسَِ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َغسَّ
هُ ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة، َوَمْن َكفََّنهُ كَ  ْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن ُسْنُدِس َوِإْسَترْبَِق اجْلَنَِّة َساهُ هللاُ ي َ َحَفَر َلهُ فََأَجنَّهُ َأْجَرى َعَلْيِه َكَأْجِر َمْسَكٍن َأْسَكَنهُ ِإايَّ

 " 
 جيد.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ يَكُونُ أَوْلَى بِغُسْلِ الْمَيِّتِ 

اْلعَ   -  6656 احْلَاِرِث  ْبِن  اْلَفْضِل  ْبِن  اْلَعبَّاِس  ْبُن  مَحَْزةُ  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َرْوٍح َأْخرَباََن  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا  َقِبُّ، 
ْيٍط، َعْن أَبِيِه َسَلَمَة ْبنِ  ا   اْلَمَداِئِِنُّ، ثنا َسَواَدةُ ْبُن َسَلَمَة ْبِن نُ ب َ ْيٍد اأْلَْشَجِعيُّ قَاَل: َلمَّ ْيِط ْبِن َشرِيٍط، َعْن َساملِِ ْبِن ُعب َ ْيٍط، َعْن نُ ب َ نُ ب َ

اْْلَطَّاِب رَ  ْبُن  ِمْن َأْجزَِع النَّاِس ُكلِِّهْم َعَلْيِه ُعَمُر  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  هللِا َصلَّى  احْلَِديَماَت َرُسوُل  هللاُ َعْنهُ َفذََكَر  َأْن ِضَي  ِإىَل  َث 
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َلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: " نَ َعْم، َماَت قَاَل: فَ َقالُوا، يَ ْعِِن أِلَيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنُه: اَي َصاِحَب َرُسوِل هللِا، َأَماَت َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عَ 
ُلُه؟ قَاَل: " رَِجاُل َأْهِل بَ ْيِتِه، َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "، فَ َقالُوا: اَي َصاِحَب َرسُ  وِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َمْن يُ َغسِّ

ْضهُ ِإالَّ يف َأَحبِّ   قَ َبَضهُ هللاُ ِفيَها، مَلْ يَ ْقبِ اأْلَْدََن فَاأْلَْدََن " قَالُوا: اَي َصاِحَب َرُسوِل هللِا، فَأَْيَن َتْدِفُنُه؟ قَاَل: " اْدِفُنوهُ يف اْلبُ ْقَعِة الَّيِت 
 اْلِبَقاِع إِلَْيِه " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ي َ   -  6657 ْعُقوَب، ثنا َأِسيُد ْبُن َعاِصٍم،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َد ْبَن َعِليٍّ َأاَب َجْعَفٍر، قَاَل: " غُ ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن  ْعُت حُمَمَّ َل النَِّبُّ َصلَّى  َحْفٍص، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُجَرْيٍج قَاَل: َسَِ سِّ

َل ِمْن بِْئٍر يُ َقالُ  َل َوَعَلْيِه َقِميٌص، َوُغسِّ ْدِر، َوُغسِّ َثَمَة، وََكاَن النَِّبُّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثاَلًَث اِبلسِّ َلهُ اْلَغْرُس ِبُقبَاَء َكاَنْت ِلَسْعِد ْبِن َخي ْ
َها، َوَوىلَّ ُسْفَلَتهُ َعِليٌّ َواْلَفْضُل حُمَْتِضنُهُ َواْلَعبَّاُس َيُصبُّ   اْلَماَء، َفَجَعَل اْلَفْضُل يَ ُقوُل: " َأرِْحِِن،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْشَرُب ِمن ْ

ئًا َيرَتَطَُّل َعَليَّ " قَ   طَْعَت َوتِيِِن، ِإّّنِ أَلَِجُد َشي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َأيِب ُعْثَماَن، ثنا احْلَسَ  -  6658 َثِِن أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ َن  ُن ْبُن ُسْفيَاَن، َأنَّ ِإبْ َراِهيَم بْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ

، َعْن حَيََْي ْبِن اجلَْ  ْعِبِّ ُم ْبُن َأيِب ُمِطيٍع، َعْن َجاِبٍر، َعِن الشَّ ثَ نَا َسالَّ ثَ ُهْم، قَاَل: َحدَّ اِج َحدَّ زَّاِر، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل احْلَجَّ
ْوِم َوَلَدْتهُ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َوِلَ ُغْسَل َميٍِّت فََأدَّى فِ  يِه اأْلََمانََة، يَ ْعِِن: َيْسرُتُ َما َيُكوُن ِعْنَد َذِلَك، َكاَن ِمْن ُذنُوِبِه َكي َ

َربُُكْم ِمْنهُ ِإْن َكاَن يَ ْعَلُم، فَ َرُجٌل ِمَّْن َتْدرُوَن َأنَّ    فَِإْن َكاَن اَل يَ ْعَلمُ   أُمُّهُ " قَاَلْت: َوقَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لِيَِلِه أَق ْ
 ِعْنَدهُ َورًَعا َوأََمانًَة " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا 
ْيُد ْبنُ  - 6664 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ُعب َ رِيٍك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد  شَ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َعائِ  َثِِن الزُّْهِريُّ ، َحدَّ ْعُت َرُسوَل اجْلَبَّاِر، ثنا احْلََكُم ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْزِديُّ َها قَاَلْت: َسَِ َشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
َلْتهُ اْمَرأَتُُه، وَُكفَِّن يف َأْخاَلِقِه ". قَاَلْت: فَ ُفِعَل َذِلَك ِبَِيِب َبْكٍر، غَ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قُ  َلْتهُ اْمرَأَتُهُ  وُل: " رَِحَم هللاُ اْمَرأً َغسَّ سَّ

َتِذُْلَا. َهَذا ِإْسنَ   اٌد َضِعيفٌ َأَْسَاءُ بِْنُت ُعَمْيٍس اأْلَْشَجِعيَُّة، وَُكفَِّن يف ثِيَابِِه الَّيِت َكاَن يَ ب ْ
 باطل.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ 
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ُسوا َمْوََتُكْم؛ فَِإنَّ اْلُمْسلِ   - 6668 َحيًّا َواَل  َم لَْيَس بَِنِجسٍ َورُوِّينَا ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َمْرفُوًعا: " اَل تُ َنجِّ
 َميِّتًا ".  

يُع   َذِلَك يف ِكتَاِب الطََّهارَةِ َورُوِّينَا يف َذِلَك َعْن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص، َواْبِن ُعَمَر، َواْبِن َمْسُعوٍد، َوَعاِئَشَة، َوَقْد َمَضى َجَِ
 صحيح.  # قال المحقق:

 

 
 الرِّجَالِ، لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ  

ِد ْبِن َأمْحََد، أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ َعْبُد هللِا ْبُن إِبْ َراِهيَم، ثنا أَ  -  6669 ُد ْبُن حُمَمَّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ُد ْبُن َأمْحََد اللُّْؤلُِؤيُّ بُو َعِليٍّ حُمَمَّ
ِد ْبِن َأيِب َسْهٍل، َعْن َمْكُحوٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا َهارُوُن بْ  هللِا َصلَّى ُن َعبَّاٍد، ثنا أَبُو َبْكٍر يَ ْعِِن اْبَن َعيَّاٍش، َعْن حُمَمَّ

َوالرَُّجلُ  َغرْيَُها،  اْمَرَأٌة  َمَعُهُم  لَْيَس  الّرَِجاِل  َمَع  اْلَمْرَأةُ  َماَتِت  ِإَذا   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  َُما   هللاُ  فَِإَنَّ َغرْيُُه،  رَُجٌل  َمَعُهنَّ  لَْيَس  النَِّساِء  َمَع 
َماِن َويُْدفَ نَاِن، َوُُهَا مِبَْنزَِلِة َمْن اَل جيَُِد اْلَماَء ".   َيمَّ  يُ ت َ

ِل مَيُوُت َمَع النَِّساِء، َواْلَمْرَأِة ََتُوُت َمَع الّرَِجاِل،  َهَذا ُمْرَسٌل، َورُِوي َعْن ِسنَاِن ْبِن َغْرَفَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يف الرَّجُ 
اَلِن "  َماِن اِبلصَِّعيِد َواَل يُ َغسَّ يَّمَّ ُهَما حَمَْرٌم " يُ ت َ  لَْيَس ِلَواِحٍد ِمن ْ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يُخَالِفُ مَا رَوَيْنَا فِي كَفَنِ رَسُولِ  
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن    -  6676 َعفَّاَن، ثنا قَِبيَصُة، َعْن ُسْفيَاَن،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َلى، َعِن احْلََكِم، َعنْ  ِد ِحرَبَةٍ   ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " ُكفَِّن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ثَ ْوَبنْيِ أَبْ َيَضنْيِ َوبُ رْ َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ
َلى، َومِبَْعنَاهُ َرَواهُ َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ  ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ  ْبِن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ ُمْرَساًل ". َكَذا رََواهُ حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّ   -  6677 ِن اِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن ابْ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، َعْن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ قَاَل: " ُكفَِّن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َثِِن الزُّْهِريُّ َم يف َثاَلثَِة أَثْ َواٍب، ثَ ْوَبنْيِ َصَحارِيَّنْيِ  ِإْسَحاَق، َحدَّ

 َوبُ ْرٍد ِحرَبٍَة، أُْدرَِج ِفيَها ِإْدرَاًجا " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
  الدَّلِيلِ عَلَى جَوَازِ التَّكْفِنيِ فِي ثَوْب  وَاحِدٍ بَابُ 
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ٍد الزَّْعَفرَاّنُّ   -  6684 ، ثنا احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ِد ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ، ح  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْهِديٍّ
أَبُو َعبْ  اْلعَ َوَأْخرَباََن  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اْلَقاِضي قَااَل:  احْلََسِن  ْبُن  احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر  ٍد قَاَل:  ِد هللِا  بَّاُس ْبُن حُمَمَّ

، ثنا حَيََْي ْبُن زََكرايَّ ْبِن َأيِب زَائَِدَة قَاَل: أنبأ   ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْهِديٍّ ا اْنَصَرَف  َحدَّ ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعِن الزَُّبرْيِ قَاَل: " َلمَّ
لَ  تَ ُؤمُّ اْلَقت ْ اْمَرأٌَة  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَنِحَيًة َوَجاَءِت  ُأُحٍد َجَلَس النَِّبُّ َصلَّى  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ اْلُمْشرُِكوَن يَ ْوَم  َم: "  ى، فَ َقاَل 

ي َصِفيَُّة، فَ ُقْلُت: اَي أُمَّْه، اْرِجِعي، فَ َلَدَمْت   ا تَ َوَسَّْتُ َها فَِإَذا ِهَي أُمِّ يف َصْدرِي َوقَاَلْت: اَل َأْرَض َلَك، فَ ُقْلُت:  اْلَمْرَأةَ اْلَمْرأََة " فَ َلمَّ
، فَ َقاَلْت: َكفِّنُوا يف َهَذْيِن َأِخي، قَاَل: فَ َوَجْداَن ِإىَل َجْنِب  ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْعزُِم َعَلْيِك قَالَ  ثَ ْوَبنْيِ : فََأْعطَْتِِن 

 َجْنِبِه لَْيَس َلهُ َكَفٌن، َبنْيِ َواأْلَْنَصارِيُّ ِإىَل مَحَْزَة رَُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر لَْيَس َلهُ َكَفٌن، فَ َوَجْداَن يف أَنْ ُفِسنَا َغَضاَضًة َأْن نَُكفَِّن مَحَْزَة يف ثَ وْ 
ُهَما يف الث َّْوِب الَِّذي طَاَر لَ  ُهَما يف َأْجَوِد الث َّْوَبنْيِ َفَكفَّنَّا ُكلَّ َواِحٍد ِمن ْ ن َ َرْعنَا بَ ي ْ  هُ " قَاَل: فَأَق ْ

 جيد.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ 
احْلََسنِ   -  6699 ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  َشبَابَةُ  ثنا  اْلَمَداِئِِنُّ،  َرْوٍح  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا  اْلَقطَّاُن،  زاَِيٍد  ْبُن  َسْهِل  أَبُو  أنبأ  اْلَقاِضي،   

ْبِن َكْعٍب قَا ُأيِبِّ  ، َعْن  احْلََسِن، َعْن ُعيتٍَّ ْيٍد، َعِن  ْبِن ُعب َ يُوُنَس  ُمْصَعٍب، َعْن  ْبُن  ثنا َخارَِجةُ  اٍر،  هللاُ   َل: قَالَ َسوَّ هللِا َصلَّى  َرُسوُل 
ا َمِرَض َمَرَضهُ الَِّذي َماَت ِفيِه قَاَل لَِبِنيِه: اَي َبِِنَّ، ِإّّنِ َمرِيٌض، وَ  ِإّّنِ َأْشَتِهي َما َيْشَتِهي اْلَمرِيُض، َوِإّّنِ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ آَدَم َلمَّ

ُهُم اْلَماَلِئَكةُ ِعيَااًن، فَ َقالُوا: ايَ َأْشَتِهي ِمْن َثَاٍر ِمَن اجْلَنَِّة، فَابْ ُغوا ِل  ت ْ  َبِِن   ِمْن َثَاِر اجْلَنَِّة، قَاَل: َفَخَرُجوا َيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض، فَ َلِقي َ
ِح أَبِيُكْم ِإىَل اجْلَنَِّة، قَاَل: فَ َقَبُضوا رُوَحهُ  آَدَم، أَْيَن تُرِيُدوَن؟ قَالُوا: نَ ْبِغي أاََباَن ِمْن َثَاِر اجْلَنَِّة، فَ َقاَل: اْرِجُعوا، فَ َقْد أُِمَر ِبَقْبِض َروْ 

ُتُكْم يف َمْوََتُكْم ". يَ ْرفَ ُعهُ  َوُهْم يَ ْنظُُروَن، وََكفَُّنوهُ َوَحنَّطُوهُ َوُهْم يَ ْنظُُروَن، َوَصلُّوا َعَلْيِه َوُهْم يَ ْنظُُروَن، ُثَّ قَالُوا: اَي بَ  ِِن آَدَم، َهِذِه ُسن َّ
ْيٍد َوزَاَد ِفيِه بَ ْعُضُهْم: ُثَّ َحَفُروا َخارَِجةُ بْ  لَهُ ُثَّ َدفَ ُنوُه، َوزَاَد: وََكَذِلُكْم  ُن ُمْصَعٍب َوَوقَ َفهُ ُهَشْيُم ْبُن َبِشرٍي، َوَغرْيُهُ َعْن يُوُنَس ْبِن ُعب َ
َعُلوا.   فَاف ْ

 باطل.  # قال المحقق:
ِد ْبِن ُشَعْيٍب، ثنا ُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس، ثنا ُهَشْيمٌ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن  -  6700 ،  قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، أنبأ َحاِمُد ْبُن حُمَمَّ

ْعُت ُأيِبَّ ْبَن َكْعٍب، حُيَدِّ  ْعِديُّ قَاَل: َسَِ َثِِن ُعيَتٌّ السَّ ْيٍد، َعِن احْلََسِن قَاَل: َحدَّ ا اْحُتِضَر آَدُم، َفذََكَرهُ  ُث  أنبأ يُوُنُس ْبُن ُعب َ قَاَل: َلمَّ
 َمْوقُوفًا مِبَْعنَاهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد بْ  - 6701 ٍد احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ُد ْبُن حُمَمَّ ُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، ثنا حَمُْموُد  َأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ
اْلَقاِسمِ  النَّْضِر َهاِشُم ْبُن  أَبُو  ثنا  نَا،  أَْماَلهُ َعَلي ْ ْبِن  ْبُن َغْياَلَن،  َأيِب ُسَلْيٍم، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك  لَْيِث ْبِن  بَاُن، َعْن  ُمَعاِويََة َشي ْ أَبُو  ثنا   ،

تُ ُوفَِّيِت  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذاَأيِب َبِشرٍي، َعْن َحْفَصَة بِْنِت ِسريِيَن، َعْن أُمِّ ُسَلْيٍم أُمِّ أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ 
َها ُكْرُسًفا َما ا ُلوَها " َفذََكَر احْلَِديَث ِبطُولِِه، قَاَل: " ُثَّ اْحِشي ُسْفَلت َ ِسي ُكْرُسَفَها ِمْن ِطيِبَها، اْلَمْرَأةُ فََأرَاُدوا َأْن يُ َغسِّ ْسَتطَْعِت، ُثَّ أَمِّ
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َعلَ  فَاْرِبِطيَها  َمْغُسولًَة  َسَبنِيًَّة طَوِيَلًة  ُخِذي  أَْلِقي ُثَّ  ُثَّ  َفِخَذيْ َها،  ي  َوُضمِّ َفِخَذيْ َها،  َبنْيَ  اْعِقِديَها  ُثَّ  النِّطَاُق،  يُ ْرَبُط  َعُجزَِها َكَما  ى 
َها، فَ َهَذا بَ يَاُن ُسْفَلِتَها، ُثَّ طَيِِّبيَها  ي ْ ت َ َبِنيَِّة ِمْن ِعْنِد َعُجزَِها ِإىَل قَرِيٍب ِمْن رُْكب َ  وََكفِِّنيَها " طََرَف السَّ

 منكر.  قال المحقق:# 
 

ُد ْبُن عَ   - 6702 َثِِن َعِليُّ ْبُن ِعيَسى، ثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ثنا حُمَمَّ ْبِد هللِا ْبِن َُّنرَْيٍ، ثنا حَيََْي ْبُن  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ
اأْلَْعَمشِ  َعِن  اْلَعزِيِز،  َعْبِد  ْبِن  ُقْطَبَة  َعْن  ِإَذا  آَدَم،   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َجاِبٍر  َعْن  ُسْفيَاَن،  َأيِب  َعْن   ،

 ." َثاَلًَث  اْلَميِِّت  َكَفَن  ُروا  َأَجِْ  " َورُِوي   " فََأْوتُِروا  اْلَميَِّت   َأَْجَْرُتُ 
ْعُت حَيََْي ْبَن َمِعنٍي، َوَذاَكْرتُهُ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو ا  -  6703 ٍد قَاَل: َسَِ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ْلَعبَّاِس حُمَمَّ

 غََلطًا ِديَث ِإالَّ يَ ْعِِن َهَذا احْلَِديَث، فَ َقاَل حَيََْي: مَلْ يَ ْرفَ ْعهُ ِإالَّ حَيََْي ْبُن آَدَم، قَاَل حَيََْي: َواَل َأُظنُّ َهَذا احلَْ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن أَيُّوَب، أنبأ إِبْ َراِهيُم   -  6707 ْبُن ُموَسى، ثنا مُحَْيُد ْبُن َعْبِد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ حُمَمَّ

، ثنا احْلََسُن ْبُن َصاِلٍح، َعْن َهارُوَن ْبِن َسِعيٍد، َعنْ   َأيِب َواِئٍل قَاَل: َكاَن ِعْنَد َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِمْسٌك فََأْوَصى الرَّمْحَِن الرَُّؤاِسيُّ
 َسلََّم ".  َأْن حُيَنََّط بِِه، قَاَل: َوقَاَل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: " ُهَو َفْضُل َحنُوِط َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 

 َر، َوأََنِس ْبِن َماِلكٍ َورُوِّينَا يف َذِلَك َعِن اْبِن ُعمَ 
 # قال المحقق: جيد. 

 
6708 - ، َغِويُّ ، أنبأ أَبُو اْلَقاِسِم اْلب َ يُّ َرحيِْ ٍد الشُّ ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ َماُم أَبُو اْلَفْتِح اْلُعَمرِيُّ ثنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، ثنا َسِعيُد ْبُن   َأْخرَباََن اإْلِ

، ف َ   ُمْسَلَمَة، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبنُ  َقاَلْت أُمُّ َسِعيٍد  أَُميََّة، َعْن اَنِفٍع قَاَل: َماَت َسِعيُد ْبُن زَْيِد ْبِن َعْمرِو ْبِن نُ َفْيٍل َرِضَي هللاُ َعْنهُ وََكاَن َبْدرايًّ
ُه، قَاَل: ِلَعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنُه: َأحُتَنِّطُهُ اِبْلِمْسِك؟ فَ َقاَل: " َوِأيُّ ِطيٍب َأْطَيبُ   ِمَن اْلِمْسِك؟ َهايت ِمْسَكِك، فَ نَاَولَْتهُ ِإايَّ

َبُع ِِبَنُوِطِه َمَراقَّهُ َوَمغَابَِنهُ "  ُعوَن، وَُكنَّا نَ ت ْ  َومَلْ َيُكْن ُيْصَنُع َكَما َتْصن َ
 . ضعيف جدا # قال المحقق:

 
ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثنا َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ    -  6709 ، ثنا أَبُو ِإَْسَاِعيَل، حُمَمَّ ٍد احْلََسُن ْبُن مَحَْشاٍذ، َأُخو َعِليٍّ أَبُو حُمَمَّ

َ أََنُس ْبُن َماِلٍك ُجعِ  ا تُ ُويفِّ َثِِن مُحَْيٌد قَاَل: " َلمَّ َثِِن حَيََْي ْبُن أَيُّوَب، َحدَّ ِمْسٌك ِفيِه ِمْن َعَرِق َرُسوِل   َل يف َحُنوِطهِ اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، َحدَّ
 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " 

 # قال المحقق: صحيح لغيره. 
 

 بَابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ وَتَقْبِيلِهِ 
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أنبأ    -  6714 ْغَداَد،  بِب َ الصَّْقِر  ْبِن  ْبُن َعِليِّ  اْلَقاِسِم طَْلَحةُ  أَبُو  ٍد َوَأْخرَباََن  ْبُن حُمَمَّ ثنا َعبَّاُس   ، اآْلَدِميُّ ْبِن حَيََْي  ْبُن ُعْثَماَن  َأمْحَُد 
ْعُت َأيِب يَ ُقوُل: َأظُنُّهُ َسَِ  ْعَماِن، ثنا َخَلٌف يَ ْعِِن اْبَن َخِليَفةَ قَاَل: َسَِ ، ثنا ُسَرْيُج ْبُن الن ُّ ورِيُّ : َعهُ ِمْن َمْواَلُه، َوَمْواَلهُ َمْعِقُل ْبُن َيَسارٍ الدُّ

ا َوَضَع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نُ َعْيَم ْبَن َمْسُعوٍد يف اْلَقرْبِ نَ زََع اأْلَِخلََّة ِبِفي  ، " َلمَّ وِريِّ ِه ". قَ ْولُُه: َأظُنُُّه، َأْحَسُبهُ ِمْن قَ ْوِل الدُّ
ثَ ُهْم َعْن أَبِيِه قَاَل: بَ َلَغهُ  َوَرَواهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل َعْن َعبَّاِد ْبِن ُموسَ  ، َأنَّ َخَلَف ْبَن َخِليَفَة َحدَّ ى، َوُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد اْلَعَتِكيِّ

 َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَرهُ 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 تَى بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْمَوْ 

، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َكاِمٍل اْلَقاِضي ِإْماَلًء ثنا أَبُو ِقاَلبََة َعبْ  - 6723 ٍد الرَّقَاِشيُّ ُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَّ
اٍد، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب كَ  ثَُه،  ثنا ُمَعاذُ ْبُن َهاِنٍئ، ثنا َحْرُب ْبُن َشدَّ ْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َحدَّ ِثرٍي، َعْن َعْبِد احْلَِميِد ْبِن ِسنَاٍن، َعْن ُعب َ

ِة اْلَوَداِع: " َأاَل ِإنَّ َأوْ  وَن، َمْن يُِقِم الصََّلَواِت  لِيَاَء هللِا اْلُمَصلُّ وََكاَنْت َلهُ ُصْحَبٌة:: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يف َحجَّ
يَ َرى أَنَّهُ َعَلْيِه َحقٌّ، َويْعِطي زََكاَة   الَّيِت ُكِتْْبَ َعَلْيِه، َوَيُصوُم رََمَضاَن حَيَْتِسُب َصْوَمُه،  الَّيِت  اْْلَْمَس  اْلَكبَائَِر  َماِلِه حَيَْتِسبُ َها، َوجَيَْتِنُب 

َها "، ُثَّ ِإنَّ رَُجاًل سَ  ْرُك ِإْشَراٌك اِبهلِل، َوقَ ْتُل نَ ْفِس مُ ََنَى هللا َعن ْ ْؤِمٍن  أََلُه، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َما اْلَكبَائُِر؟ فَ َقاَل: " ُهنَّ ِتْسٌع: الشِّ
، َوِفَراٌر يَ ْوَم الزَّْحِف، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوَأْكُل الّراَِب، َوَقْذُف اْلُمْحَصَنِة، َوُعُقوقُ  ْيِت   ِبَغرْيِ َحقٍّ ، َواْسِتْحاَلُل اْلب َ اْلَواِلَدْيِن اْلُمْسِلَمنْيِ

َلِتُكْم َأْحيَاًء َوَأْمَواًَت " ُثَّ قَاَل: " اَل مَيُوُت رَُجٌل مَلْ يَ ْعَمْل َهُؤاَلِء اْلَكبَائَِر، َويقِ  يُم الصَّاَلَة، َويْؤيت الزََّكاَة، ِإالَّ َكاَن َمَع النَِّبِّ  احْلََراِم ِقب ْ
ْحُر " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َداٍر أَبْ َواهُبَا َمَصارِيُع ِمْن َذَهٍب ". َسَقَط ِمْن ِكتَايِب َأْو ِمْن ِكتَاِب َشْيِخي " ال َصلَّى  سِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو   - 6724 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
اْبَن ُعَمَر َوُهوَ  ْبِن َعِليٍّ قَاَل: َسأَْلُت  أَيُّوُب، َعْن طَْيَسَلَة  ، ثنا  اْلَمْرَورُّوِذيُّ ٍد  ْبُن حُمَمَّ يَ ْوَم َعَرَفَة، وَ ثنا ُحَسنْيُ  َأْصِل اأْلَرَاِك  ُهَو  يف 

اْلَكبَائِِر، فَ َقاَل: قَاَل رَ  هللاُ، َحدِّْثِِن َعِن  يَ ْرمَحَُك  لَُه:  اْلَماَء َوَوْجِهِه، فَ ُقْلُت  " يَ ْنَضُح َعَلى رَْأِسِه  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُسوُل هللِا َصلَّى 
ْشَراُك اِبهلِل، َوَقْذُف اْلُمْحَصَنِة " فَ ُقْلُت: أَقَ ْتلُ  ْفِس اْلُمْؤِمَنِة، َواْلِفَراُر يَ ْوَم الزَّْحِف،   اْلَكبَائُِر: اإْلِ ِم؟ قَاَل: " نَ َعْم، َورَْغًما، َوقَ ْتُل الن َّ الدَّ

َلِتُكْم َأْحيَا ْيِت احْلََراِم ِقب ْ ، َوِإحْلَادٌّ اِبْلب َ  ًء َوأَْمَواًَت " َوَأْكُل َماِل اْليَِتيِم، َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن اْلُمْسِلَمنْيِ
 ضعيف.  قق:# قال المح

 
ْيُد هللِا ْبُن زَْحٍر، َعْن َعِليِّ ْبِن يَزِيَد، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب أَُماَمَة   - 6726 ا ُوِضَعْت أُمُّ ُكْلثُوٍم  َوَرَوى ُعب َ قَاَل: َلمَّ

َها بِْنُت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلَقرْبِ قَاَل رَ  َها َخَلْقنَاُكْم، َوِفيَها نُِعيدُُكْم، َوِمن ْ ُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " }ِمن ْ
ُأْخَرى{ ]طه:   ََترًَة  يَ 55ُُنْرُِجُكْم  َها حلَُْدَها طَِفَق  ُبِِنَ َعَلي ْ ا  ِملَِّة َرُسوِل هللِا "، فَ َلمَّ ِبْسِم هللِا، َويف َسِبيِل هللِا، َوَعَلى  إِلَْيِهُم  [  ْطَرُح 

وا ِخاَلَل اللَِّْبِ " ُثَّ قَاَل: " أََما ِإنَّ َهَذا لَْيَس ِبَشْيٍء، َوَلِكنَّهُ يُطَيُِّب  نَ ْفَس احلِْيِّ ". َوَهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف.  احْلُُبوَب، َويَ ُقوُل: " ُسدُّ
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َثِِن َأيِب، ثنا َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حمَُ  ، َحدَّ ْهِميُّ ، ثنا حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح السَّ ْغَداِديُّ ٍد اْلب َ ُد ْبُن حُمَمَّ مَّ
ْيِد هللِا ْبِن زَْحٍر َفذََكَرُه. َوَقْد رُِوَي يف َسدِّ اْلُفْرَجِة اِبْلَمَدرَِة، َوقَ ْولُ  َها ُه: " َأَما إِ حَيََْي ْبُن أَيُّوَب، َعْن ُعب َ َفُع، َوَلِكن َّ َا اَل َتُضرُّ َواَل تَ ن ْ َنَّ

 تُِقرُّ بَِعنْيِ احلِْيِّ " َعْن َمْكُحوٍل، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ إِهَالَةِ التُّرَابِ فِي الْقَبْرِ بِالْمَسَاحِي وَبِالْأَيْدِي 

يَ ْعُقوبَ َوَأْخربََ   -  6727 ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َعْبِد اَن  ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ   ،
حمَُ  بِْنُت  فَاِطَمةُ  ثَ ْتِِن  َحدَّ قَاَل:  ِإْسَحاَق  َأيِب  َعْن  بَُكرْيٍ،  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  ِإْسَحاَق: اجْلَبَّاِر،  اْبُن  قَاَل  َبْكٍر،  َأيِب  ْبِن  هللِا  َعْبِد  اْمَرأَةُ  ٍد  مَّ

َا قَاَلْت: " وَ  َها أَنَّ َها، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ ْعُتهُ ِمن ْ َها َحَّتَّ َسَِ هللِا َما َعِلْمنَا ِبَدْفِن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  َوَأْدَخَلْتِِن َعَلي ْ
َلِة اأْلَْربَِعاِء " َعلَ  ْعنَا َصْوَت اْلَمَساِحي يف َجْوِف لَي ْ  ْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َسَِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلَعبَّاِس    -  6730 ثنا أَبُو  اْلَقاِضي قَااَل:  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر  هللِا  أَبُو َعْبِد  ُد َوَأْخرَباََن  يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن  حُمَمَّ
، َعْن َعاِصمِ  ْيِد هللِا، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعاِمِر   ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ َعِليُّ ْبُن َحْفٍص اْلَمَداِئِِنُّ، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا يَ ْعِِن اْلُعَمِريَّ ْبِن ُعب َ

ِه وََكربََّ َعَلْيِه رَأَْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َدَفَن ُعْثَماَن ْبَن َمْظُعوٍن َرِضَي هللاُ َعْنهُ َفَصلَّى َعَليْ  ْبِن رَبِيَعَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: "
َاِب َوُهَو قَائٌِم َعَلى اْلَقرْبِ ". ِإْسنَاُدهُ  ٍد َأْربَ ًعا، َوَحثَا بَِيَدْيِه َثاَلَث َحثَ يَاٍت ِمَن الرتُّ  َضِعيٌف، ِإالَّ َأنَّ َلهُ َشاِهًدا ِمْن ِجَهِة َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

 َمْرفُوًعا، َوهللاُ َأْعَلمُ َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل، َويُ ْرَوى َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بُ لَا يُزَادُ فِي الْقَبْرِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ تُرَابِهِ لِئَلَّا يَرْتَفِعَ جِدًّا بَا 

ْبُن    -  6735 َأمْحَُد  ثنا  اْلَقاِضي،  َمْنُصوٍر  ْبُن  أنبأ َجدِّي حَيََْي   ، اْلَعْنرَبِيُّ َأيِب طَاِهٍر  ْبُن  أَبُو َصاِلِح  ْبُن  َأْخرَباََن  ِإْسَحاُق  ثنا  َسَلَمَة، 
 ْبِن ُموَسى، َأنَّ َرُسوَل هللِا  يَم، أنبأ َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َوَعْن ُسَلْيَمانَ ِإبْ َراهِ 

 جُيَصََّص ". َوَرَواهُ أاََبُن ْبُن َأيِب َعيَّاٍش، َعِن احْلََسِن َوَأيِب َنْضَرةَ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ََنَى َأْن يُ ْبىَن َعَلى اْلَقرْبِ، َأْو يُ َزاَد َعَلْيِه، أَوْ 
َاُب "    َعْن َجاِبٍر َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َواَل يُ َزاُد َعَلى ُحَفرْيَتِِه الرتُّ

 ، َورُِوَي َكَما َويف احْلَِديِث اأْلَوَِّل ِكَفايٌَة، أاََبُن َضِعيفٌ 
 صحيح.  # قال المحقق:
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َضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َجْعَفِر أَنْ بََأّن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَولِيِد، ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، أنبأ أَبُو َكاِمٍل، ثنا اْلفُ   -  6736
َعْن   أَبِيِه،  َعْن  ٍد،  حُمَمَّ وَ ْبِن   ،" َنْصبًا  اللَِّْبَ  َعَلْيِه  َوُنِصَب  حلًَْدا،  َلهُ  ُأحلَِْد  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ   "  " احْلَِديَث،  َجاِبٍر  ذََكَر 

 قَاَل: " َورُِفَع َقرْبُهُ ِمَن اأْلَْرِض ََنًْوا ِمْن ِشرْبٍ ". َكَذا َوَجْدتُهُ " 
 منكر.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َأمْحَدُ   -  6737 ْبُن َعْبَدَة، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز، َعْن   َوَقْد أَنْ بََأّن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإَجازًَة، أنبأ أَبُو اْلَولِيِد، ثنا حُمَمَّ

ٍد، َعْن أَبِيِه، " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   َوَسلََّم ُرشَّ َعَلى َقرْبِِه اْلَماُء، َوُوِضَع َعَلْيِه َحْصبَاءُ ِمْن َحْصبَاِء اْلَعْرَصِة، َورُِفَع َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ
 َقرْبُهُ َقْدَر ِشرْبٍ ". 

 َوَهَذا ُمْرَسٌل، َوَرَواهُ اْلَواِقِديُّ ِبِِْسنَاٍد َلهُ َعْن َجاِبٍر، َوَذِلَك يُ َردُّ
 حسن مرسل.  # قال المحقق:

 
و َصاِدِق ْبُن َأيِب اْلَفَواِرِس ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َوأَبُ أَ   -  6738

، ثنا َأمْحَُد  ُد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن َُثَاَمَة ْبِن ُشَفيٍّ قَالُوا: أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ، ثنا أَبُو زُْرَعَة الدَِّمْشِقيُّ ْبُن َخاِلٍد اْلَوْهِبُّ، ثنا حُمَمَّ
َ ابْ  ْيٍد " فَ تُ ُويفِّ نَا َفَضاَلةُ ْبُن ُعب َ رُوِب َوَعَلي ْ " قَاَل:  ُن َعمٍّ ِل يُ َقاُل َلهُ اَنِفُع ْبُن َعْبٍد  قَاَل: َخَرْجنَا َغَزاًة يف زََمِن ُمَعاِويََة ِإىَل َهِذِه الدُّ

َاَب؛ فَِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  ا َدفَ نَّاهُ قَاَل: " َخفُِّفوا َعْنهُ الرتُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيَُْمُراَن بَِتْسوِيَِة اْلُقُبوِر " فَ َقاَم َفَضاَلةُ يف ُحْفَرتِِه، فَ َلمَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
 وَوَضْعِ الْحَصْبَاءِ عَلَيْهِ بَابُ رَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ  

ُد ْبُن ي َ   -  6739 ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ٍد، َعْن َأيِب: " َأنَّ الرَّشَّ َعَلى اْلَقرْبِ َكاَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللاِ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن ُسَلْيمَ   اُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِإْسَحاَق،    -  6740 َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  ْبنُ َوَأْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَالُوا:  أنبأ   َوَغرْيُهُ   ، اِفِعيُّ الشَّ أنبأ  الرَّبِيُع،  أنبأ  يَ ْعُقوَب، 

رَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ   " أَبِيِه:  َعْن  ٍد،  حُمَمَّ ْبِن  َجْعَفِر  َعْن  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  ِإب ْ ِإبْ َراِهيُم  َقرْبِ  َعَلى  َعَلْيِه شَّ  َوَوَضَع  اْبِنِه،  َراِهيَم 
 َحْصبَاَء ".  

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ِد  َوِفيَما ذََكَر أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُمْسِلٍم، َوَغرْيِِه، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن حمَُ  - 6741 ٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ مَّ
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َأوَُّل قَ ْبِن عُ  ِإبْ َراِهيَم َوأَنَّهُ  َعَلى َقرْبِ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرشَّ  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل   " أَبِيِه:  رْبٍ ُرشَّ َعَلْيِه، َوأَنَّهُ قَاَل ِحنَي َدَفَن  َمَر، َعْن 
، ثنا أَبُو َداُوَد َوفَ رََغ ِمْنُه: " َساَلٌم َعَلْيُكْم "، َواَل َأْعَلُمهُ ِإالَّ قَاَل: َحثَا عَ  ، ثنا اللُّْؤلُِؤيُّ َلْيِه بَِيِدِه ". َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر، أنبأ اْلَفَسِويُّ

 َفذََكَرهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
،    َوأنبأّن أَبُو َعْبِد هللِا، ِإَجازًَة أنبأ أَبُو اْلَولِيِد، ِإَجازًَة ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا َعْبدُ   -  6742 رَاَوْرِديُّ ، ثنا الدَّ ْبُن ُعَمَر اجْلُْعِفيُّ

ِد ْبِن ُعَمَر، َعْن أَبِيِه: " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرشَّ َعَلى َقرْبِ ابِْنِه " قَاَل: َواَل َأْعَلُمهُ ِإالَّ قَاَل: "   َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ
 ِه " َوَحثَا َعَلْيِه بَِيدِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابٌ فِي غُسْلِ الْمَرْأَةِ 
ِإْسحَ   -  6765 ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  ْبُن َأْخرَباََن حُمَمَّ ثنا حَمُْموُد  الصَّغَاّنُّ،  اَق 

ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبنِ َغْياَلَن، ح َوَأْخرَباََن أَبُ  ٍد احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ُد ْبُن حُمَمَّ  ُخَزمْيََة، ثنا حَمُْموُد  و َحازِِم احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ
ُمَعاِويَةَ  أَبُو  ثنا  اْلَقاِسِم،  النَّْضِر َهاِشُم ْبُن  أَبُو  ثنا  نَا،  أَْماَلهُ َعَلي ْ َأيِب ُسَلْيٍم،  ْبُن َغْياَلَن،  لَْيِث ْبِن  بَاُن، َعْن  ْبِن    َشي ْ َعْن َعْبِد اْلَمِلِك 

ى هللا َعَليِه َوَسلََّم: " ِإَذا تُ ُوفَِّيِت َأيِب َبِشرٍي، َعْن َحْفَصَة بِْنِت ِسريِيَن، َعْن أُمِّ ُسَلْيٍم أُمِّ أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ 
َلى، فَ اْلَمْرَأةُ  ُلوَها، فَ ْليُ ْبَدْأ بَِبْطِنَها فَ ْلُيْمَسْح بَْطنُ َها َمْسًحا رَِفيًقا ِإْن مَلْ َتُكْن ُحب ْ َلى َفاَل حُتَرِِّكيَها، فَِإَذا فََأرَاُدوا َأْن يُ َغسِّ ِإْن َكاَنْت ُحب ْ

ِستِّريًا، ُثَّ ُخِذي ُكْرُسًفا، فَاْغِسِليَها فََأْحِسِِن َغْسَلَها، ُثَّ َأْدِخِلي َيَدِك ِمْن  َأرَْدِت َغْسَلَها فَاْبَدِئي ِبَِْسَفِلَها، فَأَْلِقي َعَلى َعْوَرَِتَا ثَ ْواًب  
ِئيهَ  َوضِّ ِئيَها، ُثَّ  تُ َوضِّ َأْن  قَ ْبَل  َمْسَحَها  فََأْحِسِِن  َمرَّاٍت،  َثاَلَث  ِبُكْرُسٍف  فَاْمَسِحيَها  الث َّْوِب  َوْلتُ فْ حَتِْت  ِسْدٌر،  ِفيِه  مِبَاٍء  اْلَماءَ ا  رِِغ 

النَّاِس هِبَا أَْوىَل  ئًا َغرْيَُه، َوْلَيِل ُغْسَلَها  تَِلي َشي ْ ْلَها ،  اْمَرأٌَة، َوِهَي قَائَِمٌة اَل  َوِإالَّ فَاْمَرَأٌة َورَِعٌة، فَِإْن َكاَنْت َصِغريًَة َأْو َضِعيَفةً فَ ْلتُ َغسِّ
ُأْخَرى ُمْسِلَمٌة َورَِعٌة، فَِإَذا   اْغِسِليَها بَ ْعَد َذلِ اْمَرأٌَة  بَ يَاُن ُوُضوئَِها، ُثَّ  نَِقيًّا مِبَاٍء َوِسْدٍر، فَ َهَذا  ِمْن َغْسِل ُسْفَلِتَها َغْساًل  َك فَ َرَغْت 

اِبْلمَ  ْدِر  السِّ ِمَن  ِبَرْأِسَها قَ ْبَل ُكلِّ َشْيٍء، َوأَْنِقي ُكلَّ ِغْسَلٍة  َمرَّاٍت مِبَاٍء َوِسْدٍر، َواْبَدِئي  ُتَسّرِِحي رَْأَسَها، مِبُْشٍط فَِإْن  اءِ َثاَلَث  ، َواَل 
َها َحَدٌث بَ ْعَد اْلَغَساَلِت الثَّاَلِث فَاْجَعِليَها ََخًْسا، َوِإْن َحَدَث بَ ْعَد اْْلَْمِس، فَاْجَعِليَها َسب ْ  ًرا َحَدَث ِمن ْ ًعا، وَُكلُّ َذِلَك فَ ْلَيُكْن ِوت ْ

ئًا ِمْن ِسْدٍر، ُثَّ مِبَاٍء َوِسْدٍر َحَّتَّ اَل يَرِيَبِك َشْيءٌ  ئًا ِمْن َكافُوٍر َوَشي ْ  اْجَعِلي  ، فَِإَذا َكاَن يف آِخِر َغْسَلٍة يف الثَّالَِثِة َأْو َغرْيَِها فَاْجَعِلي َشي ْ
ُلِغي رِْجلَ  َها، َواْبَدِئي ِبَرْأِسَها َحَّتَّ تَ ب ْ َها ثَ ْواًب َنِظيًفا،  َذِلَك يف َجرٍَّة َجِديَدٍة، ُثَّ أَْقِعِديَها فَأَْفرِِغي َعَلي ْ َها فَأَْلِقي َعَلي ْ َها، فَِإَذا فَ َرْغِت ِمن ْ ي ْ

َها ِمْن َورَاِء الث َّْوِب فَاْنزِِعيِه َعن ْ َيَدِك  َأْدِخِلي  اْمَسِحي ُكْرُسَفَها ،  ُثَّ  اْسَتطَْعِت، ُثَّ  َما  َها ُكْرُسًفا  اْلُغْسِل، ُثَّ اْحِشي ُسْفَلت َ بَ يَاُن  َهَذا 
ي َفِخَذيْ َها،  ُثَّ ُخِذي َسبَِنيًَّة طَوِيَلًة َمْغُسولًَة فَاْرِبِطيَها َعَلى َعُجزَِها َكَما يُ ْرَبُط النِّطَاُق، ُثَّ اْعِقِديَها َبنْيَ   ِمْن ِطيِبَها،  َفِخَذيْ َها َوُضمِّ

بَِنيَِّة ِمْن ِعْنِد َعُجزَِها ِإىَل قَرِيٍب ِمْن رُْكَبِتَها، فَ هَ  َذا بَ يَاُن ُسْفَلِتَها، ُثَّ طَيِِّبيَها وََكفِِّنيَها َواْضِفِري َشْعَرَها َثاَلثََة قُ ُروٍن ُثَّ أَْلِقي طََرَف السَّ
تَ ُلفُّ   الَِّذي  ِإْحَداُهنَّ  أَثْ َواٍب،  ََخَْسَة  َوْلَيُكْن َكَفنُ َها  اِبلّرَِجاِل  ُتَشبِِّهيَها  َواَل   ، َوقَ ْرَننْيِ شَ ُقصًَّة  ِمْن  ُقِصي  تَ ن ْ َواَل  ئًا َفِخَذيْ َها  َشي ْ ْعرَِها 
َأْو قَالَ  َأِعيِديِه يف َشْعِر رَْأِسَها  ِمْن َشْعرَِها فَاْغِسِليِه، ُثَّ  ْورٍَة َواَل َغرْيَِها َوَما َسَقَط  بِن َ اْغرِزِيِه َوطَيِِّب َشْعَر رَْأِسَها، َوَأْحِسِِن يَ ْعِِن   :
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َها ِوت ْ  ًرا، َواَل تَ ْنَسْي َذِلَك، فَِإْن بََدا َلِك َأْن جُتَمِّرِيَها يف نَ ْعِشَها فَاْجَعِليِه نُ ْبَذًة َواِحَدًة َحَّتَّ َتْطِييَبهُ ِإْن ِشْئِت، َواْجَعِلي ُكلَّ َشْيٍء ِمن ْ
ًرا، َهَذا بَ يَاُن َكَفِنَها َورَْأِسَها، َوِإْن َكاَنْت َُمُْدورًَة َأْو خَمُْضوبًَة َأْو َأْشبَاَه َذِلَك َفُخِذي ِخْرقَ  َيُكونَ  َواِسَعًة فَاْغِسِليَها يف اْلَماِء "،  ًة ِوت ْ

"، ُثَّ يف رَِوايَِتنَا  اْلَماِء  " فَاْغِمِسيَها يف  الّرَِوايَِة،  َأْن ،  َويف َغرْيِ َهِذِه  َأْخَشى  َها، َواَل حُتَرِِّكيَها، فَِإّّنِ  ِمن ْ بَِّعي ُكلَّ َشْيٍء  تَ ت َ " َواْجَعِلي 
َها َشْيٌء اَل ُيْسَتطَ  َفِجَر ِمن ْ َهى ِعْنَد قَ ْوِلِه: " َوْلَيُكْن َكَفنُ َها ََخْسَ يَ ن ْ ًة " َرَواهُ أَبُو  اُع رَدُّهُ " َهَذا لَْفُظ اْبِن ُخَزمْيََة، َوَحِديُث الصَّغَاّنِّ انْ ت َ

ت َ  َواَل  َتْطِييَبهُ  َوَأْحِسِِن   " قَ ْولِِه:  ِعْنَد  فَ َزاَد  َغْياَلَن،  ْبِن  حَمُْموِد  َعْن   ، ِْمِذيُّ الرتِّ ُتَكفِّنِيَها ِعيَسى  َما  بَ ْعَد  َوَأَجِْرِيَها  َسِخٍن  مِبَاٍء  ْغِسِليِه 
 ِبَسْبٍع ِإْن ِشْئِت "، 

 وََكأَنَّهُ َسَقَط ِمْن ِكتَاِب ْشيِخي 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َجْعَفُر ْبُن  -  6766 َأمْحََد ْبِن َعاِصٍم، ثنا حَمُْموُد ْبُن َخاِلٍد، ثنا َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

بَاُن أَبُو ُمَعاِويََة، َفذََكَر احْلَِديَث ِبطُولِِه ُمَقطًَّعا مِبَْعنَاُه، َوال لَّْفُظ خُمْتَِلٌف، ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " فَِإَذا فَ َرْغِت ِمَن اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َأْخرَبّن َشي ْ
 فَ ْلَتْجَعِلي اْلَكافُوَر يف َمَساِمِع اْلَميِِّت "  اْْلَْمِس،

 منكر.  # قال المحقق:
 

نا احْلََكُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، ث  -  6775
رُّّن َأنَّ ِل ِمْثَل ُأُحٍد َذَهبًا ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشِقيٍق، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم: " َما َيسُ َعْن قَ تَاَدةَ 

 ِن َكَفٍن أَْو َقَضاِء َدْيٍن " أُْنِفُقهُ يف َسِبيِل هللِا َأُموُت ِحنَي َأُموُت َوَأْخُلُف َعَشَرَة َأَواٍق ِإالَّ يف َثََ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ السَّقْطِ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إِنِ اسْتَهَلَّ أَوْ عُرِفَتْ لَهُ حَيَاةٌ 

ِد ْبِن َعْبِد هللِا ِمْن َوَلِد ِإب ْ   - 6787 ُد ْبُن حُمَمَّ َراِهيَم النََّخِعيِّ اِبْلُكوفَِة، أنبأ أَبُو َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيٍم، ثنا َأمْحَُد  َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر حُمَمَّ
اَلِم ْبُن َحْرٍب، َعْن لَْيٍث، َعْن َعاِصٍم، َعِن اْلربََ  ثَ نَا َعْبُد السَّ ، َحدَّ اِء ْبِن َعاِزٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ْبُن َحازٍِم، أنبأ اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ

ُتْم َعَلْيِه َأْطَفاُلُكْم " هللِا صَ   لَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم: " َأَحقُّ َما َصلَّي ْ
 منكر.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن ي َ   -  6788 يََّة، ثنا اأْلَْسَوُد  ْعُقوَب، ثنا أَبُو أُمَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َصلَّى هللِا  َرُسوُل  َصلَّى  قَاَل:  َعاِزٍب،  ْبِن  اْلرَبَاِء  َعِن  َعاِمٍر،  َعْن  َجاِبٍر،  َعْن  ِإْسَرائِيَل،  َعْن  َعاِمٍر،  اْبِنِه   ْبُن  َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ 
 " ِإنَّ َلهُ يف اجْلَنَِّة َمْن يُِتمُّ َرَضاَعهُ َوُهَو ِصدِّيٌق "  ِإبْ َراِهيَم، َوَماَت َوُهَو اْبُن ِستََّة َعَشَر َشْهًرا، َوقَاَل:

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ي َ   -  6791 ْيَماَن،  ْعُقوَب، ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
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َأنَّ َرُسو  أَبِيِه: "  ٍد، َعْن  ْبِن حُمَمَّ ِباَلٍل، َعْن َجْعَفِر  ْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن ُسَلْيَماُن ْبُن  هللِا  َل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم: َصلَّى ثنا َعْبُد 
ُتوا َصاَلةَ َعَلى اْبِنِه ِإبْ َراِهيَم ِحنَي َماَت فَ َهِذِه اآْلََثُر َوِإْن َكاَنْت مَ  َلُه، َوبَ ْعُضَها َيُشدُّ بَ ْعًضا، َوَقْد أثْ ب َ َراِسيَل َفِهَي َتُشدُّ اْلَموُصوَل قَ ب ْ

  ُيَصلَّ َعَلْيهِ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم َعَلى اْبِنِه إِبْ َراِهيَم َوَذِلَك أَْوىَل ِمْن رَِوايَِة َمْن َرَوى أَنَّهُ ملَْ 
 منكر.  المحقق:# قال 

 
 جُمَّاعُ أَبْوَابِ الشَّهِيدِ وَمَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُغَسِّلُ 

 فَنُونَ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ بَابُ الْمُسْلِمِنيَ يَقْتُلُهُمُ الْمُشْرِكُونَ فِي الْمُعْتَرَكِ فَلَا يُغَسَّلُ الْقَتْلَى وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَيُدْ 
ثَ نَاهُ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن  اَنهُ أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر، ثنا َخاِلُد ْبُن خَمَْلٍد اْلَقطََوا َأْخربََ   - 6799 ّنُّ، َحدَّ

، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن بْ  َثِِنَ الزُّْهِريُّ ، َحدَّ ِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم قَاَل َعْبِد اْلَعزِيِز اأْلَْنَصارِيُّ
َلُه، قَاَل: " فَاْنطَِلْق فَأَ  َلى مَحَْزةَ  راَِنهُ "، َفَخَرَج َحَّتَّ َوَقَف عَ يَ ْوَم ُأُحٍد: " َمْن رََأى َمْقَتَل مَحَْزَة؟ " فَ َقاَل رَُجٌل َأْعَزُل: َأاَن رَأَْيُت َمْقت َ

َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم َأْن يَ ْنظَُر إِلَْيِه، ُثَّ    فَ َرآهُ َقْد ُشقَّ َبْطنُهُ َوَقْد ُمثَِّل ِبِه، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا َقْد ُمثَِّل بِِه َوهللِا، َفَكرَِه َرُسوُل هللاِ 
َلى، فَ َقاَل: " َأاَن َشِهي ٌد َعَلى َهُؤاَلِء لُفُّوُهْم يف ِدَمائِِهْم، فَِإنَّهُ لَْيَس َجرِيٌح جُيَْرُح ِإالَّ َجاَء َوُجْرُحهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َوَقَف َبنْيَ ظَْهَرِي اْلَقت ْ

ُموا َأْكثَ َر اْلَقْوِم قُ ْرآاًن فَاْجَعُلوا يف  ِم، َوِرحُيهُ رِيُح اْلِمْسِك "، فَ َقاَل: " َقدِّ ْحِد " َويف َهَذا زاَِيَداٌت لَْيَسْت  اللَّ َيْدَمى، َلْونُهُ لَْوُن الدَّ
رِوَ  َتُكوَن  َأْن  فَ ُيْحَتَمُل  الّرَِوايَِة،  َهِذِه  يف  لَْيَسْت  زاَِيَدٌة  اللَّْيِث  رَِوايَِة  َويف  اللَّْيِث،  رَِوايَِة  أَبِيِه  يف  َعْن  َوَعْنهُ  َجاِبٍر،  َعْن  َعْنُه،  ايَ ُتهُ 

الزُّْهرِ َصِحيَحَتنْيِ َوِإْن َكانَ تَا خُمْتَلِ  َأْعَلُم، َوِقيَل َعِن  ِإَماٌم َحاِفٌظ َفرَِوايَ ُتهُ َأْوىَل َوهللاُ  ْبُن َسْعٍد َرمِحَهُ هللاُ  اْبِن َأيِب َفَتنْيِ فَاللَّْيُث  ، َعِن  يِّ
 ُصَعرْيٍ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم ُمْرَساًل خُمَْتَصرًا 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبِن زاَِيدٍ حَ   -  6800 ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  أَبُو َسِعيٍد  َهاّنُّ، أنبأ  اأْلَْصب َ يُوُسَف  ْبُن  ٍد َعْبُد هللِا  أَبُو حُمَمَّ ثَ نَا  احْلََسُن    دَّ أنبأ  َة،  اْلَبْصِريُّ مِبَكَّ
َنَة، َعِن الزُّ  ي ْ الزَّْعَفَراّنُّ، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ الصَّبَّاِح  ِد ْبِن  َأْشَرَف  ْبُن حُمَمَّ َأيِب ُصَعرْيٍ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اْبِن  ، َعِن  ْهرِيِّ

ُسْفيَ  قَاَل   " وَُكُلوِمِهْم  ِبِدَمائِِهْم  ُلوُهْم  فَزمِّ َهُؤاَلِء  َعَلى  َشِهْدُت  َقْد  ِإّّنِ   " فَ َقاَل:  ُأُحٍد،  َلى  قَ ت ْ يف َعَلى  َتِِن  َوثَ ب َّ َنَة:  ي ْ ُعي َ ْبُن  َهَذا اُن   
 احْلَِديِث َمْعَمٌر، َوِقيَل َعْنهُ َعْن َجاِبرٍ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهلل عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ 
َهاّنُّ ِإمْ   - 6804 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب َخاِلٍد اأْلَْصب َ اَلًء، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمنِيٍع، ثنا أَبُو يُوُسَف، ثنا حُ  ، أَنَّهُ قَاَل: " َصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا  ِإْسَحاَق اأْلََّْنَاِطيُّ ، َعْن َأيِب َماِلٍك اْلِغَفارِيِّ َصنْيٌ
َسْبِعنيَ  َعَلْيِه  َصلَّى  َحَّتَّ  مَحَْزةُ  ُهْم  ِمن ْ َعَشَرٍة  يف ُكلِّ  َعَشَرًة،  َعَشَرًة  ُأُحٍد  َلى  قَ ت ْ َعَلى  َوَسلََّم  َهذَ َعَليِه  يف  َما  َأَصحُّ  َهَذا   " َصاَلًة  ا  
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، قَاَل:    اْلبَاِب، َوُهَو ُمْرَسٌل َأْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل مِبَْعنَاُه، ْعِبِّ ثَ نَا َهنَّاٌد، َعْن َأيِب اأْلَْحَوِص، َعْن َعطَاٍء، َعِن الشَّ قَاَل: َحدَّ
محَْ  َعَلى  ُأُحٍد  يَ ْوَم  َوَسلََّم  َوآِلِه  َعَليِه  هللا  َصلَّى  النَِّبُّ  َهَداِء،  َصلَّى  اِبلشُّ يَْدُعو  َجَعَل  ُثَّ  َعَلْيِه،  َفَصلَّى  ِِبَْمَزَة  بََدأَ  َصاَلًة  َسْبِعنَي  َزَة 

َقِطٌع َوَحِديُث َجاِبٍر َمْوُصوٌل وََكاَن أَبُوهُ ِمْن ُشَهدَ   اِء ُأُحدٍ فَ ُيَصلِّي َعَلْيِهْم َومَحَْزةُ َمَكانَُه، َوَهَذا أَْيًضا ُمن ْ
 منكر.  # قال المحقق:

 
ٍد الرَّفَّاُء،  -  6805 أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن حُمَمَّ أنبأ  ْبُن قَ تَاَدَة،  اْلَعزِيِز  ْبُن َعْبِد  َنْصٍر ُعَمُر  أَبُو  ثنا    َأْخرَباََن  اْلَعزِيِز،  ْبُن َعْبِد  أنبأ َعِليُّ 

َلْت َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زايَ  ب َ ا قُِتَل مَحَْزةُ يَ ْوَم ُأُحٍد أَق ْ ٍد، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َلمَّ
ِتَك،  َك، فَ َقاَل الزَُّبرْيُ: اَل َبْل َصِفيَّةُ َتطْلُبُهُ اَل َتْدِري َما َصَنَع، فَ َلِقَيْت َعِليًّا، َوالزَُّبرْيَ، فَ َقاَل َعِليٌّ لِلزَُّبرْيِ: اذُْكْر أِلُمِّ  أَْنَت اذُْكْر ِلَعمَّ

َُما اَل َيْدراَِيِن، قَاَل: َفَجاَء النَِّبُّ َصلَّى هللا َعَليِه   َوَسلََّم، فَ َقاَل: " ِإّّنِ َأَخاُف َعَلى َعْقِلَها  قَاَل: فَ َقاَلْت: َما فَ َعَل مَحَْزةُ فََأراََيَها َأَنَّ
يََدهُ َعَلى َصْدرَِها، َوَدَعا َْلَا، لَْواَل َجزَعُ   "، فَ َوَضَع   " ِبِه، فَ َقاَل:  ُمثَِّل  قَاَل: فَاْسرَتَْجَعْت َوَبَكْت، قَاَل: ُثَّ َجاَء، فَ َقاَم َعَلْيِه َوَقْد 

َلى، َفجَ  بَاِع َوَحواِصِل الطَّرْيِ "، قَاَل: ُثَّ َأَمَر اِبْلَقت ْ ي َعَلْيِهْم فَ ُيوَضُع ِتْسَعٌة َومَحَْزُة،  َعَل ُيَصلِّ النَِّساِء َلرَتَْكتُهُ َحَّتَّ حُيَْشَر ِمْن بُطُوِن السِّ
ُ َعَلْيِهمْ  ُ َعَلْيِهْم َسْبَع َتْكِبريَاٍت َويُ ْرفَ ُعوَن َويرُْتَُك مَحَْزُة، ُثَّ جُيَاءُ بِِتْسَعٍة، فَ ُيَكربِّ ُهْم "  فَ ُيَكربِّ ًعا َحَّتَّ فَ رََغ ِمن ْ   َسب ْ

  َعيَّاٍش، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد، وََكااَن َغرْيَ َحاِفَظنْيِ اَل َأْحَفظُهُ ِإالَّ ِمْن َحِديِث َأيِب َبْكِر ْبنِ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ، ثنا أَبُو َعْمرِو ْبُن مَحَْداَن، أنبأ احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن،    -  6806 َبَة،  ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب شَ َوَقْد َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اأْلَْصب َ ي ْ

هللا َعَليِه َوآِلهِ  هللِا َصلَّى  " َصلَّى َرُسوُل  احْلَاِرِث قَاَل:  ْبِن  هللِا  يَزِيَد، َعْن َعْبِد  اْبُن ُفَضْيٍل، َعْن  َوَسلََّم َعَلى مَحَْزَة َفَكربََّ َعَلْيِه    ثنا 
َقِطعٌ   ِتْسًعا " َهَذا أَْوىَل َأْن َيُكوَن حَمُْفوظًا َوُهَو ُمن ْ

 منكر.  :# قال المحقق 
 

اجْلَبَّ   -  6807 ْبُن َعْبِد  َأمْحَُد  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  بَُكرْيٍ، َعْن َوَأْخرَباََن  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  اِر، 
َثِِن رَُجٌل ِمْن َأْصَحايِب، َعْن  ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ ِمْقَسٍم، َوَقْد َأْدرََكُه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " َصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه حُمَمَّ

َتنْيِ وَ َوَسلََّم َعَلى مَحَْزَة، َفَكربََّ َعَلْيِه َسْبَع َتْكِبريَاٍت، َومَلْ يُ ْؤَت ِبَقتِيٍل ِإالَّ َصلَّى َعَلْيِه َمَعهُ َحَّتَّ  َسْبِعنَي َصاَلًة " َوَهَذا   َصلَّى َعَلْيِه اثْ ن َ
ِبهِ  يُ ْفَرْح  مَلْ  َعْنهُ  َث  َحدَّ َمْن  اْسَم  َيْذُكِر  مَلْ  ِإَذا  َيَساٍر  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد  َوحُمَمَّ َعْن   َضِعيٌف،  احْلََكِم،  َعِن  ُعَمارََة،  ْبُن  احْلََسُن  َورََواهُ 

َلى ُأُحٍد َواحْلََسُن ْبُن ُعَمارََة َضِعيٌف اَل حُيَْتجُّ ِبرَِوايَِتهِ ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللا   َعَليِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى قَ ت ْ
 منكر.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َعْمرٍو اأْلَمحَْ  - 6808 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن مُحَْيِد ْبِن الرَّبِيِع،  َأْخرَباََن حُمَمَّ ِسيُّ

لُّ َلَك َأْن تَ ْرِوَي َعِن احْلََسِن ْبِن ثنا حَمُْموُد ْبُن َغْياَلَن، ثنا أَبُو َداُوَد قَاَل: قَاَل ِل ُشْعَبُة: " اْئِت َجرِيَر ْبَن َحازٍِم، فَ ُقْل َلُه: اَل حيَِ 
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اٌب "، قَ  َرَوى َعِن  اَل حَمُْموٌد: فَ ُقْلُت أِلَيِب َداُوَد وََكْيَف َذاَك؟ قَاَل: فَ َقاَل: قُ ْلُت ِلُشْعَبَة: َما َعاَلَمةُ َكِذِبِه؟ قَاَل: " ُعَمارََة فَِإنَّهُ َكذَّ
َلى ُأُحٍد؟ قَاَل: اَل. َوقَاَل احْلََسُن ْبُن احْلََكِم َأْشيَاَء فَ َلْم َأِجْد َْلَا َأْصاًل، قُ ْلُت لِْلَحَكِم: َصلَّى النَِّبُّ َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم َعلَ  ى قَ ت ْ

َثِِن احْلََكُم، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم: َصلَّى عَ  َلى ُأُحٍد. َوقَاَل: قُ ْلُت لِْلَحَكِم: ُعَمارََة، َحدَّ َلى قَ ت ْ
ْن؟ قَاَل: فَ َقاَل: يُ ْرَوى ِمْن َحِديِث اْلَبْصرِيِّنَي َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َما تَ ُقوُل يف َأْواَلِد الزِّ  ُقوَن، قَاَل: قُ ْلُت: َعمَّ  َعْنُه، اَن؟ قَاَل: يُ ْعت َ

َثِِن احْلََكُم، َعْن حَيََْي ْبِن اجْلَزَّاِر، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ  ُقوَن " قَاَل: َوقَاَل احْلََسُن ْبُن ُعَمارََة، َحدَّ ُْم يُ ْعت َ   َعْنهُ َأَنَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 

 بَابُ الْجُنُبِ يُسْتَشْهدُ فِي الْمَعْرَكَةِ 
ُد ْبُن ِإْسحَ  -  6814 ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن يَ ْعُقوَب احْلَاِفُظ، أنبأ حُمَمَّ ِإبْ َراِهيَم، ثنا َسِعيُد ْبُن اَق ْبِن  َحدَّ

ْبنِ  هللِا  ْبِن َعْبِد  ْبُن َعبَّاِد  َثِِن حَيََْي  ِإْسَحاَق: َحدَّ اْبُن  َأيِب، قَاَل: قَاَل  َثِِن  ، َحدَّ اأْلَُمِويُّ ِه، يف ِقصَِّة    حَيََْي  أَبِيِه، َعْن َجدِّ الزَُّبرْيِ، َعْن 
الَّ  اأْلَْسَوِد  ْبُن  اُد  َشدَّ َوقَ َتَل  َشُعوبَ ُأُحٍد،  اْبُن  َلهُ  يُ َقاُل  َعَليِه  ،  ِذي َكاَن  هللا  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  قَاَل:  َعاِمٍر،  َأيِب  ْبَن  َحْنظََلَة 

ا َسَِ  َتهُ ". فَ َقاَلْت: َخَرَج َوُهَو ُجُنٌب َلمَّ ُلهُ اْلَماَلِئَكةُ فَاْسأَلُوا َصاِحب َ ئَِعَة، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َع اْْلَا َوَسلََّم: " ِإنَّ َصاِحَبُكْم تُ َغسِّ
ْسنَادِ  َلُتهُ اْلَماَلِئَكةُ " َكَذا قَاَل هِبََذا اإْلِ  هللا َعَليِه َوَسلََّم: " ِلَذِلَك َغسَّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْبِن  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ،    -  6815
َثِِن َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة، َأنَّ  ُلهُ اْلَماَلِئَكةُ " ِإْسَحاَق، قَاَل َحدَّ ، َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم، قَاَل: " ِإنَّ َصاِحَبُكْم تَ ُغسِّ

َع اْْلَائَِعَة، فَ قَ ، َحْنظََلةَ   يَ ْعِِن  ُتهُ فَ َقاَلْت: َخَرَج َوُهَو ُجُنٌب ِحنَي َسَِ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى " فَاْسأَلُوا َأْهَلَه َما َشْأنُهُ "، َفُسئَِلْت َصاِحب َ
َلْتهُ اْلَماَلِئَكةُ "   هللا َعَليِه َوَسلََّم: " ِلَذِلَك َغسَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

َبَة، َعِن احْلََكِم، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " نَظََر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه وَ وَ   - 6816 َسلََّم ِإىَل َحْنظََلةَ َرَوى أَبُو َشي ْ
ُلُهَما اْلَماَلِئَكةُ ".،  ،  الرَّاِهبِ  ُهَما تُ َغسِّ ، أنبأ أَبُو احْلََسِن ْبُن  َومَحَْزَة ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َرِضَي هللاُ َعن ْ َلِميُّ َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ

َبَة َفذََكَرُه. َوأَبُ  َبَة َضِعيفٌ َمْنُصوٍر ثنا أَبُو احْلََسِن ْبُن َأيِب اْلَعْنرَبِ ثنا َمْنُصوُر ْبُن َأيِب ُمَزاِحٍم، ثنا أَبُو َشي ْ  و َشي ْ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّا - 6818 ِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْبِن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، عَ  ْيِميُّ ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن احْلَاِرِث الت َّ َثِِن حُمَمَّ ثَهُ أَنَّهُ ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ َثِم، َأنَّ أاََبهُ َحدَّ َع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه ،  ْن َأيِب اْْلَي ْ َسَِ
َزَل   ْبَن اأْلَْكوَِع فَاْحُد لَنَا ِمنْ َوَسلََّم يَ ُقوُل يف َمِسريِِه ِإىَل َخْيرَبَ ِلَعاِمِر ْبِن اأْلَْكوَِع وََكاَن اْسُم اأْلَْكوَِع ِسنَااًن: " اْنِزْل اَي ا َهنَاِتَك فَ ن َ
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َويَ ُقوُل: َوَسلََّم،  َعَليِه  هللا  َصلَّى  هللِا  ِبَرُسوِل   يَ ْرجتَُِز 
الرجز[   ]البحر 
نَا َصلَّي ْ َواَل  نَا  ق ْ َتَصدَّ َواَل   ... اْهَتَديْ نَا  َما  أَْنَت  َلْواَل   َوهللِا 

اَلقَ ي ْ  ِإْن  اأْلَْقَداَم  َوثَ بِِّت   ... نَا  َعَلي ْ َسِكيَنًة   نَا فَأَْنزَِلنَّ 
نَا  أَبَ ي ْ َنًة  ِفت ْ َأرَاُدوا  َوِإْن   ... نَا  َعَلي ْ بَ َغْوا  َقْد  اْلُكفَّاِر  َبِِن   ِإنَّ 

فَ ُقِتَل َوهللِا َلْو ُمتِّْعنَا بِِه،    َوَجَبتْ   فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم: " َرمِحََك رَبَُّك"، فَ َقاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
َفهُ رََجَع َعَلْيِه َفَكَلَمهُ َكْلًما َشِديًدا َوُهوَ  ُلهُ ِفيَما بَ َلَغِِن َأنَّ َسي ْ وا   يَ ْوَم َخْيرَبَ َشِهيًدا، وََكاَن قَ ت ْ يُ َقاتُِل َفَماَت ِمْنهُ َفَكاَن اْلُمْسِلُموَن َشكُّ

َلهُ ِساَلُحهُ َحَّتَّ َسَأَل اْبُن أَ  َا قَ ت َ ِخيِه َسَلَمةُ ْبُن َعْمرٍو َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم، َوَأْخرَبَهُ ِبَقْوِل النَّاِس ِفيِه، فَ َقاَل ِفيِه َوقَالُوا ِإَّنَّ
 ى اْلُمْسِلُمونَ ِه َوَصلَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم: " ِإنَّهُ َلَشِهيٌد"، َفَصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم َعَليْ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الْحُدُودُ 
ُد ْبُن غَاِلٍب، ثنا مُ   -  6831 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَّ ، ثنا  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ أَبُو َعَوانََة، َعلَّى ْبُن َمْهِديٍّ

َثِِن نَ َفٌر ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة، َعْن َأيِب بُ ْرَدَة، قَاَل: " مَلْ ُيَصلِّ النَِّبُّ َصلَّ  ى هللا َعَليِه َوَسلََّم َعَلى َماِعِز ْبِن َماِلٍك َعْن َأيِب ِبْشٍر، قَاَل َحدَّ
" َعَلْيِه  الصَّاَلِة  َعِن  يَ ْنَه  عَ   َومَلْ  َعْن  َما َورُوِّينَا  هِبَا  َعُلوا  اف ْ  " قَاَل:  اْْلَْمَدانِيََّة  َشَراَحَة  رََجَم  ا  َلمَّ أَنَّهُ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  طَاِلٍب  َأيِب  ْبِن  ِليِّ 

 تَ ْفَعُلوَن مِبَْوََتُكْم " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
  لَوْحٌ بَابُ حَمْلِ الْمَيِّتِ عَلَى الْأَيْدِي وَالرِّقَابِ إِنْ لَمْ يُوجَدْ سَرِيرٌ أَوْ

اٍج، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، قَاَل: َأخْ  -  6843 َبٍل، َعْن َحجَّ :  َوِفيَما َرَوى أَبُو َداُوَد، يف اْلَمَراِسيِل، َعْن َأمْحََد ْبِن َحن ْ ُد ْبُن َعِليٍّ رَبّن حُمَمَّ
َلْت ِجنَازَ  ٍد، أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ " َأنَّ ِإبْ َراِهيَم ْبَن النَِّبِّ َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم محُِ ُد ْبُن حُمَمَّ تُهُ َعَلى ِمْنَسِج فَ َرٍس " َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

، ثنا أَبُو َداُوَد َفذََكَرهُ  ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ  اْلَفَسِويُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
  انْبِجَاسِهَا بَابُ مَنْ كَرِهَ شِدَّةَ الْإِسْرَاعِ بِهَا مَخَافَةَ 

َدُة، َعْن لَْيٍث، َعْن َأيِب  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحبِيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا زَائِ   - 6851
، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا بُ ْرَدَة، َعْن َأيِب ُموَسى، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم مَ  رَّ َعَلْيِه ِِبِنَازٍَة َوُهَو يُْسرُِع هِبَا َوِهَي َتَُْخُض خَمَْض الزِّقِّ



296 

 

ا اْنطََلْقتُْم ِِبِنَاَزيت نَّهُ َأْوَصى، فَ َقاَل: ِإذَ َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم: " َعَلْيُكْم اِبْلَقْصِد يف اْلَمْشِي ِِبَنَائِزُِكْم " َوَقْد رُوِّينَا َعْن َأيِب ُموَسى أَ 
ْسَراعِ فََأْسرُِعوا يِبَ اْلَمْشَي، َويف َذِلَك َداَللٌَة َعَلى َأنَّ اْلُمَراَد مِبَا رُوِّينَا َهُهنَا ِإْن ثَ َبَت َكَراِهَيةُ شِ  ِة اإْلِ  دَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ 
أَبُو    -  6876 َعبْ َأْخرَباََن  أَبُو  ُشَعْيٍب  ْبُن  َوَأمْحَُد   ، اْلَمْعَمِريُّ ثنا   ، اللَّْخِميُّ َأمْحََد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبُن  الرَّمْحَِن  احْلََسِن  ِد 

، ثنا قَاِسُم ْبُن يَزِيَد اجْلَْرِميُّ  ، قَاَل ثنا َعْبُد هللِا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَْذرَِميُّ ، َعْن ُسَهْيٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة،  النََّساِئيُّ ، ثنا الث َّْوِريُّ
 ِلْس َحَّتَّ تُوَضَع يف اأْلَْرِض " َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم: " ِإَذا ات ََّبَع َأَحدُُكْم ِجنَازًَة َفاَل جيَْ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويِبُّ مِبَْرٍو، ثنا أَبُو  -  6882 ،    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُد ْبُن ِعيَسى الطََّرُسوِسيُّ َبْكٍر حُمَمَّ
، َعْن َعْبِد ثنا َعْبُد هللِا ْبُن يَزِيَد اْلُمْقِرُئ، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب أَيُّوَب، حَ  ، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُبُِليِّ َثِِن رَبِيَعةُ ْبُن َسْيٍف اْلَمَعاِفِريُّ دَّ

ُقوُم َل هللِا: ََتُرُّ بِنَا جِ هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، أَنَّهُ قَاَل: َسَأَل رَُجٌل َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم، فَ َقاَل اَي َرُسو  نَازَةُ اْلَكاِفِر فَ ن َ
َا تَ ُقوُموَن ِإْعظَاًما لِلَِّذي يَ ْقِبُض ا ُفوَس " َورُّوِينَا َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعِن َْلَا، قَاَل: " نَ َعْم قُوُموا َْلَا فَِإنَُّكْم َلْسُتْم تَ ُقوُموَن َْلَا ِإَّنَّ لن ُّ

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم "  النَِّبِّ َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم، أَنَّهُ  َا قُْمُت لِْلَمَلِك "، َوَعْن َأيِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ َوَلِكْن  قَاَل: " ِإَّنَّ
 نَ ُقوُم ِلَمْن َمَعَها ِمَن اْلَماَلِئَكِة " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 
 الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ مَنْسُوخ  بَابُ حُجَّةِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ  

ُد بْ   -  6886 ُن يَ ْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ثَُه، َعْن َواِقِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، عَ ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن ُأَساَمةُ ْبُن زَْيدٍ  َد ْبَن َعْمرِو ْبِن َعْلَقَمَة َحدَّ ، َأنَّ حُمَمَّ ْن  اللَّْيِثيُّ

، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَالَ  قَاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم : اَنِفِع ْبِن ُجَبرْيٍ، َعْن َمْسُعوِد ْبِن احْلََكِم الزُّرَِقيِّ
 َمَع اجْلَنَائِِز َحَّتَّ تُوَضَع، َوقَاَم النَّاُس َمَعُه، ُثَّ قَ َعَد بَ ْعَد َذِلَك، َوأََمَرُهْم اِبْلُقُعوِد " 

ِد ْبِن َعْمرٍو يف اأْلَْمِر اِبْلُقُعودِ   َومِبَْعنَاهُ َرَواهُ َغرْيُهُ َعْن حُمَمَّ
 صحيح.  ل المحقق:# قا

 
 بَابُ مَنْ قَالَ الْوَالِي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْوَلِيِّ 
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ُد بْ   - 6894 ْبُن  ُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأِسيُد َما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويِبُّ، مِبَْرٍو ثنا  َعاِصٍم، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َحْفٍص، َعْن ُسْفيَاَن، ح َوحدثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإْماَلًء، َأْخرَباََن حُمَمَّ 

ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى،  َسِعيُد ْبُن َمْسُعوٍد، قَاَل: ثَ نَا ُعب َ ْعُت َأاَب َحازٍِم، يَ ُقوُل:  َحدَّ قَاَل َأْخرَباََن ُسْفيَاُن، َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب َحْفَصَة، قَاَل َسَِ
َعاِص، َوَيْطَعُن يف هُ يَ ُقوُل ِلَسِعيِد ْبِن الْ ِإّّنِ َلَشاِهٌد يَ ْوَم َماَت احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َرأَْيُت احْلَُسنْيَ ْبَن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعنْ 

ُهْم َشْيٌء، فَ َقاَل أَبُو ُهَريْ َرَة أت َ  ن َ َا ُسنٌَّة َما ُقدِّْمَت وََكاَن بَ ي ْ ْم فَ َلْواَل َأَنَّ ْنِفُسوَن َعَلى اْبِن نَبِيُِّكْم ِبرُتْبٍَة َتْدِفُنونَهُ  ُعُنِقِه، َويَ ُقوُل تَ َقدَّ
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا ُهَما فَ َقْد َأَحبَِِّن َوَمْن أَبْ َغَضُهَما فَ َقْد أَبْ َغَضِِن " ِفيَها، َوَقْد َسَِ   َعَليِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َأَحب َّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

حُمَمَّ   -  6906 اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َعْبِد َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد 
ْيِط ْبِن َشرِيٍط اأْلَ  ْيٍط، َعْن أَبِيِه نُ ب َ ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن َسَلَمَة ْبِن نُ ب َ ْيٍد، وََكاَن ِمْن  اجْلَبَّاِر اْلُعطَارِِديُّ ، َعْن َساملِِ ْبِن ُعب َ ْشَجِعيِّ

ِة، قَاَل: دَ  َ َخَل أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم ِحنَي َماَت، ُثَّ َخَرَج، َفِقيَل لَ َأْصَحاِب الصُّفَّ ُه: تُ ُويفِّ
أَنَّهُ َكَما قَاَل ِقيَل: َوُيَصلَّى َعلَ  " فَ َعِلُموا  " نَ َعْم  هللا َعَليِه َوَسلََّم، فَ َقاَل:  هللِا َصلَّى  " جيَِيُئوَن َرُسوُل  ْيِه وََكْيَف ُيَصلَّى َعَلْيِه، قَاَل: 

 رُوَحَه فَِإنَّهُ مَلْ يَ ْقِبِض هللاُ رُوَحهَ ُعْصبًا ُعْصبًا فَ ُيَصلُّوَن " فَ َعِلُموا أَنَّهُ َكَما قَاَل، فَ َقالُوا: َهْل يُْدَفُن َوأَْيَن؟ فَ َقاَل " َحْيُث قَ َبَض هللاُ 
 فَ َعِلُموا أَنَّهُ َكَما قَالَ  ِإالَّ يف َمَكاٍن طَيٍِّب "

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ أَقَلِّ عَدَدٍ وَرَدَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَوَقَعَتْ بِهِمُ الْكِفَايَةُ 
 

ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، ثنا  - 6908 أَبُو يَزِيَد احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن ْبِن ُمَهاِجٍر، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ
احْلَاِرِث، َعْن عُ  ْبُن  َأْخرَبّن َعْمُرو  ْبُن َوْهٍب،  ْبُن َسِعيٍد، قَااَل: ثنا َعْبُد هللِا  الطَّاِهِر، َوَهارُوُن  ْبِن أَبُو  ِإْسَحاَق  ْبِن َغزِيََّة، َعْن  َمارََة 

َ، فََأََتهُ  ْلَحَة، َعْن أَبِيِه، َأنَّ أاََب طَْلَحَة: " َدَعا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللا َعَليِه َوَسلََّم ِإىَل ُعَمرْيِ ْبِن َأيِب طَْلَعْبِد هللِا ْبِن َأيِب طَ  َحَة ِحنَي تُ ُويفِّ
َم َرُسولُ  َقدَّ َمْنزِِْلِْم، فَ ت َ هللا َعَليِه َوَسلََّم َفَصلَّى َعَلْيِه يف  هللِا َصلَّى  أَبُو طَْلَحَة َورَاَءُه، َوأُمُّ َرُسوُل  هللا َعَليِه َوَسلََّم، وََكاَن  هللِا َصلَّى   

 ُسَلْيٍم َورَاَء َأيِب طَْلَحَة َومَلْ َيُكْن َمَعُهْم َغرْيُُهْم " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 

 بَابُ مَا وَرَدَ فِي النَّعْشِ لِلنِّسَاءِ 
إِ   -  6930 ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  ٍد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحََد  احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو  أَبُو َحازٍِم  ْبُن َأْخرَباََن  َبةُ  ي ْ ثنا قُ ت َ  ، الث ََّقِفيُّ ْسَحاَق 

ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن أَ  ُد ْبُن ُموَسى، َعْن َعْوِن ْبِن حُمَمَّ ِد ْبِن َجْعَفٍر، َوَعْن ُعَمارََة ْبِن  َسِعيٍد، ثنا حُمَمَّ ِه أُمِّ َجْعَفِر بِْنِت حُمَمَّ يِب طَاِلٍب، َعْن أُمِّ
ْقَبْحُت َما ُيصْ  ُمَهاِجٍر، َعْن أُمِّ َجْعَفٍر، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلْت: " اَي َأَْسَاءُ  َنُع اِبلنَِّساِء، ِإّّنِ َقِد اْست َ
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َعَليْ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  بِْنَت  اَي  َأَْسَاُء:  فَ َقاَلْت   ،" فَ َيِصُفَها  الث َّْوُب  اْلَمْرَأِة  َعَلى  يُْطَرُح  ِبَِْرِض ِإنَّهُ  رَأَيْ ُتهُ  ئًا  َشي ْ أُرِيِك  َأاَل  َوَسلََّم  ِه 
َها، ُثَّ  ت ْ َها: " َما َأْحَسَن َهَذا َوَأَْجََلهُ يُ ْعَرُف ِبِه  احْلََبَشِة َفَدَعْت ِِبََراِئَد َرْطَبٍة َفَحن َّ َها ثَ ْواًب، فَ َقاَلْت فَاِطَمةُ َرِضَي هللاُ َعن ْ  طََرَحْت َعَلي ْ

َأحَ  َعَليَّ  ُتْدِخِلي  َواَل  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َوَعِليٌّ  أَْنِت  فَاْغِسِليِِن  ِمتُّ  أاََن  فَِإَذا  اْلَمْرَأِة  ِمَن  "،  الرَُّجُل  َها ًدا  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  تُ ُوفَِّيْت  ا  فَ َلمَّ
ِإنَّ هَ  َبْكٍر، فَ َقاَلْت:  َأاَب  َتْدُخِلي َفَشَكْت  َأَْسَاُء: اَل  َتْدُخُل، فَ َقاَلْت  َها  هللاُ َعن ْ بَ ْيِِن َوَبنْيَ َجاَءْت َعاِئَشةُ َرِضَي  َعِميََّة حَتُوُل  اْْلَث ْ ِذِه 

هللاُ َعَليْ  اْلَعُروسِ ابْ َنِة َرُسوِل هللِا َصلَّى  ِمْثَل َهْودَِج  اْلبَاِب،  ،  ِه َوَسلََّم، َوَقْد َجَعَلْت َْلَا  هللاُ َعْنهُ فَ َوَقَف َعَلى  َبْكٍر َرِضَي  أَبُو  َفَجاَء 
ْعِت َأْزَواَج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُخْلَن َعَلى ابْ نَ   النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجَعْلِت َْلَا  ةِ َوقَاَل: اَي َأَْسَاءُ َما مَحََلِك َأْن َمن َ

ْعُت وَ  ِهَي َحيٌَّة فََأَمَرْتِِن َأْن َأْصَنَع َذِلَك َْلَا، ِمْثَل َهْودَِج اْلَعُروِس، فَ َقاَلْت: أََمَرْتِِن َأْن اَل ُتْدِخِلي َعَليَّ َأَحًدا َوأَرَيْ تُ َها َهَذا الَِّذي َصن َ
ُهمَ فَ َقاَل أَبُو  ، َوَأَْسَاءُ َرِضَي هللاُ َعن ْ َلَها َعِليٌّ  اَبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنُه: فَاْصَنِعي َما َأَمَرْتِك، ُثَّ اْنَصَرَف َوَغسَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّكْبرِيِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَمَنْ أَوْلَى بِإِدْخَالِهِ الْقَبْرَ 

 كْبرِيِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَابُ عَدَدِ التَّ 
إِبْ َراهِ   -  6939 ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  أنبأ   ، ْورَِقيُّ الدَّ اْلَعبَّاِس  َأيِب  ْبُن  َحاِمِد  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا   ، اِفِعيُّ الشَّ يَم 

، ثنا َفْضُل ْبُن الصَّبَّا  ْلِخيُّ ،  اْلَفْضِل اْلب َ ، َعْن ُأيبٍَّ اُد، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َسْعٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن ُعيتٍَّ ْيَدةَ احْلَدَّ ْمَساُر، ثنا أَبُو ُعب َ ِح السِّ
ُتُكْم اَي َبِِن آَدَم " َوِقيَل  قَاَلتْ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َصلَِّت اْلَماَلِئَكةُ َعَلى آَدَم َفَكربََّْت َعَلْيِه َأْربَ ًعا، وَ  : َهِذِه ُسن َّ

 َعْن ُعْثَماَن ْبِن َسْعٍد ِبِِْسنَاِدِه َمْوقُوفًا َعَلى ُأيبَِّ ْبِن َكْعبٍ 
 منكر.  # قال المحقق:

 يَادَةَ مَنْسُوخَةً بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَرْبَع  وَرَأَى بَعْضُهُمُ الزِّ 
ُد ْبُن ي َ  - 6947 ْعُقوَب، ثنا َأِسيُد ْبُن َعاِصٍم، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمٍرو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن َعامِ  ُوَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َحْفٍص، َعْن ُسْفيَاَن، قَاَل َحدَّ ، َعْن َأيِب َوائٍِل، قَاَل: " َكانُوا يَُكربِّ ُر ْبُن َشِقيٍق اأْلََسِديُّ
ًعا َوََخًْسا َوِستًّا " َب َرُسوِل هللِا َأْو قَاَل: " َأْربَ ًعا "، َفَجَمَع ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأْصَحا، هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسب ْ

َوَرَواهُ وَِكيٌع،   َتْكِبريَاٍت َكَأْطَوِل الصَّاَلِة "َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأْخرَبَ ُكلُّ رَُجٍل مِبَا رََأى، َفَجَمَعُهْم ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعَلى َأْربَِع 
بَاّنِّ َعْن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: اْجَتَمَع َعْن ُسْفيَاَن، فَ َقاَل: َأرْبَ ًعا َمَكاَن ِستًّا. َوِفيمَ  ي ْ ا َرَوى وَِكيٌع َعْن ِمْسَعٍر َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ِإاَيٍس الشَّ

 نَازَِة َأْربَعٌ ِبرَي َعَلى اجلِْ َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف بَ ْيِت َأيِب َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاِريِّ فََأَْجَُعوا َأنَّ التَّكْ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
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ْبُن مُ   -  6948 ثنا ُعْقَبةُ  يَ ْعَلى،  أنبأ أَبُو  احْلَاِفُظ،  أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ  أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ  اْلِْاَلِلُّ، ثنا َأْخرَباََن  أَبُو ُمْكَرٍم  ْكَرٍم 
َها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن النَّْضِر َأيِب ُعَمَر، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن عَ  بَّاٍس، قَاَل: " آِخُر ِجنَازٍَة َصلَّى َعَلي ْ

َها َأْربَ ًعا "   َوَسلََّم َكربََّ َعَلي ْ
ْفُظ ِمْن ُوُجوٍه ُأَخَر ُكلَُّها َضِعيَفٌة ِإالَّ  اللَّ  تَ َفرََّد ِبِه النَّْضُر ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن أَبُو ُعَمَر اْْلَزَّاُز َعْن ِعْكرَِمَة َوُهَو َضِعيٌف، َوَقْد رُِوَي َهَذا

لِيِل َعَلى َذِلَك َوهللاُ َأْعَلمُ  ُهْم َعَلى اأْلَْرَبِع َكالدَّ  َأنَّ اْجِتَماَع َأْكَثِر الصََّحابَِة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 باطل.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ 

الرَّبِيُع ْبُن سُ َأْخرَبانَ   -  6957 أنبأ  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  اْلُمزَكِّي، ثنا  ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق  أَبُو زََكرايَّ    ، اِفِعيُّ َلْيَماَن، أنبأ الشَّ
عْ  َسَِ قَاَل:  َسِعيٍد،  َأيِب  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  َعْجاَلَن،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  َنَة،  ي ْ ُعي َ اْبُن  اجْلِنَازَةِ  أنبأ  َعَلى  اْلِكتَاِب  ِبَفاحِتَِة  جَيَْهُر  َعبَّاٍس:  اْبَن  ُت 

َا ُسنٌَّة "  ْعَلُموا أَنَّ َا فَ َعْلُت لِت َ  َويَ ُقوُل: " ِإَّنَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن    -  6958 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ٍد،    يَ ْعُقوَب، أنبأَأْخرَباََن حُمَمَّ ، أنبأ ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ اِفِعيُّ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ

ِد ْبِن َعِقيٍل، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا: " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ِِبُمِّ اْلُقْرآِن َم َكربََّ َعَلى اْلَميِِّت َأْربَ ًعا َوقَ َرأَ  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ
 بَ ْعَد التَّْكِبريَِة اأْلُوىَل " 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا الرَّبِيُع   - 6959 ،  ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ الشَّ
، قَاَل َأْخرَبّن أَبُو أَُماَمةَ ْبُن َسْهٍل أَنَّهُ َأْخربََ  هُ رَُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه أنبأ ُمطَرُِّف ْبُن َماِزٍن، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ

نََّة يف الصَّاَلِة َعَلى اجْلِنَ  َماُم، ُثَّ يَ ْقَرأُ بَِفاحِتَِة اْلِكتَاِب بَ ْعَد التَّْكِبريَِة اأْلُوىَل ِسرًّا يف نَ ْفِسِه، ُثَّ َوَسلََّم: " َأنَّ السُّ َ اإْلِ  ُيَصلِّي ازَِة َأْن يَُكربِّ
يَ ْقرَ  اَل  التَّْكِبريَاِت  يف  لِْلِجنَازَِة،  َعاَء  الدُّ َوخُيِْلُص  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  " َعَلى  نَ ْفِسِه  يف  ِسرًّا  ُيَسلُِّم  ُثَّ   ، ُهنَّ ِمن ْ َشْيٍء  يف   أُ 

، َعِن الضَّحَّ  - 6960 ٌد اْلِفْهِريُّ َثِِن حُمَمَّ ، قَاَل: َحدَّ اِك ْبِن قَ ْيٍس، أَنَّهُ قَاَل قَاَل: َوأنبأ ُمطَرُِّف ْبُن َماِزٍن، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
أَُماَمةَ  َأيِب  قَ ْوِل  َعنِ ِمْثَل  الرَُّصايفُّ،  زاَِيٍد  َأيِب  ْبُن  هللِا  ْيُد  ُعب َ ِه َوُهَو  َجدِّ َعْن  َمِنيٍع،  َأيِب  ْبُن  اُج  احْلَجَّ َرَواهُ  َأيِب ، َوَهَكَذا  َعْن   ، الزُّْهِريِّ  

 َوايَةُ ُمطَرٍِّف يف ِذْكِر اْلَفاحِتَةِ أَُماَمَة، َعْن رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. فَ َقوَِيْت ِبَذِلَك رِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
اْلقَ   -  6973 ِسنَاٍن  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبِن َأْخرَباََنهُ  يُوُنَس  ْبُن  ُعَمُر  ثنا  زَّاُز، 

اٍر، َعْن حَيََْي ْبنِ اْلَقاِسِم اْلَيَماِميُّ  َثِِن أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َسأَْلُت َعاِئَشَة أُمَّ اْلُمْؤِمِننَي   ، ثنا ِعْكرَِمةُ ْبُن َعمَّ َأيِب َكِثرٍي، َحدَّ
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َها َكْيَف َكاَنْت َصاَلةُ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعلَ  ى اْلَميِِّت؟ قَاَلْت: َكاَن يَ ُقوُل: " اللُهمَّ اْغِفْر حِلَيِّنَا، َوَميِِّتنَا، َرِضَي هللاُ َعن ْ
فََأْحِيهِ  ِمنَّا  َتهُ  ي ْ َأْحي َ َمْن  اللُهمَّ  وََكِبرياَِن  َوَصِغرياَِن،  َوَشاِهِداَن  َوغَائِِبنَا،  َوأُنْ ثَااَن،  ِمنَّا  َوذََكراَِن،  َتهُ  تَ َوف َّي ْ َوَمْن  ْساَلِم  اإْلِ َعَلى   َعَلى  َوفَّهُ  فَ ت َ

َأيِب قَ تَاَدَة، َعنْ  ْبِن  هللِا  ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد  "، َوَرَواهُ َُهَّاُم ْبُن حَيََْي، َعْن حَيََْي  ميَاِن  بِزاَِيَدتِِه    اإْلِ َأيِب َسَلَمَة  أَبِيِه، َوَعْن حَيََْي، َعْن 
 ُدوَن ِذْكِر َأيِب ُهَريْ َرةَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ثَ نَا ابْ   - 6974 ، َحدَّ ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ ُن رََجاٍء، َعْن َُهَّاٍم، ثنا حَيََْي َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
َد النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى َميٍِّت قَاَل، َفَسِمْعُتهُ يَ ُقوُل: ْبُن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب قَ تَاَدَة، َعْن أَبِيِه: أَنَّهُ َشهِ 

َمَع َهَذا اْلَكاَلِم " َمْن    "، قَاَل: َوقَاَل أَبُو َسَلَمةَ " اللُهمَّ اْغِفْر حِلَيِّنَا، َوَميِّتِنَا، َوَشاِهِداَن، َوغَائِِبنَا، َوَصِغرياَِن، وََكِبرياَِن، َوذََكراَِن، َوأُنْ ثَاانَ 
ميَاِن "  َوفَّهُ َعَلى اإْلِ َتهُ ِمنَّا فَ ت َ ْساَلِم، َوَمْن تَ َوف َّي ْ َتهُ ِمنَّا فََأْحِيِه َعَلى اإْلِ ي ْ  َأْحي َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 لرَّابِعَةِ وَالسَّلَامِ بَابُ مَا رُوِيَ فِي الِاسْتِغْفَارِ لِلْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ مَا بَيْنَ التَّكْبرِيَةِ ا 
ُد ْبُن ي َ   -  6981 ْعُقوَب، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ا َعَلى  اْْلََجِريِّ يَ ْعِِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َأْوََف، قَاَل: َماَتِت ابْ َنٌة َلهُ َفَخَرَج يف ِجنَازَتَِ ثنا َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، ثنا ُشْعَبُة، َعِن 
َأْوََف: " اَل تَ ْرِثنَي فَِإنَّ   َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعِن  بَ ْغَلٍة َخْلَف اجْلِنَازَِة، َفَجَعَل النَِّساءُ يَ ْرِثنَي فَ َقاَل َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب 

َها َفَكربََّ َأْربَ ًعا، فَ َقاَم بَ ْعَد التَّْكِبريَِة الرَّاِبَعِة ِبَقْدِر َما َبنْيَ  ، اْلَمَراِثي َوَلِكْن لُِتِفْض ِإْحَداُكنَّ ِمْن َعرْبََِتَا َما َشاَءْت "  قَاَل: ُثَّ َصلَّى َعَلي ْ
ْغِفُر َْلَا َويَْدُعو، ُثَّ قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْصَنُع َهَكَذا التَّْكبِ   " ريََتنْيِ َيْست َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّحَلُّلِ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ 
ْفِص ْبِن ِغيَاٍث، َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َدارٍِم احْلَاِفُظ، اِبْلُكوفَِة، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َغنَّاِم ْبِن حَ   َأْخرَباََن أَبُو  -  6982

َبِس، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة: " َأنَّ َرسُ  َثِِن َأيِب، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب اْلَعن ْ وَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى ِجنَازَةٍ قَاَل: َحدَّ
اِئِب ُمْرَساًل َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ  َها َأْربَ ًعا َوَسلََّم َتْسِليَمًة " َورُوِّينَا َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ ةً  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َسلََّم َعَلى اجْلِنَازَِة َتْسِليمَ َفَكربََّ َعَلي ْ

 َواِحَدةً 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َمْسَلَمةَ   -  6988 ، ثنا حُمَمَّ اِفِعيُّ ، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أنبأ َشرِيٌك،  َأْخرَباََن أَبُو َحاِمِد ْبُن َأيِب اْلَعبَّاِس الزُّوَزّنُّ، ثنا أَبُو َبْكٍر الشَّ

، قَاَل: َأمَّنَ  نَّا أَنَّهُ َسيُ َعْن ِإبْ َراِهيَم اْْلََجِريِّ ُ ََخًْسا، ا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب أَْوََف َعَلى ِجنَازَِة ابْ َنِتِه َفَكربََّ َأْربَ ًعا، َفَمَكَث َساَعًة َحَّتَّ ظَن َ َكربِّ
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" ِإّّنِ اَل أَ ،  ُثَّ َسلََّم َعْن مَيِيِنِه َوَعْن ِِشَالِهِ  لَُه: َما َهَذا؟ قَاَل:  اْنَصَرَف، قُ ْلنَا  ا  َما رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  فَ َلمَّ زِيدُُكْم َعَلى 
 " َيْصَنُع  أَْينَ ،  َوَسلََّم   " لِْلُغاَلِم:  َوقَاَل  َداب ََّتَه،  رَِكَب  ُثَّ   ،" َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َصَنَع  َهَكَذا   " أََماَم    َأْو  قَاَل:   " أاََن؟ 

 وََكاَن َقْد ُكفَّ يَ ْعِِن َبَصُرهُ " ، : " أمََلْ َأَْنََك "اجْلِنَازَِة، قَالَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا َأمْحَُد بْ َوَأْخرَباََن أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ الرَّاِزيُّ احْلَاِفُظ، أنبأ زَاِهُر ْبُن َأمْحََد، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن زِ   - 6989 ْيَسابُوِريُّ ُن  اَيٍد الن َّ

، َعْن َخاِلِد ْبِن يَزِيَد َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن، عَ  ، ثنا َسِعيُد ْبُن َحْفٍص، ثنا ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ ْن زَْيِد ْبِن َأيِب أُنَ ْيَسَة، َعْن مَحَّاٍد،  َسْعٍد الزُّْهِريُّ
" هللِا، قَاَل:  ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َواأْلَْسَوِد، َعْن َعْبِد  ، تَ رََكُهنَّ   َعْن  يَ ْفَعُلُهنَّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َثاَلُث ِخاَلٍل َكاَن َرُسوُل 

: التَّْسِليُم َعَلى اجْلِنَازَِة ِمْثُل التَّْسِليِم يف الصَّاَلِة " ، النَّاسُ   ِإْحَداُهنَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
 تَسْلِيم ا خَفِيًّا بَابُ مَنْ قَالَ: يُسَلِّمُ  

ُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َجاِبٍر، ثنا  -  6991 ْيٍد، ثنا حُمَمَّ اِب،    َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ أَبُو َكاِمٍل، ثنا َعْبُد اْلَوهَّ
ْعُت َسْهَل ْبَن َسعْ  ، قَاَل: َسَِ َ ُثَّ ُيَصلَِّي  ثنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ ، يَ ُقوُل ِلَسِعيٍد: " ِمْن ُسنَِّة الصَّاَلِة َعَلى اْلَميِِّت َأْن يَُكربِّ اِعِديَّ ٍد السَّ

َعاِء، ُثَّ ُيَسلَِّم يف نَ ْفِسِه " َعْن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن زاَِيٍد، َعْن وََكَذِلَك رُِوَي  َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ جَيَْتِهَد لِْلَميِِّت يف الدُّ
ْيفٍ َمْعَمٍر َوِعْنِدي أَنَّهُ غََلٌط َوالصََّواُب رَِوايَةُ َمْن َرَواَها َعِن الزُّْهِريِّ َعْن َأيِب أَُماَمَة ْبِن َسْهِل ْبنِ    ُحن َ

 # قال المحقق: منكر. 
 

 يِّتُ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَ 
، قَاَل: ثنا احْلََسُن  أْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ ثنا اْبُن َصاِعٍد َواْلَقاِضي اْلُمحَ   -  7003 اِمِليُّ

ِت، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا ُهَرمْيُ ْبُن ُسْفيَانَ  ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا  ْبُن ُموَسى ْبِن الزَّايَّ ْعِبِّ ، َعِن الشَّ بَاّنِّ ، َعِن الشَّي ْ
بَاّنِّ ِبِِْسنَاِدِه َصلَّى عَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َصلَّى َعَلى َميٍِّت بَ ْعَد َمْوتِِه بَِثاَلٍث " َورُِوَي َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن زََكرايَّ  ي ْ َلى َقرْبٍ  ، َعِن الشَّ

اَلِفيَّاتِ  َلَتنْيِ ذََكْراَنهُ يف اْلِْ  بَ ْعَدَما ُدِفَن بَِلي ْ
 # قال المحقق: شاذ.

 
، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  - 7004 ْعِبِّ ، َعِن الشَّ بَاّنِّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ : " َأنَّ  َوَرَواهُ ِبْشُر ْبُن آَدَم، َعْن َأيِب َعاِصٍم، َعْن ُسْفيَاَن، َعِن الشَّي ْ

َهاّنُّ  ِد ْبِن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا اْبُن َصاِعٍد، َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َعَلى َقرْبٍ بَ ْعَد َشْهٍر " َأْخرَباََنهُ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
: تَ َفرََّد ِبِه ِبْشُر ْبُن آَدَم َوَخالََفهُ َغرْيُهُ َعْن َأيِب َعاِصمٍ ثنا ِبْشُر ْبُن آَدَم، ثنا أَبُو َعاِصٍم، َفذَكَ   َرُه. قَاَل َعِليٌّ
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 منكر.  # قال المحقق:
 

أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ   -  7011 َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا  ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن  ْبُن ي َ َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر  اْلَعبَّاُس ُد  ثنا  ْعُقوَب، 
، ثنا َخاِلُد ْبُن ِخَداٍش، ح َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبنُ  وِريُّ ٍد الدُّ ،  ْبُن حُمَمَّ ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ُمَعاذُ ْبُن اْلُمَثىنَّ  ُعب َ

ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد،  ْبُن ِخَداٍش،  يُْدَفُن، فَ َقاَل: " َقرْبُ َمْن    ثنا َخاِلُد  َمرَّ ِبَقرْبٍ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  ََثِبٍت، َعْن أََنٍس:  َعْن 
ُتْم آَذنْ ُتُموّن "، قَاَل: َفَصغَُّروا َأْمَرُه، َوَحقَُّروهُ َفَصلَّ  ْيِه بَ ْعَد َما ُدِفَن، َوقَاَل: " َهِذهِ ى َعلَ َهَذا "، قَالُوا: َقرْبُ ُفاَلٍن، قَاَل: " أََفاَل ُكن ْ

َها "،  وِّرَُها ِبَصاَليت َعَلي ْ  اْلُقُبوُر َِمُْلوَءٌة َعَلى َأْهِلَها ظُْلَمًة َوِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ لَيُ ن َ
يًعا َوَقْد َرَواهُ ََثِبٌت، َعْن َأيِب رَاِفٍع، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َوُهَو حَمُْفوٌظ ِمَن اْلَوْجهَ   نْيِ َجَِ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأُخو َخطَّاٍب، ثنا اْبُن محَُ   -  7020 ْيٍد، ثنا ِمْهَراُن ْبُن َأيِب ُعَمَر،  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
بَاّنُّ َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرثٍَد، َعِن اْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ ثنا أَبُو ِسنَاٍن َسِعيُد ْبُن ِسنَاٍن   ي ْ َسلََّم: َمرَّ َعَلى الشَّ

ْكٍر: اَي َرُسوَل هللِا َهِذِه أُمُّ حِمَْجٍن َكاَنْت ُمولََعةً َقرْبٍ َجِديٍد َحِديِث َعْهِد ِبَدْفٍن َوَمَعهُ أَبُو َبْكٍر، فَ َقاَل: " َقرْبُ َمْن َهَذا "، فَ َقاَل أَبُو بَ 
، قَاَل: " َفاَل تَ ْفَعُلوا فَِإنَّ َصاَليت  بَِلْقِط اْلَقَذى ِمَن اْلَمْسِجِد، فَ َقاَل: " أََفاَل آَذنْ ُتُموّن "، فَ َقالُوا: ُكْنَت اَنئًِما َفَكرِْهنَا َأْن َُنِيَجكَ 

َها. قَاَل: أَبُو ِسنَاٍن: فَ َعَرْضُت َهَذا احْلَِديثَ َعَلى َمْوََتُكْم نُورٌ  َعَلى َعْمرِو     َْلُْم يف قُ ُبورِِهْم "، قَاَل: َفَصفَّ َأْصَحابَُه، َفَصلَّى َعَلي ْ
 َق اْلَقْوُم اِبلصَّاَلِة َعَلْيهِ ْبِن ُمرََّة، فَ َقاَل: ِإنَّ أاََب ُموَسى َوَأْصَحابَُه: َصلَّْوا َعَلى َقرْبٍ بَ ْعَد َما ُدِفَن، َوقَاَل: َأاَل َسبَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْغَداَد، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن سُ   -  7023 اٌج، ثنا مَحَّاٌد، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، بِب َ ْفيَاَن، ثنا َحجَّ
ِد ْبُن َمْعَبِد ْبِن َأيِب قَ تَاَدَة: َأنَّ اْلرَبَاَء ْبَن مَ  َقبَاِء، فَ َقِدَم َأْخرَبّن أَبُو حُمَمَّ ْبِعنَي الن ُّ َلَة، وََكاَن َأَحَد السَّ ْقَبَل اْلِقب ْ ْعُروٍر، َكاَن َأوََّل َمِن اْست َ

َلِة فَ َلمَّ  َأْوَصى بِثُ ُلِث َمالِِه لَِرُسوِل  ا َحَضَرْتهُ اْلَوفَاُة،  اْلَمِديَنَة قَ ْبَل َأْن يُ َهاِجَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجَعَل ُيَصلِّي ََنَْو اْلِقب ْ
ال َلِة، فَ َقِدَم  اْلِقب ْ ُهوّن يف َقرْبِي ََنَْو  َيَضُعهُ َحْيُث َشاَء، َوقَاَل: َوجِّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  بَ ْعَد َسَنٍة، هللِا َصلَّى  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  نَِّبُّ َصلَّى 

 دَّ ثُ ُلَث ِمريَاثِِه َعَلى َوَلِدِه، َهَكَذا َوَجْدتُهُ يف ِكتَايِب، َوالصََّواُب بَ ْعَد َشْهٍر َوهللاُ َأْعَلُم. َفَصلَّى َعَلْيِه ُهَو َوَأْصَحابُهُ َورَ 
، َعْن حَيََْي ْبِن َعْبِد هللاِ  رَاَوْرِديِّ  قَ تَاَدَة، َعْن أَبِيِه َمْوُصواًل ُدوَن  ْبِن َأيِب َوَهَذا ُمْرَسٌل َوَقْد رُوِّينَاهُ يف َهَذا اْلِكتَاِب َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز الدَّ

 التَّْأِقيتِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ 
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، أنبأ احلَْ   - 7032 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، ِمْن َأْصِل ِكتَاِبِه أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ٍد الزَّْعَفَراّنُّ، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ َسُن ْبُن حُمَمَّ
، قَاَل: َسَِ  ٍد الث ََّقِفيُّ ُبوَك  يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أنبأ اْلَعاَلءُ أَبُو حُمَمَّ ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك، قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِت َ

َصلَّ  هللِا  َرُسوَل  َجرْبَائِيُل  فَأََتى  َمَضى،  ِفيَما  طََلَعْت  َأرََها  مَلْ  َوُشَعاٍع  َونُوٍر  ِبِضيَاٍء  ْمُس  الشَّ َوَسلََّم،  َفطََلَعِت  َعَلْيِه  هللاُ  اَي ى   " فَ َقاَل: 
ْمَس طََلَعْت ِبِضيَاٍء َونُوٍر َوُشَعاٍع مَلْ َأرََها طََلَعْت ِفيَما َمَضى "، فَ َقاَل: َذاكَ   َأنَّ ُمَعاِويََة ْبَن ُمَعاِويََة اللَّْيِثيَّ َجرْبَائِيُل َما ِل َأَرى الشَّ

ِإلَيْ  َعزَّ َوَجلَّ  هللاُ  َعَث  فَ ب َ ْوَم،  اْلي َ اِبْلَمِديَنِة  ِقرَاَءةَ َماَت  يُْكِثُر  قَاَل: َكاَن   ،" َذِلَك  َوِفيَم   " قَاَل:  َعَلْيِه،  ُيَصلُّوَن  َمَلٍك  أَْلَف  َسْبِعنَي  ِه 
َهاِر، َويف َِمَْشاُه، َوِقيَاِمِه، َوقُ ُعوِدِه، فَ َهْل َلَك اَي َرُسوَل هللِا َأْن أَْقبِ 1}ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد{ ]اإلخالص:   َض َلَك اأْلَْرَض،  [ اِبللَّْيِل َوالن َّ

 فَ ُتَصلَِّي َعَلْيِه؟، قَاَل: " نَ َعْم "، َفَصلَّى َعَلْيِه، ُثَّ رََجَع "،  
َأْخرَبانَ  َماِلٍك مِبَنَاِكرَي.  ْبِن  أََنِس  اْبُن زَْيَدٍل اَل حُيَدُِّث َعْن  اْلَمالِيِِنُّ، أَن ْ اْلَعاَلءُ َهَذا ُهَو اْبُن زَْيٍد، َويُ َقاُل:  أَبُو َسْعٍد  ْبُن   َأمْحََد  أَبُو  بَأَ 

، َعْن أََنٍس َرَوى عَ  ٍد الث ََّقِفيُّ ، ثنا اْلُبَخاِريُّ قَاَل اْلَعاَلءُ ْبُن زَْيٍد أَبُو حُمَمَّ ْيِديُّ ، ثنا اجْلُن َ قَاَل  .ْنهُ يَزِيُد ْبُن َهارُوَن ُمْنَكُر احْلَِديثِ َعِديٍّ
ْيُخ: َوَقْد رُِوَي َهَذا احْلَِديُث ِمْن َوجْ   ٍه آَخَر َعْن أََنسٍ الشَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ْغَداَد، أنبأ أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ثنا ِإَسَْ  -  7033 اِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي، ثنا َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، بِب َ
َثِم، ثنا حَمْبُوُب بْ  اَلُم، ُن ِهاَلٍل، َعِن اْبِن َأيِب َمْيُمونََة يَ ْعِِن َعطَاًء، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: نَ َزَل َجرْبَائِيُل َعَلْيِه السَّ ُعْثَماُن ْبُن اْْلَي ْ

نَ َعمْ   " قَاَل:  َعَلْيِه؟  ُتَصلَِّي  َأْن  أَفَ ُتِحبُّ  اْلُمَزّنُّ،  ُمَعاوِيََة  ْبُن  ُمَعاِويَةُ  َماَت  ُد  حُمَمَّ اَي  اَلُم   فَ َقاَل:  السَّ َعَلْيِه  َجرْبَائِيُل  َفَضَرَب  قَاَل،   "
ى َعَلْيِه، َوَخْلَفهُ َصفَّاِن ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُكلُّ  ِِبَنَاِحِه، فَ َلْم تَ ْبَق َشَجَرٌة، َواَل َأَكَمٌة ِإالَّ َتَضْعَضَعْت، َورََفَع لَهُ َسرِيَرَه َحَّتَّ َنظََر إِلَْيِه َوَصلَّ 

ُعوَن أَلْ  َل َهِذِه اْلَمْنزَِلَة "، فَ َقاَل:  َف َمَلٍك، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم جِلرَْبَائِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم: " اَي َجرْبَائِيُل مِبَا انَ َصفٍّ َسب ْ
َها َجائِيًا َوَذاَهبًا وَ 1ِِبُبِِّه }ُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد{ ]اإلخالص:    قَائًِما َوقَاِعًدا "  [ َوِقَراَءتِِه ِإايَّ

، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب َمْيُمونََة، َعْن أََنٍس:  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، قَاَل حَمُْبوُب ْبُن ِهاَلٍل اْلُمَزّنُّ 
ْعُت اْبَن مَحَّاٍد َيْذُكُرهُ َعِن اْلُبَخاِريِّ نَ َزَل َجرْبَائِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم. اَل يُ تَاَبعُ    َعَلْيِه. َسَِ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا رُوِيَ فِي سَتْرِ الْقَبْرِ بِثَوْب  
احْلَاِفظُ   -  7049 ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  َحازٍِم  أَبُو  أَبُو  ،  َأْخرَباََن  اْلَعزِيِز أنبأ  َعْبِد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  َعْبُد  اْلَقاِسِم 

عَ  ُمْقَسٍم،  َعْن   ، اجْلََزرِيِّ َبِذميََة  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  ُعْقَبَة،  ْبُن  حَيََْي  ثنا  َعْوٍن،  ْبُن  حُمْرُِز  ثنا   ، َغِويُّ هللِا اْلب َ َرُسوُل  َجلََّل  قَاَل:  َعبَّاٍس  اْبِن  ِن 
َزارِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ   َوُهَو َضِعيفٌ ، َوَسلََّم َقرْبَ َسْعٍد بِثَ ْوبِِه اَل َأْحَفظُهُ ِإالَّ ِمْن َحِديِث حَيََْي ْبِن ُعْقَبَة ْبِن َأيِب اْلَعي ْ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَنْ قَالَ: يُسَلُّ الْمَيِّتُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو  -  7053 ، أنبأ ُمْسِلُم   أنبأ، زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ
  َعَلْيِه َوَسلََّم ُسلَّ ِمْن ِقَبِل رَْأِسِه " ْبُن َخاِلٍد، َوَغرْيُُه، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُموَسى، " َأنَّ رَُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

، أنبأ الثَِّقُة، َعنْ   -  7054 اِفِعيُّ  ُعَمَر ْبِن َعطَاٍء، َعْن ِعْكرَِمَة، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ
 ِن َعبَّاٍس قَاَل: " ُسلَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ِقَبِل رَْأِسِه " َعِن ابْ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

بَ ْعُض    -  7055 أنبأ   ، اِفِعيُّ الشَّ أنبأ  الرَّبِيُع،  أنبأ  اْلَعبَّاِس،  أَبُو  ثنا  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  الّزاَِنِد، ،  َأْصَحابِنَا َوَأْخرَباََن  َأيِب  َعْن 
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم سُ  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل   " ُهْم يف َذِلَك:  ن َ بَ ي ْ اْخِتاَلَف  النَّْضِر، اَل  َبْكرٍ َورَبِيَعَة، َوَأيِب  ِمْن ِقَبِل رَْأِسِه َوأَبُو  َوُعَمُر  ،  لَّ 

ُهَما "    َرِضَي هللاُ َعن ْ
ْيُخ:   َهَذا ُهَو اْلَمْشُهوُر ِفيَما َبنْيَ َأْهِل احلَِْجازِ قَاَل الشَّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ِد    -  7056 ، ثنا حيَْ َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ َغِويُّ ََي ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلب َ
َم ثنا َعْلَقَمةُ ْبُن َمْرَثٍد، َعِن اْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: " أُْدِخَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ،  ْبُن َعْبِد احْلَِميِد، ثنا أَبُو بُ ْرَدَة، يف َمْنزِِلهِ 

َلِة َوأحلَِْد لَهُ حلٌَْد َوُنِصَب َعَليْ   ِه اللَِّْبُ َنْصبًا "  ِمْن ِقَبِل اْلِقب ْ
 َوُهَو َضِعيٌف يف احْلَِديِث َضعََّفهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوَغرْيُهُ ، أَبُو بُ ْرَدَة َهَذا ُهَو َعْمُرو ْبُن يَزِيَد التَِّميِميُّ اْلُكويفُّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَ   - 7057 ، ثنا حَيََْي  َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ َثُم ْبُن َسْهٍل التُّْسرَتِيُّ ، ثنا اْْلَي ْ َهاّنُّ، ثنا أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ْصب َ
َدخَ  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َعطَاٍء،  َعْن  َأْرطَاَة،  ْبِن  اِج  َحجَّ َعْن  َخِليَفَة،  ْبُن  َهاُل  اْلِمن ْ ثنا  اْلَيَماِن،  هللِا  ْبُن  َرُسوُل  َعَلْيِه  َل  هللاُ  َصلَّى 

َلِة وََكربََّ َعَلْيِه َأْربَ ًعا ُثَّ قَالَ  َهَذا   : " َرمِحََك هللاُ ِإْن ُكْنَت أَلَوَّاًها ََتلِيًا لِْلُقْرآِن "َوَسلََّم َقرْبًا لَْياًل َوُأْسرَِج َلهُ ِسَراٌج َوَأَخَذهُ ِمْن ِقَبِل اْلِقب ْ
اْْلََلُف َعنِ ِإْسنَاٌد َضِعيٌف َورُِوَي ِمْن َوْجهٍ  احلَِْجاِز َيَُْخُذهُ  َأْرِض  اِفِعيُّ َأْشَهُر يف  الشَّ َمْسُعوٍد َوالَِّذي ذََكَرهُ  اْبِن    آَخَر َضِعيٍف َعِن 

َلِف فَ ُهَو َأْوىَل اِباِلتِّبَاِع َوهللاُ َأْعَلمُ   السَّ
 منكر.  # قال المحقق:
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 الْمَيِّتِ رَجَاءَ الْأَجْرِ فِي تَعْزِيَتِهِمْ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْزِيَةِ أَهْلِ  

ْغَدادَ   -  7087 بِب َ اْلَقطَّاُن،  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا  ،  َأْخرَباََن  ُسْفيَاَن،  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثنا  َدَرْستُ َوْيِه،  ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ 
َثِِن قَ ْيٌس أَبُو ُعَمارََة، َمْوىَل َسْوَدَة بِْنِت َسْعٍد َمْواَلِة َبِِن َساِعَدَة ِمَن اأْلَْنَصارِ ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس،   َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َبْكِر ،  َحدَّ

هللاِ  َع َرُسوَل  أَنَّهُ َسَِ ِه،  أَبِيِه، َعْن َجدِّ ، َعْن  اأْلَْنَصاِريِّ ْبِن َحْزٍم  ْبِن َعْمرِو  ِد  َمْن َعاَد ْبِن حُمَمَّ  " يَ ُقوُل:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو   َصلَّى 
َقَع ِفيَها ن ْ ُثَّ ِإَذا قَاَم ِمْن ِعْنِدِه َفاَل يَ َزاُل خَيُوُض ِفيَها َحَّتَّ يَ ْرِجَع ِمْن َحْيُث ،  َمرِيًضا َفاَل يَ َزاُل يف الرَّمْحَِة َحَّتَّ ِإَذا قَ َعَد ِعْنَدهُ اْست َ

  َعزَّى َأَخاهُ اْلُمْؤِمَن ِمْن ُمِصيَبٍة َكَساهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ُحَلَل اْلَكَراَمِة يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " َوَمنْ ، َخَرجَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا يَقُولُ فِي التَّعْزِيَةِ مِنَ التَّرَحُّمِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَلِمَنْ خَلَفَ 

يَ ْعُقوبَ َأْخرَبانَ   -  7091 ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَالُوا:  آَخرِيَن  يف  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  أنبأ  ،    ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَّبِيُع  أنبأ 
ٍد، َعْن أَبِيِه، ، أنبأ اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ اِفِعيُّ َ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   الشَّ ا تُ ُويفِّ ِه قَاَل: " َلمَّ َعْن َجدِّ

ُمِصيَبةٍ  ِمْن ُكلِّ  يَ ُقوُل: ِإنَّ يف هللِا َعَزاًء  ُعوا قَاِئاًل  ْعزِيَةُ َسَِ الت َّ ِمْن ُكلِّ َهاِلكٍ ،  َوَسلََّم َوَجاَءِت  َما فَاَت فَبِاهلِل  ،  َوَخَلًفا  َوَدرًَكا ِمْن ُكلِّ 
هُ فَاْرُجوا فَِإنَّ اْلُمَصاَب َمْن ُحرَِم الث ََّواَب "  ، ِثُقوا فَ   َوِإايَّ

أَبِيهِ  ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َجْعَفٍر َعْن  َمْعنَاهُ  َأَسانِيِدِه َضْعفٌ ،  َوَقْد رُِوَي  َماِلٍك َويف  ْبِن  أََنِس  َوهللاُ  ،  َعْن َجاِبٍر، َوِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن 
 َأْعَلمُ 

 ضعيف جدا.  حقق:# قال الم
 

ْغَدادَ   -  7092 ِد ْبِن َجْعَفٍر، بِب َ ٍر، ثنا وَِكيٌع، ثنا ِعْمَراُن ،  َأْخرَباََن ِهاَلُل ْبُن حُمَمَّ أنبأ احْلَُسنْيُ ْبُن حَيََْي ْبُن َعيَّاٍش، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُُمَشِّ
هللاُ عَ  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  اْلَواِلِبَّ،  ْبِن َأيِب َعاِئَشَة، َعْن َأيِب َخاِلٍد يَ ْعِِن  يَ ْرمَحَُك َلْيِه َوَسلََّم َعزَّى رَ ْبُن زَائَِدَة، َعْن ُحَسنْيِ  ُجاًل فَ َقاَل: " 

 هللاُ َوَيَُْجُرَك "  
 َوَهَذا ُمْرَسلٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ مَسْحِ رَأْسِ الْيَتِيمِ وَإِكْرَامِهِ. 
ْبنِ   -  7093 َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلَُسنْيِ  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْغَدادَ َأْخرَباََن  بِب َ احْلَْنظَِليُّ  ََتِيٍم  ٍد  ،    حُمَمَّ ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد  ثنا 

، ثنا أَبُو َعاِصٍم، َأْخرَبّن َجْعَفرُ  َثِِن َأيِب، َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َجْعَفرٍ   الرَّقَاِشيُّ ثَ نَا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْنهُ قَاَل: َحدَّ  ْبُن َخاِلِد اْبِن َسارََة، َوَقْد َحدَّ
ْيَد هللِا اْبِنَِ اْلَعبَّاِس نَ ْلَعُب ِإْذ َمرَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  ُلوا َهَذا ِإَلَّ    قَاَل: َلْو رَأَيْ َتِِن َوقُ َثَم َوُعب َ َوَسلََّم َعَلى َدابٍَّة فَ َقاَل: " امحِْ
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ُلوا َهَذا ِإَلَّ ،  َفَجَعَلِِن َأَماَمهُ ،  " ْيَد هللِا ُثَّ  ،   "ُثَّ قَاَل لُِقَثَم: " امحِْ ِه اْلَعبَّاِس َأْن مَحََل قُ َثَم َوتَ َرَك ُعب َ َفَجَعَلهُ َورَاَءهُ َما اْسَتْحيَا ِمْن َعمِّ
،  َل قُ َثُم؟ قَاَل: اْسُتْشِهدَ َفٍر: َما فَ عَ َمَسَح ِبَرْأِسي َثاَلًَث ُكلََّما َمَسَح قَاَل: " اللُهمَّ اْخُلْف َجْعَفرًا يف َوَلِدِه ". قُ ْلُت ِلَعْبِد هللِا ْبِن َجعْ 

رَيَةِ   قَاَل: َأَجلْ ، قُ ْلُت ِلَعْبِد هللِا: هللاُ َوَرُسولُهُ َكاَن َأْعَلُم اِبْلِْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َوْيِه  -  7094 ُد ْبُن َأيِب َسِعيِد ْبِن َسْخت َ َبهُ ِل ِِبَطِّهِ َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ َة وََكت َ ْسَفَرايِيِِنُّ مِبَكَّ ِد ْبِن ، اإْلِ أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، قَ  ْغَداَد َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ااَل: ثنا يُوُسُف ْبُن ي َ َكْيَساَن النَّْحِويُّ بِب َ
، َعْن رَُجٍل، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  ، َأنَّ رَُجاًل َشَكا ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأيِب ِعْمَراَن اجْلَْوّنِّ

َ قَ ْلُبَك فََأْطِعِم اْلَمَساِكنَي َواْمَسْح رَْأَس اْلَيتِيِم " فَ َقاَل: " ِإْن َأرَ ، َعَلْيِه َوَسلََّم َقْسَوَة قَ ْلِبهِ   ْدَت َأْن يُ َلنيَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثنا ُسلَ   -  7095 يَ ْعُقوَب،  ثنا يُوُسُف ْبُن  ِإْسَحاَق،  ِد ْبِن  ْبُن حُمَمَّ احْلََسُن  أنبأ  اْلُمْقِرُئ،  احْلََسِن  أَبُو  ثنا  ْيَماُن ْبُن  َوَأْخرَباََن  َحْرٍب، 

ْرَداِء، َرِضَي هللاُ َعْنهُ َكَتَب ِإىَل َسْلَماَن: أَ  ِد ْبِن َواِسٍع، َأنَّ َأاَب الدَّ نَّ رَُجاًل َشَكا ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَّ
َ قَ ْلُبَك فَاْمَسْح رَْأَس اْلَيِتيِم َوَأْطِعْمهُ " َعَلْيِه َوَسلََّم َقْسَوَة قَ ْلِبِه فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ    َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإْن َأرَْدَت َأْن يُ َلنيَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبُن ُسْفيَاَن،    -  7102 يَ ْعُقوُب  ثنا  ْبُن َجْعَفٍر،  هللِا  اْلَقطَّاُن، أنبأ َعْبُد  اْلَفْضِل  احْلَُسنْيِ ْبُن  أَبُو  اْلُمْنِذِر، ثنا َأْخرَباََن  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  ثنا 
ْيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب أَ  ، قَاَل: ُكْنُت َأْصَغَر  َعيَّاُش ْبُن َأيِب َِشَْلَة، َعْن ُموَسى ْبِن يَ ْعُقوَب، َعْن َأِسيِد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُعب َ اِعِديِّ ِسيٍد السَّ

َقى لِْلَوَلِد  ،  َوَأْكثَ َرُهْم ِمْنهُ ََسَاًعا ،  َسلَّمَ َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يَ ب ْ
َعاءُ لَهُ ، ِمْن ِبرِّ اْلَواِلِد ِإالَّ َأْربٌَع الصَّاَلةُ َعَلْيهِ   َوِإْكَراُم َصِديِقِه " ، هِ َوِصَلةُ َرمِحِ ، َوِإنْ َفاذُ َعْهِدِه ِمْن بَ ْعِدهِ ،  َوالدُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا وَرَدَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِي النِّيَاحَةِ وَالِاسْتِمَاعِ لَهَا 
ِد ْبِن ُسَلْيَماَن َرمِحَهُ هللاُ ِإْماَلًء، ثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ   -  7114 َماُم أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَّ ثَ نَا اإْلِ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب اأْلََصمُّ َحدَّ ثنا ،   حُمَمَّ

َبَة َأمْحَُد ْبُن اْلَفَرجِ  ثنا َعطَاءُ ْبُن َأيِب راََبٍح، أَنَّهُ َكاَن ِعْنَد اْبِن ُعَمَر ، ثنا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، ثنا أَبُو َعاِئٍذ َوُهَو ُعَفرْيُ ْبُن َمْعَدانَ ، أَبُو ُعت ْ
ِإنَّ   يَ ُقوُل:  النَّاِئَحَة َواْلُمْسَتِمَعةَ َوُهَو  َلَعَن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  الَِقةَ ،  َواحْلَالَِقةَ ،  َرُسوَل  " ،  َواْلَواِِشَةَ ،  َوالسَّ َواْلُموَتِشَمَة َوقَاَل: 

 لَْيَس لِلنَِّساِء يف اتِّبَاِع اجْلَنَائِِز َأْجٌر " 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَةِ فِي أَنْ يُتَعَزَّى بِمَا أَمَرَ اهللُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالِاسْتِرْجَاعِ بَابُ الرَّغْ   -   156

ْبُن َقَطٍن، ثنا    -  7126 ُد  ُمَسدَّ ثَ نَا  ، َحدَّ احلِْرِييُّ ْبُن ِعيَسى  َثِِن َعِليُّ  احْلَاِفُظ، َحدَّ أَبُو َعْبِد هللِا  ثنَأْخرَباََن  َبَة،  َأيِب َشي ْ ْبُن  ا  ُعْثَماُن 
ِعْداَلِن َونِْعَم اْلِعاَلَوةُ }الَِّذيَن ِإَذا  َجرِيٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ُُمَاِهٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن ُعَمَر، َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " نِْعَم الْ 

ُهْم ُمِصيَبٌة قَالُوا ِإانَّ ّلِلَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعوَن{ ]ال [ نِْعَم 157[ }أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن رهبِِّْم َوَرمْحٌَة{ ]البقرة:  156بقرة:  َأَصابَ ت ْ
 [ نِْعَم اْلِعاَلَوةُ "157اْلِعْداَلِن }َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{ ]البقرة: 

 صحيح.  # قال المحقق:
َأمحَْ   -  7131 أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  أَبُو َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد  ْبُن َجْعَفٍر  ثنا َعْبُد هللِا  أَبُو َكاِمٍل،  ثنا  ُموَسى،  ْبُن  ثنا ِعْمَراُن   ، ْبُن َعِديٍّ َد 

ُد ْبُن احْلََسنِ  ِد ْبِن إِبْ َراِهيَم اْلِمْهَراّنُّ أنبأ حُمَمَّ ، أنبأ أَبُو اْلَفْضِل َعيَّاُش   ْبِن احْلَُسنْيِ التَّاِجرُ َجْعَفٍر، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاضِ  ٍد اجْلَْوَهرِيُّ ، ثنا َعيَّاُش ْبُن حُمَمَّ َْسَاِعيِليُّ ي، قَااَل أنبأ أَبُو َبْكٍر اإْلِ

اجْلَْوَهرِ  ْبِن ِعيَسى  ِد  ْبِن ُعمَ ْبُن حُمَمَّ هللِا ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعْبِد هللِا  ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعْبِد  ثنا َعْبُد هللِا  ْبُن ُرَشْيٍد،  ثنا َداُوُد   ، َر قَاَل: يُّ
ِفيهِ  فَ َيَضُعُهَما  اْلَمْسِجَد  هِبَِما  َوَيَْيت  ُغْدَوًة  حَيِْمُلُهَما  اْبٌن  َْلَُما  وََكاَن  ُمْقَعَداِن  َة  مِبَكَّ َأْمَسى َكاَن  فَِإَذا  َعَلْيِهَما  فَ َيْكِسُب  يَْذَهُب  ُثَّ   

ُهَما فَ َفَقَدهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسَأَل َعْنهُ فَ َقالُوا َماتَ  َلب َ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ،  اْحَتَمَلُهَما فَأَق ْ
 يَ ُقوُل َذِلَك. لَْفُظ َحِديِث َداُودَ ، َحٍد َلرُتَِك اْبُن اْلُمْقَعَدْيِن " ُثَّ َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكِثريًا َلْو تُِرَك َأَحٌد أِلَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا يُرْجَى فِي الْمُصِيبَةِ بِالْأَوْلَادِ إِذَا احْتَسَبَهُمْ 

دَ   -  7137 احْلََسِن اْلُمَحمَّ ْبُن  ُد  أَبُو طَاِهٍر حُمَمَّ أنبأ   ، اْلَعَلِويُّ احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  احْلََسِن حُمَمَّ أَبُو  ٍد    َأْخرَباََن  ْبُن حُمَمَّ اْلَعبَّاُس  ثنا  آاَبِديُّ 
، ثنا َخاِلُد ْبُن خَمَْلٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر، َعْن ُسَهْيِل ْبِن  ورِيُّ َأيِب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل الدُّ

ُلُغوا احْلِْنَث فَاْحتَ  ُهْم َكانُوا َلهُ ِسرْتًا ِمَن النَّاِر " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن ُأِصيَب لَهُ َوَلَداِن َأْو َثاَلثٌَة مَلْ يَ ب ْ  َسب َ
 # قال المحقق: صحيح. 

 
 بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ بِلَا نَدْب  وَلَا نِيَاحَةٍ 

ْبِن    -  7151 اْلَفْضِل  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  أَبُو  َأْخرَباََن  ثنا  بَاُن،  َشي ْ ثنا  َجاِبٍر، 
َلى، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: َخَرَج النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ َعَوانَ  َسلََّم ِبَعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف َرِضَي َة، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ

ْفِسِه فَ َوضَ  نَاهُ هللاُ َعْنهُ ِإىَل النَّْخِل فَِإَذا ابْ نُهُ ِإبْ َراِهيُم جَيُوُد بِن َ فَ َقاَل َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْوٍف: أَتَ ْبِكي َوأَْنَت ، َعهُ يف ِحْجرِِه فَ َفاَضْت َعي ْ
فَاِجرَ  َأمْحََقنْيِ  َصْوَتنْيِ  ْوِح  الن َّ َعِن  ََنَْيُت  َا  ِإَّنَّ اْلُبَكاِء  َعِن  أَْنَه  مَلْ  ِإّّنِ   " قَاَل:  النَّاَس؟  َهى  ْلَْ تَ ن ْ نَ َغَمِة  ِعْنَد  َصْوٌت  َوَمَزاِمرِي ْيِن  َولَِعٍب  ٍو 

، اَي ِإبْ َراِهيُم َلْواَل أَنَّهُ أَْمٌر َحقٌّ ،  َوَصْوٌت ِعْنَد ُمِصيَبٍة ََخُْش ُوُجوٍه َوَشقُّ ُجيُوٍب َورَنٌَّة َوَهَذا ُهَو َرمْحٌَة َوَمْن اَل يَ ْرَحُم اَل يُ ْرَحمُ ،  َشْيطَانٍ 
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ْلَحُق ِبَِوَّلِنَا حَلَزانَّ َعَلْيَك ُحْزاًن ُهَو َأَشدُّ ِمْن َهَذا َوَوْعٌد ِصْدٌق َوَأنَّ آِخَراَن   َوِإانَّ ِبَك َلَمْحُزونُوَن تَ ْبِكي اْلَعنْيُ َوحَيَْزُن اْلَقْلُب َواَل ، َسي َ
 نَ ُقوُل َما يُْسِخُط الرَّبَّ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 الْبُكَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ. بَابُ سِيَاقِ أَخْبَار  تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ  
َهاّنُّ، ثنا أَبُو ِبْشٍر يُوُنُس ْبُن َحبِيبٍ   َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبِن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأمْحََد ْبِن فَاِرسٍ   - 7160 ثنا  ، اأْلَْصب َ

، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، عَ  ْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد، َعْن يُوُسَف ْبِن ِمْهَراَن، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل َبَكِت النَِّساءُ َعَلى رُقَ يََّة  أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ
َهاُهنَّ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْه اَي ُعَمُر " َها َفَجَعَل ُعَمُر يَ ن ْ ْيطَاِن  ُثَّ قَاَل: " ،  َرِضَي هللاُ َعن ْ ُكنَّ َونَِعيَق الشَّ ِإايَّ

يْ  الشَّ َفِمَن  َواْلَيِد  اللَِّساِن  ِمَن  َيُكوُن  َوَما  الرَّمْحَِة  َفِمَن  َواْلَقْلِب  اْلَعنْيِ  ِمَن  َيُكْن  َمْهَما  هللاُ  فَِإنَّهُ  َرِضَي  فَاِطَمةُ  َوَجَعَلْت  قَاَل:   " طَاِن 
َها تَ ْبِكي َعَلى َشِفرِي َقرْبِ رُقَ يََّة  ُموَع َعْن َوْجِهَها اِبْلَيِد َأْو قَاَل اِبلث َّْوِب. وَ َعن ْ َهَذا َفَجَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَيَْسُح الدُّ

َعذُِّب ِبَدْمِع اْلَعنْيِ َواَل ِِبُْزِن اْلَقْلِب َوَلِكْن َوِإْن َكاَن َغرْيَ َقِويٍّ فَ َقْولُهُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف احْلَِديِث الثَّاِبِت َعْنُه: " ِإنَّ هللاَ اَل ي ُ 
ِة َواِبهلِل ال حَّ ْوِفيقُ يُ َعذُِّب هِبََذا َوَأَشاَر ِإىَل ِلَسانِِه أَْو يَ ْرَحُم " َيُدلُّ َعَلى َمْعنَاهُ َوَيْشَهُد َلهُ اِبلصِّ  ت َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 انَ وَالْقَدْرَ الَّذِي لَا يُكْرَهُ مِنْهُ بَابُ مَنْ كَرِهَ النَّعْيَ وَالْإِيذَ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ْبِن يُوُسَف احْلَاِفُظ ِإمْ   -  7181 ُد ْبُن َعْبِد  ،  اَلءً َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أَنْ بَأَ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ثنا أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ

اِب  ْعَماِن اجْلَْوَهرِيُّ ، اْلَعْبِديُّ اْلَوهَّ بَّاِق، َعْن َأيِب  ، ثنا أَبُو احْلَُسنْيِ ُسَرْيُج ْبُن الن ُّ ْيِد ْبِن السَّ ثنا فُ َلْيُح ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َسِعيِد ْبِن ُعب َ
، َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " ُكنَّا َمْقِدَم النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َحَضَر ِمنَّا اْلَميُِّت آَذانَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم    َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ

يُ  اْنَصَرَف النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمْن َمَعهُ َحَّتَّ  ِإَذا قُِبَض  لَهُ َحَّتَّ  ْغَفَر  َا قَ َعَد َومَ َفَحَضَرهُ َواْست َ يُْدَفَن، ْدَفَن َورمبَّ ْن َمَعهُ َحَّتَّ 
َعَلْيهِ  َذِلَك  َمَشقَّةَ  َخِشينَا  ا  فَ َلمَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َنِبِّ  َعَلى  َذِلَك  َحْبُس  طَاَل  َا  اَل َورمبَّ َلْو ُكنَّا  ْعٍض:  لِب َ اْلَقْوِم  بَ ْعُض  قَاَل   

هُ َومَلْ َيُكْن َعَلْيِه يف َذِلَك َمَشقٌَّة َواَل َحْبٌس فَ َفَعْلنَا َذِلكَ نُ ْؤِذُن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َفُكنَّا   ِبََِحٍد َحَّتَّ يُ ْقَبَض فَِإَذا قُِبَض آَذانَّ
َا َمَكَث َحَّتَّ  َا اْنَصَرَف َورمبَّ  يُْدَفَن اْلَميُِّت َفُكنَّا َعَلى َذِلَك ِحينًا ُثَّ قُ ْلنَا لَْو نُ ْؤِذنُهُ اِبْلَميِِّت بَ ْعَد َأْن مَيُوَت فَ يَْأتَِيهُ َوُيَصلَِّي َعَلْيِه، َورمبَّ

ُيَصلَِّي َعَلْيِه ِعْنَد ب َ  ِإلَْيِه َحَّتَّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َومَحَْلنَا ِجنَازَتَ نَا  ُنْشِخِص النَِّبَّ َصلَّى  َأْرَفَق ِبِه فَ َفَعْلنَا َفَكاَن ذَ مَلْ  َلَكاَن َذِلَك  ِلَك  ْيِتِه 
 اأْلَْمُر ِإىَل اْلي َْوِم " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ وَالْأَمْرِ بِالْكَفِّ عَنْ مَسَاوِئِهِمْ، إِذَا كَانَ مُسْتَغْنِي ا عَنْ ذِكْرِهَا 
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اُر، هِبََمَذانَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َعِليُّ ْبُن َأمْحََد بْ  - 7188 ، ثنا أَبُو اْلَيَماِن، ، ِن قُ ْرقُوٍب التَّمَّ ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ
ن َ  َثِِن  ، قَاَل: َحدَّ َأيِب ُحَسنْيٍ الرَّمْحَِن ْبِن  َأيِب مَحَْزَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد  ُمَساِحٍق، َعْن َسِعيدِ َأْخرَبّن ُشَعْيُب ْبُن  ْبُن  ْبِن زَْيٍد، ْوَفُل   

 َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل تُ ْؤُذوا ُمْسِلًما ِبَشْتِم َكاِفٍر " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 ى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا بَابُ لَا يُشْهَدُ لِأَحَدٍ بِجَنَّةٍ وَلَا بِنَار  إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اهللِ صَلَّ 

ْغَدادَ   -  7191 ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق،  ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل، بِب َ أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
، َعْن َخارِجَ  اأْلَْنَصارِيَّةُ تَ ُقولُ أنبأ َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهرِيِّ اْلَعاَلِء  أُمُّ  َما ،  َة ْبِن زَْيٍد، قَاَل: َكاَنْت  أَنَّهُ قَاَل  احْلَِديِث ِإالَّ  َمْعىَن َهَذا  َفذََكَر 

بِهِ  هللاِ ،  يُ ْفَعُل  َرُسوُل  قَاَل  َما  اْلُمْسِلُموَن  يَ ُقوُل: َكرَِه  الزُّْهِريِّ  َغرْيَ  ْعُت  َوَسَِ َمْعَمٌر:  قَاَل  َحَّتَّ َوزَاَد  ِلُعْثَماَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى   
 تُ ُوفَِّيِت ابْ َنةُ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: احْلَِقي بَِفَرِطنَا ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعونٍ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا  -  7196 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، قَاَل َوَحدَّ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، قَااَل: أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، قَاَل َأْخرَبّن ُأَساَمةُ ْبُن زَ  َد ْبَن حَيََْي ْبِن َحبَّاَن اأْلَْنَصاِريَّ    ْيٍد، َأنَّ حُمَمَّ حُمَمَّ

ثَهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  ثَهُ َأنَّ أاََب َسِعيٍد اْْلُْدِريَّ َحدَّ ُتُكْم َعْن زاَِيرَِة اْلُقبُوِر    َأْخرَبَُه، َأنَّ َواِسَع ْبَن َحبَّاَن َحدَّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ََنَي ْ
ُتُكْم َعْن حلُُ فَ ُزورُوهَ  ُتُكْم َعِن النَِّبيِذ َأاَل فَانْ َتِبُذوا َواَل ُأِحلُّ ُمْسِكًرا َوََنَي ْ  وِم اأْلََضاِحيِّ َفُكُلوا َوادَِّخُروا " ا فَِإنَّ ِفيَها ِعرْبًَة َوََنَي ْ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ا  -  7197 ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب،  ،  حْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أنبأ حُمَمَّ

َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأْخرَبّن اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن أَيُّوَب ْبِن َهاِنٍئ، َعْن َمْسُروِق ْبِن اأْلَْجدَِع، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد،
ُتُكْم َعْن زاَِيرَةِ اْلُقُبوِر َوَأْكِل حُلُوِم اأْلََضاِحيِّ فَ ْوَق َثاَلٍث َوَعْن نَِبيِذ اأْلَ  ُد يف  قَاَل: " ِإّّنِ ُكْنُت ََنَي ْ َا تُ َزهِّ ْوِعَيِة َأاَل فَ ُزورُوا اْلُقُبوَر فَِإَنَّ

نْ يَا َوتُ  ُتُكْم َعْنهُ ِإِذ اْْلرَْيُ قَِليالدُّ َا ََنَي ْ ُتْم فَِإَّنَّ َعهُ هللاُ َعَلى النَّاِس، َأاَل ِإنَّ ِوَعاًء ذَكُِّر اآْلِخَرَة وَُكُلوا حُلُوَم اأْلََضاِحيِّ َوابْ ُقوا َما ِشئ ْ ٌل فَ َوسَّ
ئًا َوِإنَّ ُكلَّ ُمْسِكٍر َحَراٌم "   اَل حُيَّرُِم َشي ْ

 لغيره. صحيح  # قال المحقق:
 

اِبْلُكوَفِة أنبأ أَبُو َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيمٍ   -  7198 ٍد اْلَعَلِويُّ  ْبِن حُمَمَّ اْلَقاِسِم زَْيُد ْبُن َجْعَفِر  أَبُو  َأيِب َوَأْخرَباََن  ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن  ُد  ، ثنا حُمَمَّ
، ثنا أَبُو ُحَذيْ َفَة، ثنا ِإبْ َراِهيُم يَ ْعِِن اْبَن طَْهَماَن، ثن ا َعْمُرو ْبُن َعاِمٍر، َوَعْبُد اْلَواِرِث، َعْن أََنٍس، قَاَل ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى احْلَُننْيِ
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ُتُكْم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر حُلُوَم اأْلََضاِحيِّ َواأْلَْوِعَيَة َوزاَِيرََة اْلُقُبوِر ُثَّ ذََكَر ِإْذنَهُ ِفيَها بِ  َعْن زاَِيرَِة اْلُقبُوِر ُثَّ  طُوِلِه قَاَل: " وَُكْنُت ََنَي ْ
َا تُِرقُّ اْلَقْلَب َوُتْدِمُع اْلَعنْيَ َوُتذَكُِّر اآْلِخَرَة فَ ُزورُوا َواَل تَ ُقولُوا ُهجْ   ًرا "  َبَدا ِل فَ ُزورُوَها فَِإَنَّ

 وََكَذِلَك َرَواهُ حَيََْي ْبُن احْلَاِرِث َعْن َعْمرٍو
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َأنَّ َرُسوَل َوَقْد رُوِّينَا قَ ْولََه َواَل تَ ُقولُوا ُهْجًرا ِمْن َحِديِث َماِلٍك َعْن رَبِيَعَة ْبِن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن َأيِب   -  7198

ُتُكْم َعْن زاَِيرَِة اْلُقبُوِر فَ ُزورُ   وَها َواَل تَ ُقولُوا ُهْجرًا " ِإالَّ أَنَّهُ ُمْرَسٌل، رَبِيَعةُ مَلْ يُْدِرْك َأاَب َسِعيدٍ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َوََنَي ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

افِ   -  7199 أنبأ الشَّ الرَّبِيُع،  أنبأ  أَبُو اْلَعبَّاِس،  ثنا  ِإْسَحاَق، يف آَخرِيَن قَالُوا  َأيِب  ، رَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن  َماِلٌك، ،  مِحَهُ هللاُ ِعيُّ أنبأ 
 َفذََكَرهُ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا وَرَدَ فِي دُخُولِهِنَّ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ فَزُورُوهَا 
ِإْسَحاقَ   -  7207 ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  أَبُو  ،  َأْخرَباََن  اْلُمَثىنَّ أنبأ  ْبُن  ُمَعاذُ  َهاٍل ،  اْلُمَثىنَّ  ِمن ْ ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا 

يَّاِح يَزِيَد ْبِن مُحَْيٍد َعْن َعْبِد   هللِا ْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، َأنَّ َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ  الضَّرِيُر، ثنا يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع، ثنا ِبْسطَاُم ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َأيِب الت َّ
هَ  ْلِت؟ قَاَلْت: " ِمْن َعن ْ ب َ َلْت َذاَت يَ ْوٍم ِمَن اْلَمَقاِبِر فَ ُقْلُت َْلَا: اَي أُمَّ اْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَْيَن أَق ْ ب َ َقرْبِ َأِخي َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َبْكٍر ا أَق ْ

 ى َعْن زاَِيرَِة اْلُقبُوِر؟ قَاَلْت " نَ َعْم َكاَن ََنَى ُثَّ أََمَر ِبزاَِيَرَِتَا "  " فَ ُقْلُت َْلَا: أَلَْيَس َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنََ 
 تَ َفرََّد بِِه ِبْسطَاُم ْبُن ُمْسِلٍم اْلَبْصرِيُّ َوهللاُ َأْعَلمُ 

 صحيح.  # قال المحقق:
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 الْوَعِيدِ فِيمَنْ كَنَزَ مَالَ زَكَاةٍ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ بَابُ مَا وَرَدَ مِنَ  
يَ ْعُقوبَ   -  7226 ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا  ْبُن َُّنرَْيٍ، ،  َأْخرَباََن  ْبِن َعفَّاَن، ثنا َعْبُد هللِا  ْبُن َعِليِّ  احْلََسُن  ثنا 

ٍد اْلِمْصِريُّ  َعِن اأْلَْعَمِش، ح ْغَداَد، أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ِد ، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل بِب َ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
بْ  اأْلَْعَمِش، َعْن َعْبِد هللِا  اْلِفْراَييِبُّ، ثنا ُسْفيَاُن، َعِن  ثنا  َمْرمَيَ،  َأيِب  َمْسُعوٍد، ْبِن  ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن َعْبِد هللِا ْبِن  ُمرََّة، َعِن احْلَاِرِث  ِن 

ٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " لَْفُظ حَ   ِديِث ُسْفيَاَن َويف رَِوايَِة اْبِن َُّنرَْيٍ َعنْ قَاَل: " اَلِوي الصََّدقَِة َمْلُعوٌن َعَلى ِلَساِن حُمَمَّ
 َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرثِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا  -  7227 أَبُو َداُوَد، ثنا ِهَشاٌم، َعْن   َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " عُ حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن   ِرَض َعَليَّ َأوَُّل  َعاِمٍر اْلُعَقْيِليِّ

ِهيُد َوَعْبٌد َأدَّى َحقَّ هللِا َوَنَصَح ِلَسيِِّدِه، َوَفِقريٌ َثاَلثٍَة يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َوَأوَُّل َثاَلثٍَة َيْدُخلُوَن النَّاَر، فََأمَّا َأوَُّل َثاَلثٍَة يَْدُخلُ  وَن اجْلَنََّة فَالشَّ
َعفٌِّف ُذو ِعيَاٍل، َوَأمَّا َأوَُّل َثاَلثٍَة يَْدُخُلوَن النَّاَر َفُسْلطَاٌن ُمَسلٌَّط َوُذو ثَ ْرَوٍة ِمَن اْلَماِل ملَْ   "  يُ ْعِط َحقَّ َمالِِه َوَفِقرٌي َفُجوٌر ُمت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ تَفْسرِيِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ 
أنبأ احْلََسُن ْبُن ُسفْ   -  7233 اْلَعْدُل  يَزِيَد  ْبُن  ُد  أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ أنبأ  َأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم احْلَاِفُظ،  يَاَن ْبِن َعاِمٍر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َوَقْد 

ُد ْبُن َكثِ  ثنا حُمَمَّ  ، يِصيُّ ، ثنا َهارُوُن ْبُن زاَِيٍد اْلِمصِّ الرَّاِزيُّ ْبِن ِدينَاٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َعِليٍّ  رٍي، َعْن ُسْفيَاَن، َعَن َعْبِد هللِا 
َمْدفُواًن حَتَْت   ِبَكْنٍز َوِإْن َكاَن  َما َأدَّى زََكاَتهُ فَ َلْيَس  " ُكلُّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  يُ َؤدِّي زََكاَتهُ َرُسوُل  َما اَل  فَ ُهَو   اأْلَْرِض وَُكلُّ 

ٌز َوِإْن َكاَن ظَاِهًرا "    َكن ْ
ْيِد هللِا َعْن اَنِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َمْوقُوفًا  َا اْلَمْشُهوُر َعْن ُسْفيَاَن َعْن ُعب َ  لَْيَس َهَذا مِبَْحُفوٍظ َوِإَّنَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ سِوَى مَا مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدَّى فَرْضَ اهللِ فِي  
ْبنُ   -  7238 احْلَُسنْيُ  ثنا  َهاِنٍئ  ْبِن  َصاِلِح  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َجْعَفٍر  أَبُو  ثنا  قَاَل  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبِن  َوَأْخرَباََن  احْلََسِن  ثنا    ُمَهاِجٍر، 

الزَُّبرْيِ، َعْن جَ  َأيِب  اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن  َأْخرَبّن  ْبُن َوْهٍب،  هللِا  ثنا َعْبُد   ، اأْلَيِْليُّ ْبُن َسِعيٍد  هللاُ َهارُوُن  النَِّبِّ َصلَّى  هللِا َعِن  ْبِن َعْبِد  اِبِر 
 ْد َأْذَهْبَت َعْنَك َشرَّهُ "  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َأدَّْيَت زََكاَة َماِلَك فَ قَ 

ْسنَاِد َمْرفُوًعا وََكَذِلَك رََواهُ يُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى َعِن اْبِن َوْهبٍ  ُروٍد َعِن اْبِن ،  َكَذا َرَواهُ اْبُن َوْهٍب هِبََذا اإْلِ َوَرَواهُ ِعيَسى ْبُن َمث ْ
 َوْهٍب ِمْن قَ ْوِل َأيِب الزَُّبرْيِ 
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 ضعيف.  المحقق:# قال 
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثنا اْبُن وَ   -  7240 ْهٍب، َعْن َعْمرِو ْبِن احْلَاِرِث،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْمِح، َعِن اْبِن ُحَجرْيََة اأْلَْكرَبِ اْْلَوْ  ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َأدَّْيَت َعْن َدرَّاٍج َأيِب السَّ اَلّنِّ

َق بِِه مَلْ َيُكْن َلهُ ِفيِه َأْجٌر وَكَ   "   اَن ِإْصُرهُ َعَلْيهِ الزََّكاَة فَ َقْد َقَضْيَت َما َعَلْيَك َوَمْن ََجََع َمااًل َحَراًما ُثَّ َتَصدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َعنْ   -  7241 ُهَشْيٍم،  َعْن  َصبَّاٍح،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  اْلَمَراِسيِل  يف  َداُوَد  أَبُو  ذََكَر  النَِّبِّ    َوِفيَما  َعِن  احْلََسِن،  َعِن   ، اْلَبْصِريِّ ُعَذاِفٍر 

  فَ َقْد َأدَّى احْلَقَّ الَِّذي َعَلْيِه َوَمْن زَاَد فَ ُهَو أَْفَضُل "  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل: " َمْن َأدَّى زََكاَة َماِلهِ 
ٍد أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ   ثنا أَبُو َداُوَد َفذََكَرهُ ، أنبأ اللُّْؤلُِؤيُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ 
ثَ نَ   -  7255 َلِميُّ َحدَّ السُّ احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  ثنا  ،  ا  اْلُمَسيَِّب،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  اْلَفْضُل  ثنا  اْلُمَؤمَِّل،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا 

، َوأَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبنُ  َلِميُّ ثَ نَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ  َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة قَااَل: أنبأ أَبُو َعْمرٍو احْلََكُم ْبُن ُموَسى، ح َوَحدَّ
ِد ْبِن َمطَرٍ  ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ ْبُن  ثنا احْلََكُم ْبُن ُموَسى، ثنا حَيََْي  ،  ثنا أَبُو َعْبِد هللِا َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الصُّويفُّ ،  حُمَمَّ

ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم،   ، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ َثِِن الزُّْهِريُّ َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى مَحَْزَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد، َحدَّ
اَيُت َوبَ َعَث بِِه َمَع َعْمرِو ْبِن َحْزٍم َوقُرَِئْت َعَلى َأْهِل اْلَيَمِن هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَتَب ِإىَل َأْهِل اْلَيَمِن ِبِكتَاٍب ِفيِه   َنُن َوالدِّ اْلَفَراِئُض َوالسُّ

وَ  َعْبِد ُكاَلٍل  ْبِن  ِإىَل ُشَرْحِبيَل  النَِّبِّ  ٍد  ِمْن حُمَمَّ الرَِّحيِم  الرَّمْحَِن  هللِا  ِبْسِم   " ُنْسَختُ َها:  َعْبدِ َوَهِذِه  ْبِن  َعْبِد  نُ َعْيِم  ْبِن   ُكاَلٍل َواحْلَاِرِث 
اْلَمغَاِنِِ   ُتْم ِمَن  اْلُمْؤِمِننَي ُكاَلٍل ِقيَل ِذي رَُعنْيٍ َوَمَعاِفَر َوَُهَْداَن َأمَّا بَ ْعُد، فَ َقْد رُِفَع َرُسولُُكْم َوَأْعطَي ْ هللاُ َعَلى  َُخَْس هللِا َوَما َكَتَب 

َماءُ وََكاَن َسْيًحا َأْو َكاَن بَ ْعاًل َفِفيِه اْلُعْشُر ِإَذا بَ َلَغ ََخَْسَة َأْوُسٍق، َوَما ُسِقَي اِبلرَِّشاِء َوالدَّ ِمَن اْلُعْشِر يف اْلَعَقاِر َما َسَقِت ال  الَِيِة  سَّ
ِبِل َسائَِمةُ َشاٍة ِإىَل َأْن تَ ب ْ  ُلَغ َأْربَ ًعا َوِعْشرِيَن، فَِإَذا زَاَدْت َواِحَدةً  َفِفيِه ِنْصُف اْلُعْشِر ِإَذا بَ َلَغ ََخَْسَة َأْوُسٍق، َويف ُكلِّ ََخٍْس ِمَن اإْلِ

ُلَغ ََخًْسا َوَثاَلِثنَي، فَِإَذا زَاَدْت َعَلى ََخٍْس  َعَلى َأْرَبٍع َوِعْشرِيَن َفِفيَها ابْ َنةُ خَمَاٍض فَِإْن مَلْ تُوَجِد ابْ َنةُ خَمَاٍض فَاْبُن لَُبوٍن ذََكٌر ِإىَل َأْن تَ ب ْ 
ُلَغ ََخًْسا َوَأْربَِعنَي، فَِإْن زَاَدْت َواِحَدًة َعَلى ََخٍْس َوَأْربَِعنَي فَ َوَثاَلِثنَي َواِحدَ  ِفيَها ِحقٌَّة طَُروَقةُ اجْلََمِل ِإىَل  ًة َفِفيَها ابْ َنةُ لَُبوٍن ِإىَل َأْن تَ ب ْ

ُلَغ ِستِّنَي، فَِإْن زَاَدْت َعَلى ِستِّنَي َواِحَدًة فَِفيَها َجَذَعٌة ِإىَل أَ  ُلغَ َأْن تَ ب ْ ََخًْسا َوَسْبِعنَي، فَِإْن زَاَدْت َواِحَدًة َعَلى ََخٍْس َوَسْبِعنَي    ْن تَ ب ْ
التِّْسِعنَي فَِفيَها ِحقَّتَاِن طَُرو  ِتْسِعنَي فَِإْن زَاَدْت َواِحَدًة َعَلى  ُلَغ  تَ ب ْ ِإىَل َأْن  لَبُوٍن  تَا  ابْ ن َ ُلَغ ِعْشرِيَن وَ َفِفيَها  تَ ب ْ َأْن  ِإىَل  اجْلََمِل  ِماَئٍة  قَ تَا 
ِل َويف ُكلِّ َثاَلِثنَي اَبقُورًَة تَِبيُع ِجْذٍع َأْو َفَما زَاَد َعَلى ِعْشرِيَن َوِماَئٍة، َفِفي ُكلِّ َأْربَِعنَي بِْنُت لَبُوٍن َويف ُكلِّ ََخِْسنَي ِحقٌَّة طَُروَقةُ اجْلَمَ 

ُلَغ ِعْشرِيَن َوِماَئٍة، فَِإْن زَاَدْت َعَلى ِعْشرِيَن َوِماَئٍة   َجَذَعٍة، َويف ُكلِّ َأْربَِعنَي اَبقُورًَة بَ َقَرٌة َويف ُكلِّ  َأْربَِعنَي َشاًة َسائَِمةُ َشاٍة ِإىَل َأْن تَ ب ْ
ثَ  ُلَغ  تَ ب ْ َأْن  ِإىَل  َثاَلٌث  ، فَِإْن زَاَدْت َواِحَدًة َفِفيَها  ِمائَ َتنْيِ ُلَغ  تَ ب ْ َأْن  ِإىَل  ِماَئِة َشاةٍ  اَلََثِائٍَة،  َواِحَدًة َفِفيَها َشاََتِن  فَِإْن زَاَدْت َفِفي ُكلِّ 
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َبنْيَ  اْلَغَنِم َواَل جُيَْمُع  تَ ْيُس  الصََّدَقِة َهرَِمٌة َواَل َعْجَفاءُ َواَل َذاُت َعَواٍر َواَل  تُ ْؤَخُذ يف  َبنْيَ ُُمَْتِمٍع َخْشَيةَ َشاٌة َواَل  يُ َفرَُّق  َفرٍِّق َواَل   ُمت َ
ُهَما اِبلسَّوِيَِّة َويف ُكلِّ ََخِْس َأَواٍق ِمَن اْلَوِرِق ََخَْسةُ َدرَاهِ الصََّدقَِة َوَما ُأِخَذ ِمَن اْلَْ  ن َ َُما َيرَتَاَجَعاِن بَ ي ْ َم، َوَما زَاَد فَِفي ُكلِّ  ِليَطنْيِ فَِإَنَّ

َا  َأْربَِعنَي ِدْرَُهًا ِدْرَهٌم َولَْيَس ِفيَما ُدوَن ََخِْس َأَواٍق َشْيٌء، َويف ُكلِّ َأْربَِعنَي ِدي ٍد َوَأْهِل بَ ْيِتِه، ِإَّنَّ نَارًا ِدينَاٌر َوِإنَّ الصََّدَقَة اَل حتَِلُّ ِلُمَحمَّ
َمزْ  َواَل  رَِقيٍق  يف  َولَْيَس  هللِا،  َسِبيِل  َويف  اْلُمْسِلِمنَي  َوِلُفَقَراِء  أَنْ ُفُسُهْم  هِبَا  ى  تُ زَكَّ الزََّكاةُ  ِإَذا َكانَ ِهَي  َشْيٌء  اِْلَا  ُعمَّ َواَل  تُ َؤدِّي رََعٍة  ْت 

أَْفَضلُ  حَيََْي:  قَاَل   ." َشْيٌء  فَ َرِسِه  يف  َواَل  ُمْسِلٍم  َعْبٍد  يف  لَْيَس  َوإِنَّهُ  اْلُعْشِر  ِمَن  َها  َأْكرَبَ ،  َصَدقَ ت َ ِإنَّ   " اْلِكتَاِب:  يف  قَاَل َكاَن  ُثَّ 
ْفِس اْلُمْؤِمَنِة بَِغرْيِ َحقٍّ َواْلِفَراُر يَ ْوَم الزَّْحِف يف َسبِيِل هللِا َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن َورَْمُي  اْلَكبَائِِر ِعْنَد هللِا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِإْشَراٌك اِبهلِل َوقَ ْتُل ال ن َّ

ْحِر َوَأْكُل الّراَِب َوَأْكَل َماِل اْليَِتيِم، َوِإنَّ اْلُعْمَرَة احْلَجُّ اأْلَْصَغُر، وَ  اْلُقْرآَن ِإالَّ طَاِهٌر، َواَل َطاَلَق قَ ْبَل  اَل مَيَسُّ  اْلُمْحَصَنِة َوتَ َعلُُّم السِّ
َشْيٌء وَ  َمْنِكِبِه  َعَلى  لَْيَس  ثَ ْوٍب َواِحٍد  يف  َأَحدُُكْم  ُيَصلِّنَيَّ  تَاَع، َواَل  يُ ب ْ َحَّتَّ  َعتَاَق  َواَل  َبنْيَ  ِإْماَلٍك،  لَْيَس  َواِحٍد  ثَ ْوٍب  حَيَْتِبنَيَّ يف  اَل 

َماِء َشيْ  َكاَن يف اْلِكتَاِب: ٌء َواَل ُيَصلِّنَيَّ َأَحدُُكْم يف ثَ ْوٍب َواِحٍد َوِشقُّهُ اَبٍد، َواَل ُيَصلِّنَيَّ َأَحٌد ِمْنُكْم َعاِقٌص َشْعَرهُ " وَ فَ ْرِجِه َوَبنْيَ السَّ
َبَط ُمْؤِمنًا قَ ْتاًل َعْن بَ يَِّنٍة فَِإنَّهُ قَ َوٌد ِإالَّ َأْن يَ ْرَضى َأْولِيَاءُ الْ  ِبِل، َويف اأْلَْنِف  " ِإنَّ َمِن اْعت َ يََة ِماَئًة ِمَن اإْلِ ْفِس الدِّ َمْقتُوِل، َوِإنَّ يف الن َّ

يَةُ َويف  يَةُ َويف الذِّْكِر الدِّ ْيَضَتنْيِ الدِّ يَُة، َويفُ اْلب َ يَةُ َويف اللَِّساِن الدِّ يَ   ِإَذا أُوِعَب َجْدُعهُ الدِّ َننْيِ الدِّ يَُة، َويف اْلَعي ْ ةُ َويف الّرِْجِل  الصُّْلِب الدِّ
قِّلَ  يَِة، َويف اْلُمن َ ِبِل َويف ُكلِّ ُأْصُبٍع ِمَن اْلَواِحَدِة ِنْصُف الدِّيَِة، َويف اْلَمْأُموَمِة ثُ ُلُث الدِّيَِة، َويف اجْلَائَِفِة ثُ ُلُث الدِّ ِة ََخَْس َعْشَرَة ِمَن اإْلِ

ِبِل، َوِإنَّ الرَُّجَل يُ ْقَتُل اِبْلَمرْ اأْلََصاِبِع ِمَن اْلَيِد َوالّرِْجِل َعْشٌر ِمَن ا ِبِل َويف اْلُموِضَحِة ََخٌْس ِمَن اإْلِ نِّ ََخٌْس ِمَن اإْلِ ِبِل، َويف السِّ أَةِ  إْلِ
َهِب أَْلُف ِدينَاٍر "    َوَعَلى َأْهِل الذَّ

ْعُت َأمْحََد ْبَن أَنْ بَأَ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احلَْ ، َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ  ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز يَ ُقوُل: َسَِ ْعُت َعْبَد هللِا ْبَن حُمَمَّ اِفُظ قَاَل: َسَِ
َبٍل َوُسِئَل َعْن َحِديِث الصََّدقَاِت َهَذا الَِّذي يَ ْرِويِه حَيََْي ْبُن مَحَْزَة َأَصِحيٌح ُهَو فَ َقاَل: َأْرُجو َأنْ  ْعُت    َيُكوَن َصِحيًحا. قَالَ َحن ْ َوَسَِ

ثَ نَا َعِن احْلََكِم ْبِن ُموَسى َعْن حَيََْي ْبِن محَْ  ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز يَ ُقوُل َوَقْد َحدَّ َزَة َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد َعِن الزُّْهِريِّ َعْبَد هللِا ْبَن حُمَمَّ
بَ  ٍل َهَذا احْلَِديَث يف ُمْسَنِدِه َعِن احْلََكِم ْبِن ُموَسى َعْن حَيََْي ْبِن مَحَْزَة. قَاَل أَبُو ِِبَِديِث الصََّدقَاِت فَ َقاَل: َقْد َأْخَرَج َأمْحَُد ْبُن َحن ْ

اِميِّنَي،   الشَّ ِمَن  ْبُن َعْبِد هللِا  ْبُن مَحَْزَة َوَصَدقَةُ  ْبِن َداُوَد حَيََْي  الصََّدقَاتِ َأمْحََد: َوَقْد َرَوى َعْن ُسَلْيَماَن   فَ َلهُ َأْصٌل يف َوَأمَّا َحِديُث 
ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم فَأُْفِسَد ِإْسنَاُدهُ  ْسنَاِد  بَ ْعِض َما َرَواهُ َمْعَمٌر َعِن الزُّْهِريِّ َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ  َوَحِديُث ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد ُُمَوَُّد اإْلِ

ْيُخ: َوَقْد أَْثىَن َعَلى ُسَلْيَماَن بْ  ارِِميُّ قَاَل الشَّ  َوََجَاَعةٌ  ِن َداُوَد اْْلَْواَلّنِّ َهَذا أَبُو زُْرَعَة الرَّاِزيُّ َوأَبُو َحاتٍِ الرَّاِزيُّ َوُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ
ْسنَاِد َحَسنًا َوهللاُ أَ   ْعَلمُ ِمَن احْلُفَّاِظ َورَأَْوا َهَذا احْلَِديَث الَِّذي َرَواهُ يف الصََّدَقِة َمْوُصوَل اإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اُط    -  7256 ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَمشَّ قَااَل: أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن قَ تَاَدَة َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
دٍ  ُد ْبُن أَيُّوَب ْبِن حَيََْي ْبِن ُضَرْيٍس، أنبأ ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر، َعِن اْلُمَثىنَّ ْبِن أََنٍس، َعْن أَبِيِه أََنِس  حُمَمَّ  اْلَفْرِويُّ

َهىْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَل ِكتَاٍب ُوِجَد يف قَائِِم َسْيِف ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعنْ  ِإىَل الّرِقَِة    هُ يف الصََّدقَِة َحَّتَّ انْ ت َ
اِط  َوِفيِه " َبنْيَ اْلَفرِيَضَتنْيِ ِعْشُروَن ِدْرَُهًا َأْو َشاََتِن ِقيَمتُ ُهَما َعَشَرةُ َدرَاِهَم َعَشَرةُ َدرَاِهَم " َهذَ  ا َحِديُث َأيِب َنْصٍر َويف رَِوايَِة اْلَمشَّ

ٍك َوَهَذا َأْشَبهُ فَِإنَّهُ اْلُمَثىنَّ ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن أََنٍس ُنِسَب ِإىَل َجدِِّه، َوَهِذِه الّرَِوايَةُ ِهَي  َعِن اْلُمَثىنَّ ْبِن أََنٍس َعْن أَبِيِه َعْن أََنِس ْبِن َمالِ 



315 

 

عَ  ْبِن  َُثَاَمَة  َحِديِث  ِمْن  احْلَِديَث  رُوِّينَا  َوَقْد  هللِا،  َعْبِد  ْبِن  اْلَقاِسِم  َعِن  اِفِعيُّ  الشَّ ذََكَرَها  هللاِ الَّيِت  أَْوُجٍه  ْبِد  ِمْن  أََنٍس  َعْن  أََنٍس  ْبِن   
، َواَنِفٍع َمْوُصواًل َوُمْرَساًل َوِمْن َحِديِث َعْمرِو ْبِن َحْزٍم َمْوُصواًل  يُع َذِلَك َيُشدُّ بَ ْعُضهُ بَ ْعًضا َواِبهلِل ، َصِحيَحٍة. َورُّوِينَاهُ َعْن َساملٍِ َوَجَِ

ْوِفيقُ   الت َّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 نَةِ قَوْلِهِ وَفِي كُلِّ أَرْبَعنِيَ ابْنَةُ لَبُون  وَفِي كُلِّ خَمْسِنيَ حِقَّة  بَابُ إِبَا 

ٍد الصَّفَّاُر، ثنا احلَْ  -  7258 ْغَداَد أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ْبُن اِرُث ْبُن َأيِب ُأَساَمَة، ثنا يَزِيُد َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل، بِب َ
اأْلَْنَصارِ  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  ُد  َثِِن حُمَمَّ َحدَّ َهرٍِم،  ْبُن  َعْمُرو  ثنا  َحِبيٍب،  َأيِب  ْبُن  َحِبيُب  أنبأ  ا َهارُوَن،  َلمَّ  " قَاَل:  الّرَِجاِل،  َأاَب  يَ ْعِِن  يُّ 

يَ ْلَتِمسُ  اْلَمِديَنِة  ِإىَل  َأْرَسَل  اْلَعزِيِز  َعْبِد  ْبُن  ُعَمُر  ُعَمَر   اْسُتْخِلَف  وَِكتَاَب  الصََّدقَاِت  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِكتَاَب 
ابَهُ لصََّدقَاِت َوَوَجَد ِعْنَد آِل ُعَمَر ِكتَ فَ َوَجَد ِعْنَد آِل َعْمرِو ْبِن َحْزٍم ِكتَاَب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َعْمرِو ْبِن َحْزٍم يف ا

َثِِن  ِد ْبِن َعْبِد    َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف الصََّدقَاِت ِمْثَل ِكتَاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُنِسَخا َلهُ َفَحدَّ َعْمٌرو أَنَّهُ طََلَب ِإىَل حُمَمَّ
َلهُ َوزَاَد  الرَّمْحَِن َأْن يَ ْنَسَخ لَهُ َما يف َذْيِنَك اْلِكتَاَبنْيِ فَ ُنِسَخ   ِبِل ِمْن ََخٍْس ِإىَل ِمائَ َتنْيِ َكَما َمَضى يف احْلَِديِث قَ ب ْ لَهُ َفذََكَر َصَدَقَة اإْلِ

ُلَغ ِعْشرِيَن وَ  َغْت ِعْشرِيَن َوِمائَ َتنْيِ َفِفيَها  ِمائَ َتنْيِ فَِإَذا بَ لَ فَ َقاَل: " فَِإَذا بَ َلَغْت ِمائَ َتنْيِ َوَعْشًرا َفِفيَها َأْربَُع بَ نَاِت لَبُوٍن َوِحقَّةٌ ِإىَل َأْن تَ ب ْ
َوِمائَ َتنْيِ   َثاَلِثنَي  بَ َلَغْت  فَِإَذا   ، َوِمائَ َتنْيِ َثاَلِثنَي  ُلَغ  تَ ب ْ َأْن  ِإىَل  لَبُوٍن َوِحقَّتَاِن  بَ نَاِت  ذََكَر  َثاَلُث  ُثَّ   ،" لَبُوٍن  تَا  َوبِن ْ ِحَقاٍق  َثاَلُث  َفِفيَها 

ُلَغ َثاَلََثِائَةٍ احْلَِديَث يف ِذْكِر َفرِيَضِتهَ   قَاَل: " فَِإَذا بَ َلَغْت َثاَلََثِاَئٍة َفِفيَها ِستُّ ِحَقاٍق أَْو ََخُْس بَ نَاتِ ،  ا ُكلََّما زَاَدْت َعْشًرا َحَّتَّ تَ ب ْ
ِننَي َشاَء َأْن َيَُْخَذ اْلُمَصدُِّق َأَخَذ، فَِإَذا زَاَد اإْلِ  ِبُل َعَلى َثاَلَثِائٍَة َفِفيَها يف ُكلِّ ََخِْسنَي ِحقٌَّة َويف لَُبوٍن َوِحقَّتَاِن َفِمْن ِأيِّ َهَذْيِن السِّ

ئًا "   ُكلِّ َأْربَِعنَي ابْ َنةُ لَُبوٍن َواَل َيَُْخُذ ِمَّا ُدوَن اْلَعْشِر َشي ْ
 حسن. # قال المحقق:

 
ى ْبِن ِإَْسَاِعيَل قَاَل: قَاَل مَحَّاٌد: قُ ْلُت ِلَقْيِس ْبِن َسْعٍد ُخْذ ِل  َوَأمَّا اأْلَثَ ُر الَِّذي ذََكَرهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل َعْن ُموسَ  - 7268

ِد بْ  ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم فََأْعطَاّن ِكتَااًب َأْخرَبَ أَنَّهُ َأَخَذهُ ِمَن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ  َعَلْيِه ِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ ِكتَاَب حُمَمَّ
هِ  جِلَدِّ َبهُ  َومِ ،  َوَسلََّم َكت َ ِعْشرِيَن  ُلَغ  تَ ب ْ َأْن  ِإىَل  احْلَِديَث  فَ َقصَّ  ِبِل،  اإْلِ فَ َراِئِض  ِمْن  خَيُْرُج  َما  ِذْكُر  ِفيِه  َفَكاَن  فَِإَذا َكاَنْت  ،  اَئةً فَ َقَرْأتُهُ 

ِبلِ َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك فَ ُعدَّ يف ُكلِّ ََخِْسنَي ِحقًَّة   َوَما َكاَن أََقلَّ ِمْن ََخٍْس َوِعْشرِيَن َفِفيِه اْلَغَنُم  ،  َوَما َفَضَل فَِإنَّهُ يُ َعاُد ِإىَل َأْوِل َفرِيَضِة اإْلِ
َلْيَماّنُّ فَ َهَذا ِفيَما َأْخرَباََن    ،يف ُكلِّ ََخِْس َذْوٍد َشاةٌ لَْيَس ِفيَها ذََكٌر َواَل َهرَِمةٌ َواَل َذاُت َعَواٍر ِمَن اْلَغَنمِ  أَنْ بَأَ أَبُو احْلَُسنْيِ  ،  أَبُو َبْكٍر السُّ

 . ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ثنا أَبُو َداُوَد َفذََكَرهُ ، اْلَفَسِويُّ 
َقِطٌع َبنْيَ َأيِب َبْكِر ْبِن َحْزٍم ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  وََكَذِلَك مَحَّاُد ، َأَخَذهُ َعْن ِكتَاٍب اَل َعْن ََسَاعٍ  َوقَ ْيُس ْبُن َسْعدٍ ، َوُهَو ُمن ْ

ْبنُ  َومَحَّاُد  َسْعٍد  ْبُن  َوقَ ْيُس  ََسَاٍع  َعْن  اَل  َعْن ِكتَاٍب  َأَخَذهُ  َسَلَمَة  رَِوايَِة   ْبُن  ِِبِاَلِف  َهِذِه  َفرَِوايَ تُ ُهَما  الثَِّقاِت  ِمَن  َوِإْن َكااَن  َسَلَمَة 
بُوَن  ،  َومَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َساَء ِحْفظُهُ يف آِخِر ُعْمرِهِ ،  ِب َعْمرِو ْبِن َحْزٍم َوَغرْيِهِ احْلُفَّاِظ َعْن ِكتَا وَن مِبَا خُيَاِلُف ِفيِه َويَ َتَجن َّ فَاحْلُفَّاُظ اَل حَيَْتجُّ

َفرَُّد بِِه َعْن قَ ْيِس ْبِن َسْعٍد َخاصًَّة َوأَْمثَالِهِ  ْوِفيُق. َوَهَذا احْلَِديُث َقدْ ،  َما يَ ت َ   ََجََع اأْلَْمَرْيِن َمَع َما ِفيِه ِمَن ااِلْنِقطَاِع َواِبهلِل الت َّ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا وَالِاعْتِدَاءُ قَدْ يَكُونُ مِنَ السَّاعِي وَقَدْ يَكُونُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ 
ِد ْبِن سَ  -  7281 ْلٍم، ثنا َحْرَمَلُة، ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ

ثَهُ  ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َعْن ِسنَاِن ْبِن َسْعٍد ، ثنا َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث َأنَّ اْبَن َأيِب َحِبيٍب، َحدَّ اْلِكْنِديِّ
 َوَسلََّم قَاَل: " اَل ِإميَاَن ِلَمْن اَل أََمانََة َلهُ َواْلُمْعَتِدي يف الصََّدَقِة َكَمانِِعَها "  

  أَيُّوَب َوقَالَهُ أَْيًضا أَبُو َصاِلٍح َعِن اللَّْيثِ َكَذا قَاَل ِسنَاُن ْبُن َسْعٍد وََكَذِلَك يَ ُقولُهُ َسِعيُد ْبُن َأيِب 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الزَّكَاةِ تَتْلَفُ فِي يَدَيِ السَّاعِي فَلَا يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ضَمَانُهَا 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو زََكرايَّ بْ   -  7283 ثنا ،  ُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْن   َأْخرَبََك اْبُن َْلِيَعَة، َواللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن يَزِيَد، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب ِهاَلٍل،  ،َِبُْر ْبُن َنْصٍر، قَاَل قُِرَئ َعَلى اْبِن َوْهبٍ  َعمَّ

ثَهُ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ قَاَل: أََتى رَُجٌل ِمْن َبِِن ََتِيٍم ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا  َحدَّ
َها ِإىَل هللِا َوِإىَل َرُسولِِه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " نَ َعْم ِإَذا َأدَّْيَت الزََّكاةَ   ِإَذا َأدَّْيَت الزََّكاَة ِإىَل َرُسوِلَك فَ َقْد بَرِْئُت ِمن ْ

َْلَا "  َها َلَك َأْجُرَها َوِإَْثَُها َعَلى َمْن بَدَّ  ِإىَل َرُسوِل فَ َقْد بَرِْئَت ِمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 دَقَةَ الْبَقَرِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَ 

يَ ْعُقوبَ   -  7290 ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  اْلُمزَكِّي، ثنا  ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق  أَبُو زََكرايَّ  ، ،  َأْخرَباََن  اِفِعيُّ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ أنبأ 
ُد ْبُن إِبْ َراِهيَم، ثنا اْبُن بَُكرْيٍ، ثنا َماِلٌك، َعْن مُحَْيِد ْبِن أنبأ َماِلٌك، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد اْلِمْهَرَجاّنُّ، أنب أ أَبُو َبْكِر ْبُن َجْعَفٍر، ثنا حُمَمَّ

تَِبيًعا وَ  بَ َقَرًة  َثاَلِثنَي  ِمْن  َأَخَذ  هللاُ َعْنهُ  ْبَن َجَبٍل َرِضَي  ُمَعاَذ  َأنَّ   ، اْلَيَماّنِّ َأْربَِعنيَ قَ ْيٍس، َعْن طَاُوٍس  َوأََتى مِبَا ُدوَن  ،  ُمِسنَّةً   بَ َقَرةً   ِمْن 
ئًا َ ،  َذِلَك فََأََب َأْن َيَُْخَذ ِمْنهُ َشي ْ ئًا َحَّتَّ أَْلَقاهُ فََأْسأََلهُ فَ تُ ُويفِّ  َرُسوُل هللِا َوقَاَل مَلْ َأَْسَْع ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيِه َشي ْ

 َم قَ ْبَل َأْن يَ ْقَدَم ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
َنَة، َعنْ   -  7291 ي ْ ، أنبأ ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ اِفِعيُّ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ  َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن طَاُوٍس، َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ

ِبشَ َأنَّ   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبُّ َصلَّى  َيَُْمْرّن ِفيِه  َقِر فَ َقاَل: " مَلْ  اْلب َ بَِوْقِص  ْبَن َجَبٍل أََتى  َما مَلْ  ُمَعاَذ  : َواْلَوْقُص  اِفِعيُّ الشَّ ". قَاَل  ْيٍء 
ُلِغ اْلَفرِيَضةَ   يَ ب ْ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد  َأْخرَباََنهُ أَبُو    -  7293 اْلِفْراَييِبُّ، ثنا َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا َسْهُل ْبُن زاَِيٍد، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ
اْبِن عَ  احْلََكِم، َعْن طَاُوٍس، َعِن  ، َعِن  اْلَمْسُعوِديُّ َثِِن  بَِقيَُّة، َحدَّ ثنا  ْبُن ُعْثَماَن،  هللاُ  َعْمُرو  هللِا َصلَّى  بَ َعَث َرُسوُل  ا  َلمَّ بَّاٍس قَاَل: 

تَِبيعَ  أَْو  تَِبيًعا  َثاَلِثنَي  ِمْن ُكلِّ  َقِر  اْلب َ َيَُْخَذ ِمَن  َأْن  َأَمَرهُ  اْلَيَمِن  ِإىَل  ُمَعاًذا  بَ َقَرةً َعَلْيِه َوَسلََّم  بَ َقَرًة  َأرْبَِعنَي  أَْو َجَذَعًة َوِمْن ُكلِّ  ًة َجَذًعا 
ا َقِدَم  فَ َقالُوا فَاأْلَْوقَاُص؟ قَاَل: فَ َقاَل: َما َأَمَرّن ِفيَها ِبَشْيٍء َوَسَأْسَأُل َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ ُمِسنَّةً  َسلََّم ِإَذا َقِدْمُت َعَلْيِه فَ َلمَّ

فَ قَ  اأْلَْوقَاِص  َعِن  َسأََلهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ُدوَن َعَلى  َما  َواأْلَْوقَاُص   : اْلَمْسُعوِديُّ َوقَاَل   " َشْيٌء  ِفيَها  لَْيَس   " اَل: 
تِّنَي، َوِإَذا َكاَنْت ِستُّوَن َفِفيَها تَِبيَعتَاِن، فَِإَذا َكاَنْت   ُعوَن َفِفيَها ُمِسنٌَّة َوتَِبيٌع، فَِإَذا َكاالثَّاَلِثنَي َوَما َبنْيَ اأْلَْربَِعنَي ِإىَل السِّ َنْت ََثَانُوَن  َسب ْ

تَاِن، فَِإَذا َكاَنْت ِتْسُعوَن َفِفيَها َثاَلُث تَ بَاِئَع، قَاَل بَِقيَُّة: قَاَل اْلَمْسُعوِديُّ اأْلَْوقَ  نِي اأْلَْوقَاُس َفاَل جَتَْعْلَها َفِفيَها ُمِسن َّ اُص: ِهَي اِبلسِّ
 ِبَصادٍ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن إِبْ َراِهيَم بْ َوَأْخرَباََن أَبُو نَ  - 7294 ثنا أَبُو ، ِن َعْبَدةَ ْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن قَ تَاَدَة قَاَل أنبأ أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ
أَبُو َجْعفَ  َفْيِليُّ  الن ُّ َثِِن  اْلُبوَشْنِجيُّ َحدَّ اْلَعْبِديُّ  ْبُن ِإبْ َراِهيَم  ُد  هللِا حُمَمَّ ْبِن َعْبِد  ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم  أَبُو  ثنا  ُمَعاِويََة،  ْبُن  ٍر، ثنا زَُهرْيُ 

َلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ  اأْلَْعَوِر، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل زَُهرْيٌ َأْحِسبُهُ َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ عَ   َضْمَرَة، َوَعِن احْلَاِرثِ 
َقِر يف ُكلِّ َثاَلِثنَي تَِبيٌع َويف قَا  اأْلَْربَِعنَي ُمِسنٌَّة َولَْيَس َعَلى اْلَعَواِمِل  َل: " َهاتُوا رُْبَع اْلُعْشِر ". َفذََكَر احْلَِديَث ِبطُولِِه قَاَل ِفيِه: َويف اْلب َ

 َشْيءٌ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
احلََ   -  7297 هللِا  َعْبِد  أَبُو  هللاِ َأْخرَباََن  ْيُد  ُعب َ ثنا  َمْسُعوٍد،  ْبُن  َسِعيُد  ثنا  اْلَمْحبُويِبُّ مِبَْرٍو  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  ْبُن   اِفُظ، 

ْعِبِّ يَ ْرفَ ُعهُ  َقِر ُمِسنٌَّة َويف َثاَلِثنَي َواْبُن َأيِب َعيَّاٍش َعْن أََنٍس يَ ْرفَ ُعهُ قَاَل: " يف ،  ُموَسى، أنبأ ُسْفيَاُن، َعْن َداُوَد، َعِن الشَّ  َأْربَِعنَي ِمَن اْلب َ
 تَِبيٌع أَْو تَِبيَعٌة " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
دٍ   - 7298 ُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّؤْ ، َوأَمَّا اأْلَثَ ُر الَِّذي َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا  ثنا أَبُو احْلَُسنْيِ اْلَفَسِويُّ لُِئيُّ

، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، " يف ُكلِّ  ُد ْبُن ثَ ْوٍر َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّْهِريِّ ْيٍد، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن ُعب َ َقِر َشاٌة َويف َعْشٍر َشاََتِن  حُمَمَّ  ََخٍْس ِمَن اْلب َ
: فَِإَذا َكاَنْت ََخًْسا َوِعْشرِيَن فَِفيَها بَ َقَرٌة ِإىَل ََخٍْس َوَسْبِعنيَ َويف ََخَْس َعْشَرَة َثاَلُث ِشيَاٍه َويف عِ  ، ْشرِيَن َأْرَبُع ِشيَاٍه "، قَاَل الزُّْهِريُّ

 َفِفي ُكلِّ َأْربَِعنَي بَ َقَرًة بَ َقَرٌة، قَاَل  ئَةٍ فَِإَذا زَاَدْت َعَلى ََخٍْس َوَسْبِعنَي فَِفيَها بَ َقَرََتِن ِإىَل ِعْشرِيَن َوِمائٍَة فَِإَذا زَاَدْت َعَلى ِعْشرِيَن َوِما
: َوبَ َلَغنَا َأنَّ قَ ْوَْلُْم قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يف ُكلِّ َثاَل  ِثنَي بَ َقَرًة تَبِيٌع َويف ُكلِّ َأْربَِعنَي بَ َقَرًة بَ َقَرٌة "، َمْعَمٌر: قَاَل الزُّْهرِيُّ
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َقِطٌع َورُِوَي ِمْن وَ ِإنَّ َذِلكَ  َقِطًعا  َكاَن ََتِْفيًفا أِلَْهِل اْلَيَمِن ُثَّ َكاَن َهَذا بَ ْعَد َذِلَك فَ َهَذا َحِديٌث َمْوقُوٌف َوُمن ْ ْجٍه آَخَر َعِن الزُّْهِريِّ ُمن ْ
َلهُ َأْكثَ ُر َوَأْشَهُر َوهللاُ َأْعلَ  ٌة َوَما قَ ب ْ ُبُت ِبِه ُحجَّ َقِطُع اَل تَ ث ْ  مُ َواْلُمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ لَا يُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا احْلَاِرُث ْبُن َأيِب ُأَساَمةَ   -  7308 ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ح  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن اْلَفْضِل، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا سُ  َلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ثنا َجرِيُر ْبُن َحازٍِم َوَأْخرَباََن حُمَمَّ
ا قَاَل: رَأَْيُت رَُجاًل يف َمَكاِن أَيُّوَب َعَلْيِه ُجبٌَّة ُصوٌف، َويف رَِوايَ  ِة احْلَاِرِث قَاَل: رَأَْيُت يف َُمِْلِس أَيُّوَب َأْعَرابِيًّا َعَلْيِه ُجبٌَّة ُصوٌف فَ َلمَّ

ثُونَ  َثِِن َمْواَلَي قُ رَّةُ ْبُن َدْعُموٍص قَاَل: أَتَ ْيُت اْلَمِديَنَة فَِإَذا النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ، رََأى اْلَقْوَم يَ َتَحدَّ َم قَاِعٌد َوَأْصَحابُهُ  قَاَل َحدَّ
ْغِفْر لِْلُغاَلِم النَُّمرْيِيِّ ،  َحْولَهُ فََأرَْدُت َأْن َأْدنُ َو ِمْنهُ فَ َلْم َأْسَتِطْع َأْن َأْدنُ َو ِمْنهُ فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ  فَ َقاَل: " َغَفَر هللاُ َلَك "، ،  اْست َ

هللاُ َعَليْ  هللِا َصلَّى  " قَاَل: َوبَ َعَث َرُسوُل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  النَِّبُّ َصلَّى  َلهُ  ِبِِِبٍل ُجلٍَّة، فَ َقاَل  اَك َساِعيًا قَاَل: َفَجاَء  الضَّحَّ َوَسلََّم   ِه 
ْبُت فَ َقاَل: اَي َرسُ ،  أَتَ ْيُت ِهاَلَل ْبَن َعاِمٍر َوَُّنرَْيَ ْبَن َعاِمٍر َوَعاِمَر ْبَن رَبِيٍع فََأَخْذُت ُجلَّةَ َأْمَواِْلِْم "  ْعُتَك َتْذُكُر اْلَغْزَو فََأْحب َ وَل هللِا ِإّّنِ َسَِ

َها َأْصَحاَبكَ  فَ َقاَل: " َوهللِا لَلَِّذي تَ رَْكَت َأَحبُّ ِإَلَّ ِمَن الَِّذي ِجْئَت ِبِه، اْذَهْب فَ ُردََّها َعَلْيِهْم  ، َأْن آتَِيَك ِِبِِبٍل تَ رَْكبُ َها َوحَتِْمُل َعَلي ْ
  ِمْن َحَواِشي َأْمَواِْلِْم " َوُخْذ َصَدقَاَِتِمْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
بَاّنُّ   - 7310 ي ْ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب الشَّ ابِ ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ ،  ثنا أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ

أَبِيِه قَاَل: بَ َعَث َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل ُمَصدِّقًا قَاَل: " اَل َتَُْخْذ ِمْن   ، أنبأ ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعنْ أنبأ َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ 
اِرَف َواْلِبْكَر َوَذَواِت اْلَعْيِب "  ئًا ُخِذ الشَّ  َحَزرَاِت أَنْ َفِس النَّاِس َشي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ 
ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَرانَ   - 7333 ُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا ، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ٍد الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَّ أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ

بْ  اْبُن َْلِيَعَة، َعْن حَيََْي  ثنا  اأْلَْسَوِد،  َأيِب َوقَّاٍص زََمااًن فَ َلْم  أَبُو  ْبَن  يَ ُقوُل: َصِحْبُت َسْعَد  يَزِيَد  ْبَن  اِئَب  السَّ ْعُت  ِن َسِعيٍد، قَاَل: َسَِ
َلْيِه َوَسلََّم: " اَل يُ َفرَُّق َبنْيَ يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عَ ،  َأَْسَْعهُ حُيَدُِّث َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ َحِديثًا َواِحًدا 

َفرٍِّق يف الصََّدَقِة َواْْلَِليطَاِن َما اْجَتَمَع َعَلى اْلَفْحِل َوالرَّاِعي َواحلَْ   ْوِض " ُُمَْتِمٍع َواَل جُيَْمُع َبنْيَ ُمت َ
 منكر.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ 

ُد ْبُن يَ عْ  -  7338 أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن،  ، ُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، يف آَخرِيَن قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َماَهكٍ  اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن يُوُسَف ْبِن  اْلَمِجيِد، َعِن  أنبأ َعْبُد   ، اِفِعيُّ ُغوا يف أنبأ الشَّ ابْ ت َ  " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   

ْهِلُكَها الصََّدقَةُ "   تَاَمى اَل ُتْذِهبُ َها َأْو اَل َتْست َ  َماِل اْلَيتِيِم أَْو يف َأْمَواِل اْلي َ
َدهُ اِباِلسْ  اِفِعيَّ َرمِحَهُ هللاُ أكَّ ُهْم يف َذِلَك َوَقْد رُِوَي  َوَهَذا ُمْرَسٌل ِإالَّ َأنَّ الشَّ ِتْداَلِل اِبْْلرََبِ اأْلَوَِّل َومِبَا رُِوَي َعِن الصََّحابَِة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َمْرفُوًعا 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن خَمَْلٍد، ثنا ِبْشُر ْبُن َمطٍَر، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُو َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن    -  7343 َن،  احْلَاِرِث، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ

، َعْن َأيِب رَاِفٍع، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  َلْيِه َوَسلََّم َكاَن أَْقَطَع أاََب رَاِفٍع عَ  أنبأ َأْشَعُث، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبٍت، َعْن َصْلٍت اْلَمكِّيِّ
َأيِب طَ ،  َأْرًضا ْبِن  ِإىَل َعِليِّ  أَْلًفا َفَدفَ َعَها  بَِثَماِننَي  هللاُ َعْنهُ  اَبَعَها ُعَمُر َرِضَي  أَبُو رَاِفٍع  َماَت  ا  يُ زَكِّيَها فَ َلمَّ هللاُ َعْنهُ َفَكاَن  اِلٍب َرِضَي 

َأيِب  ا قَ َبَضَها َوَلُد  اَنِقَصةً فَ َلمَّ َماَْلَْم فَ َوَجُدوَها  وا  هللاُ َعْنهُ فََأْخرَبُوهُ ،   رَاِفٍع َعدُّ ُتْم زََكاََتَا؟ قَالُوا: اَل،    فَأَتَ ْوا َعِليًّا َرِضَي  فَ َقاَل: َأَحَسب ْ
ُتْم تَ رَ ،  قَاَل: َفَحَسُبوا زََكاََتَا فَ َوَجُدوَها َسَواءً  ْوَن َيُكوُن ِعْنِدي َماٌل اَل أَُؤدِّي زََكاَتُه. َوَرَواهُ َحَسُن فَ َقاَل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: َأُكن ْ

 َوقَااَل َعِن اْبِن َأيِب رَاِفٍع َوُهَو الصََّوابُ ، ْبُن َصاِلٍح َوَجرِيُر ْبُن َعْبِد احْلَِميِد َعْن َأْشَعثَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ 

ِد ْبِن َحاتٍِ الزَّاِهدُ   - 7353 ،  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احَلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ بَِريُّ ثنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم الدَّ
ا َماَت النَِّبُّ َصلَّى أنبأ َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخرَبّن َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، عَ  ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: " َلمَّ ِد ْبِن َعِليٍّ ْن حُمَمَّ

ْضَرِميِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر: َمْن َكاَن َلهُ َعَلى النَِّبِّ ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجاَء َأاَب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َماٌل ِمْن ِقَبِل اْبِن احلَْ
فَ ْليَْأتِنَا  ِعَدٌة  َلهُ  قَ ب ْ َلهُ  َأْو َكاَنْت  َدْيٌن  َوَهَكَذا ،  َوَسلََّم  َهَكَذا  يُ ْعِطيِِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َوَعَدّن  فَ ُقْلُت  َجاِبٌر  قَاَل 

َأظُنُّهُ قَاَل: ُخْذ فَ  َمرَّاٍت  َيَدْيِه َثاَلَث  ". قَاَل فَ َبَسَط  َحثَ ْوُت فَِإَذا ِهَي ََخُْسِماَئٍة قَاَل َجاِبٌر: فَ َعدَّ يف َيِديَّ ََخَْسِمائٍَة ُثَّ ََخَْسِماَئٍة 
 ْولُ َوزَاَد َعَلْيِه َغرْيُهُ يف احْلَِديِث أَنَّهُ قَاَل جِلَاِبٍر: لَْيَس َعَلْيَك ِفيِه َصَدَقٌة َحَّتَّ حَيُوَل َعَلْيِه احلَْ 

 حسن. المحقق:# قال 
 

 بَابُ أَيْنَ تُؤْخَذُ صَدَقَةُ الْمَاشِيَةِ 
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ث َ   -  7362 َحدَّ َداُوَد،  أَبُو  ثنا  َحِبيٍب،  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  فُوَرٍك،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َعْن  َوَأْخرَباََن  اْلُمبَاَرِك،  اْبُن  نَا 
َعْمرِو   َعْن  زَْيٍد،  ْبِن  تُ ؤْ ُأَساَمَة   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  َعْمرٍو  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ُشَعْيٍب،  َخُذ ْبِن 

 َصَدقَاُت اْلُمْسِلِمنَي ِعْنَد ِميَاِهِهْم َأْو ِعْنَد أَْفِنيَِتِهْم " َشكَّ أَبُو َداُودَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ  - 7363 ،  ، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، بِب َ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َأيِب احْلَُننْيِ ٍد الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَّ أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ

، ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَّ  ٍد اأْلَْزِديُّ ْغَداَد  ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل، بِب َ
، ثنا عَ  ِد ْبِن َشاِكٍر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح اْلِمْصِريُّ ِد  أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ْبِن َأيِب َبْكٍر، َعْن  ْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَّ

َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " تُ ْؤَخُذ َصَدقَاُت َأْهِل َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َبْكٍر، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
َأْمَواِْلِْم َعَلى    ِديِث َعْبِد هللِا ْبِن َصاِلٍح َويف رَِوايَِة َعْبِد اْلَعزِيِز تُ ْؤَخُذ َصَدقَاُت اْلُمْسِلِمنَي ِمنْ اْلبَاِديَِة َعَلى ِميَاِهِهْم ِِبَْفِنَيِتِهْم " َلْفُظ حَ 

ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن َحْزمٍ ، ِميَاِهِهْم َوأَْفِنَيِتِهمْ   َوقَاَل َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ
 . صحيح # قال المحقق:

 
 بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ 

، ثنا َوْهبُ  -  7367 يُّ ُد ْبُن يُوُنَس اْلُكَدميِْ ُد َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو َعِليٍّ الرَّفَّاُء، ثنا حُمَمَّ  ْبُن َجرِيٍر، ح َوَأْخرَباََنهُ حُمَمَّ
ٍد، ثنا َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، ثنا َأيِب   ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا ِعيَسى ْبُن حُمَمَّ

َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َعِليٍّ  َعْن   ، اْلَبْخرَتِيِّ َأيِب  َعْن  ُمرََّة،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  حُيَدُِّث  اأْلَْعَمَش،  ْعُت  َسَِ هللِا  َفذََكَر    قَاَل:  َرُسوِل  بَ ْعِث  يف  ِقصًَّة 
اْلَعبَّاِس َصَدقَ َتهُ  هللاُ َعْنهُ َساِعيًا َوَمْنِع  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُعَمَر َرِضَي  َما َصَنَع اْلَعبَّاُس ،  َصلَّى  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوأَنَّهُ ذََكَر لِلنَِّبِّ َصلَّى 

ُو أَبِيِه ِإانَّ ُكنَّا اْحَتْجنَا فَاْسَتْسَلْفنَا اْلَعبَّاَس َصَدقََة َعاَمنْيِ " َلْفُظ َحِديثِ فَ َقاَل: " َأَما َعِلْمَت اَي ُعَمُر أَ  ، اْلَقطَّانِ   نَّ َعمَّ الرَُّجِل ِصن ْ
َصَدقََة   اْلَعبَّاِس  ِمَن  َل  تَ َعجَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  قَ تَاَدَة  اْبِن  رَِوايَِة  َأيِب  َويف  َبنْيَ  ِإْرَساٌل  َهَذا  َويف  َعاَمنْيِ  َصَدَقَة  َأْو  َعاٍم 

 َعْنهُ اْلَبْخرَتِيِّ َوَعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوَقْد َورََد َهَذا اْلَمْعىَن يف َحِديِث َأيِب ُهَريْ َرَة ِمْن َوْجٍه ََثِبٍت 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
 الْقِيَمِ فِي الزَّكَوَاتِ. بَابُ مَنْ أَجَازَ أَخْذَ  

َأيِب َحازٍِم، َعْن الصُّنَاِِبِيِّ اأْلَمْحَِسّي، قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل هللاِ   -  7374  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوأَمَّا الَِّذي َرَواهُ ُُمَاِلٌد َعْن قَ ْيِس ْبِن 
َوقَاَل: " قَاَتَل هللاُ َصاِحَب َهِذِه النَّاَقِة " فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا ِإّّنِ اْرجَتَْعتُ َها بَِبِعريَْيِن ِمْن أَْبَصَر اَنَقًة ُمِسنًَّة يف ِإِبِل الصََّدَقِة فَ َغِضَب 

 ،  َحَواِشي الصََّدقَِة قَاَل: " فَِنْعَم ِإًذا "
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َبةَ ،  أنبأ احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ ،  اْلَولِيِد َأْخرَبَُهمْ َوَهَذا ِفيَما أَنْ بََأّن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ َأنَّ َأاَب   ثنا َعْبُد الرَِّحيِم  ،  ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ
َخاِلٍد َعْن    اِعيُل ْبُن َأيِب احْلَِديَث ِإَسَْ ْبُن ُسَلْيَماَن َعِن اْلُمَجاِلِد َفذََكَرُه. فَ َقْد قَاَل أَبُو ِعيَسى: َسأَْلُت َعْنهُ اْلُبَخارِيَّ فَ َقاَل: َرَوى َهَذا  

 اِلًدا قَ ْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى يف ِإِبِل الصََّدقَِة ُمْرَساًل َوَضعََّف ُمَُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َلِميُّ   -  7375 ْيٍد، ثنا ُهَشْيٌم، َأْخرَباََنهُ ُمْرَساًل أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َأيِب ُعب َ ، أنبأ أَبُو احْلََسِن اْلَكارِزِيُّ

َدَقِة اَنَقًة َكْوَماَء َفَسَأَل رََأى يف إِِبِل الصَّ   َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعْن قَ ْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ 
َها، فَ َقاَل اْلُمَصدُِّق: ِإّّنِ َأَخْذَُتَا ِِبِِبٍل َفَسَكتَ   َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِي. 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احَلَاِفُظ، َوأَبُو َصاِدٍق    -  7380 ُد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَداَلّنُّ قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا أَبُو ،  حُمَمَّ

َأيِب طَاِلبٍ  اْلُمِغريَِة ْبِن شُ ،  َبْكٍر حَيََْي ْبُن  ْيٌد، َمْوىَل  َثِِن ُهن َ احْلَاِرِث، َحدَّ يُوُنُس ْبُن  ثنا   ، أَبُو َأمْحََد الزُّبرَْيِيُّ َأْمَوالِِه أنبأ  ْعَبَة وََكاَن َعَلى 
َها َما َأْدفَ عُ  ُق  اِبلطَّاِئِف قَاَل: قَاَل اْلُمِغريَةُ ْبُن ُشْعَبَة: " َكْيَف َتْصَنُع يف َصَدَقِة أَْمَواِل؟ " قَاَل: ِمن ْ َها َما أََتَصدَّ ْلطَاِن َوِمن ْ َها ِإىَل السُّ

َزوَُّجوَن هِبَا النَِّساَء َوَيْشرَتُوَن هِبَا اأْلََرِضنيَ هِبَا فَ َقاَل: َما َلَك َوَما ِلَذِلَك؟ قَاَل:  ُْم َيْشرَتُوَن هِبَا اْلِبُزوَز َويَ ت َ قَاَل: " فَاْدفَ ْعَها ِإلَْيِهْم  ، ِإَنَّ
 فَِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَراَن َأْن نَْدفَ َعَها ِإلَْيِهْم َوَعَلْيِهْم ِحَساهُبُْم " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

بْ   -  7382 َنْصِر  أَبُو  ح َوَأْخرَباََن   ، احْلَْضَرِميُّ ثنا   ، َْسَاِعيِليُّ اإْلِ َبْكٍر  أَبُو  ثنا  اأْلَِديُب،  َعْمرٍو  أَبُو  احْلََسِن  َأْخرَباََن  أَبُو  ثنا  قَ تَاَدَة،  ُن 
رَّاجُ  ُد ْبُن احْلََسِن السَّ ، ثنا  ،  حُمَمَّ ُد ْبُن طَرِيٍف، ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيِب ُعْثَماَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: ثنا ُمَطنيٌَّ حُمَمَّ

َوُقْل:  ،  ْهَرهُ َواَل تَ ْلَعْنهُ ْيَك فَ َولِِّه ظَ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َأََتُكُم اْلُمَصدُِّق فََأْعِطِه َصَدقَ َتَك فَِإِن اْعَتَدى َعلَ 
 اللُهمَّ ِإّّنِ اْحَتَسْبُت ِعْنَدَك َما َأَخَذ ِمِنِّ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن الصُّويفُّ، ثنا ِإب ْ   -  7391 ، ثنا  َراِهيُم بْ َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ُن ُموَسى اْلَمْرَوِزيُّ
ال ِه َعِن  أَبِيِه، َعْن َجدِّ ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن  اْلَقطَّاِن، َعْن َعْمرِو  ، َعْن غَاِلٍب  الرَّقِّيُّ ْبُن مَحَْزَة  ُد  " حُمَمَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  نَِّبِّ َصلَّى 

قَ  َصَدَقٌة" َكَذا  اْلَعَواِمِل  ِبِل  اإْلِ يف  َجَبٍل  لَْيَس  ْبِن  ُمَعاِذ  َوَعْن  َمْرفُوًعا  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َقِر  اْلب َ يف  َذِلَك  يف  َورُِوَي  اْلَقطَّاُن  غَاِلٌب  اَل 
 َويف ِإْسنَاِدُِهَا َضْعٌف َوَأْشَهُر َما رُِوَي ِفيِه ُمْسَنًدا َوَمْوقُوفًا،  َمْوقُوفًا

 ضعيف.  # قال المحقق:
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اكِ َما َأْخرَباََن أَبُ  - 7392 مَّ ْغَداَد أنبأ أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن السَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا  ، و احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، بِب َ ثنا حُمَمَّ

أَبُو َبْدٍر، ثنا زَُهرْيٌ  َأيِب َداُوَد، ثنا  ثَ ُهمْ ،  ْبِن  ِإْسَحاَق، َحدَّ ْبِن َضمْ ،  َأنَّ َأاَب  النَِّبَّ َصلَّى َعْن َعاِصِم  َأنَّ  ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ  َرَة، َعْن َعِليٍّ
َقِر اْلَعَواِمِل َشْيٌء "   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " لَْيَس يف اْلب َ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ٌد، ثنا أَبُو َبْدٍر،    -  7393 ، أنبأ أَبُو َعْمرٍو، ثنا حُمَمَّ ثنا زَُهرْيٌ، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق، َعِن احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ َعِن  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ
َقِر اْلَعَواِمِل َشْيٌء ". رَفَ َعهُ أَبُو بَْدٍر ُشَجا  ، ُع ْبُن اْلَولِيِد َعْن زَُهرْيٍ ِمْن َغرْيِ َشكٍّ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " لَْيَس َعَلى اْلب َ

كِّ فَ َقاَل: قَاَل زَُهرْيٌ: َأْحِسُبهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ  َوَرَواهُ  َفْيِليُّ َعْن زَُهرْيٍ اِبلشَّ  َرَواهُ َغرْيُهُ َعْن َأيِب ِإْسَحاَق َمْوقُوفًا الن ُّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن    -  7394 ْيِد هللِا ْبِن َأيِب َداُوَد، ثنا أَبُو َبْدٍر،  َأْخرَباََن حُمَمَّ ُد ْبُن ُعب َ اِك، ثنا حُمَمَّ مَّ اْلَفْضِل، أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّ

َقِر احْلَرَّاثَِة  َلى اْلَعوَ ثنا َعِليُّ ْبُن َصاِلٍح، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " لَْيَس عَ  اِمِل ِمَن اْلب َ
 َشْيٌء "

 # قال المحقق: ضعيف. 
 

ِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد اْلِمْهَرَجاّنُّ، أنبأ ِبْشُر ْبُن َأمْحََد، ثنا    -  7395 ٍد اْلَكاِتُب، ثنا نُ َعْيُم َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلَعاَلءُ ْبُن حُمَمَّ مَحَْزةُ ْبُن حُمَمَّ
ِبِل اْلَعَواِمِل َواَل يف مَحَّاٍد، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة، َعْن َعِليٍّ أَنَّهُ قَاَل: " لَيْ ْبُن   َس يف اإْلِ

َقِر اْلَعَواِمِل َصَدَقٌة "   اْلب َ
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
 بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ 

ْبنُ   -  7409 احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ْغَداَد ثنا  بِب َ اْلَعْدُل،  ْبِن ِبْشَراَن  ِد ْبِن َعْبِد هللِا  ْبُن حُمَمَّ اْلِمْصِريُّ   َوَأْخرَباََن َعِليُّ  ٍد  ْبُن ،  حُمَمَّ ثنا حَيََْي 
َثِِن  وَكِِّل، ثنا بَِقيَُّة، َحدَّ ُد ْبُن اْلُمت َ ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب   ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح، ثنا حُمَمَّ ، َعِن الزُّْهِريِّ أَبُو ُمَعاٍذ اأْلَْنَصاِريُّ

َهِة َواْلُكْسعَ  ِة ". قَاَل بَِقيَُّة:  ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعَفْوُت َلُكْم َعْن َصَدَقِة اجْلَب ْ َهةُ اْْلَْيلُ ِة َوالنُّخَّ ، اجْلَب ْ
َواحْلَِمريُ  اْلِبغَاُل  بْ ،  َواْلُكْسَعةُ  ُسَلْيَماُن  َوُهَو  ُمَعاٍذ  َأيِب  َعْن  اْلَولِيِد  ْبُن  بَِقيَّةُ  رََواهُ  اْلبُ ُيوِت. َكَذا  يف  اْلُمَرب َّيَاُت  ةُ  َمرْتُوُك َوالنُّخَّ َأْرَقَم  ُن 

 فَِقيَل َهَكَذا َوِقيَل َعْنهُ َعِن احْلََسِن َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ََسَُرةَ ، َعَلْيِه يف ِإْسنَاِدهِ احْلَِديِث اَل حُيَْتجُّ بِِه َوَقِد اْختُِلَف 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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، ثنا حَيََْي ْبُن    -  7410 ٍد اْلِمْصِريُّ ْيُد هللِا ْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ُبْشَراَن، أنبأ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ُعْثَماَن، ثنا َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ، ثنا ُعب َ
هللاِ  َأنَّ َرُسوَل  ْبِن ََسَُرَة  الرَّمْحَِن  احْلََسِن، َعْن َعْبِد  َأْرَقَم، َعِن  ْبِن  أَبُو َعْمرٍو، َعْن ُسَلْيَماَن  " اَل  يَزِيَد  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   َصلَّى 

َرهُ أَبُو َعْمرٍو: اْلُكْسَعةُ احْلَِمريُ َصَدَقَة يف اْلُكسْ  ِة ". َفسَّ َهِة َوالنُّخَّ َهةُ اْْلَْيلُ ، َعِة َواجْلَب ْ ةُ اْلَعِبيُد َوَرَواهُ َكِثرُي ْبُن زاَِيٍد أَبُو ،  َواجْلَب ْ َوالنُّخَّ
 َجهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيلِ َسْهٍل َعِن احْلََسِن َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل، َأْخرَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

الْ   -  7412 َحْزرََة  َأيِب  َعْن   ، اْلَمَدّنِّ رَاَوْرِديِّ  الدَّ اْبِن  َعِن  مَحَّاٍد،  ْبُن  نُ َعْيُم  ثَ نَا  َوَحدَّ ْيٍد:  ُعب َ أَبُو  َعْن قَاَل  ُُمَاِهٍد  ْبِن  يَ ْعُقوَب  َقاصِّ 
، َعنِ  اْْلَْلِجيِّ َهِة    َسارِيََة  اجْلَب ْ ِمَن  َأرَاَحُكْم  " َأْخرُِجوا َصَدقَاِتُكْم فَِإنَّ هللاَ َقْد  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  "  النَِّبِّ َصلَّى  ِة  ِة َواْلَبجَّ جَّ َوالسَّ

ْيٍد: َوَهَذا َا َكاَنْت آِْلًَة يَ ْعُبُدوََنَا يف اجْلَاِهِليَِّة قَاَل أَبُو ُعب َ َرَها َأَنَّ ْفِسرُي يف احْلَِديِث َوهللاُ َأْعَلُم   َوَفسَّ ِخاَلُف َما يف احْلَِديِث اأْلَوَِّل َوالت َّ
   أَي ُُّهَما اْلَمْحُفوُظ.

ْوفِ  َلهُ ِكَفايٌَة َواِبهلِل الت َّ ْيُخ: َأَسانِيُد َهَذا احْلَِديِث َضِعيَفٌة َويف اأْلََحاِديِث الصَِّحيَحِة قَ ب ْ  يقُ قَاَل الشَّ
 ضعيف.  المحقق:# قال 

 
 بَابُ مَنْ رَأَى فِي الْخَيْلِ صَدَقَةً. 

ْصَطْخِريُّ ثنا ِإَْسَاِعيُل  ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  7419 ُد ْبُن ُموَسى اإْلِ َثِِن َأيِب، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ َحدَّ
ْبِن َِبٍْر   ْبُن مَحَّادٍ ْبُن حَيََْي  ثنا اللَّْيُث   ، ْبِن   اأْلَْزِديُّ ْبِن احْلَْصَرِم َأيِب َعْبِد هللِا، َعْن َجْعَفِر  يُوُسَف، َعْن ُغوَرِك  أَبُو  ، ثنا  ْصَطْخِريُّ اإْلِ

ٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يف اْلَْ  ائَِمِة يف ُكلِّ فَ َرٍس ِدينَاٌر ".  حُمَمَّ  ْيِل السَّ
ا تَ َفرََّد ِبِه ُغوَرُك َهَذا، َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث قَاَل: قَاَل َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ: تَ َفرَّ  َد ِبِه ُغوَرُك َعْن َجْعَفٍر َوُهَو َضِعيٌف ِجدًّ

 َوَمْن ُدونَهُ ُضَعَفاءُ 
 منكر.  المحقق: # قال

 
 جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ الثِّمَارِ 

 بَابُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ 
اْلَقاِضي   -  7424 احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  هللِا  أَبُو َعْبِد  َأيِب َعْمرٍو،  َأْخرَباََن  ْبُن  اْلَعبَّ ،  َوأَبُو َسِعيِد  أَبُو  ثنا  اِس قَالُوا: 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ، َعْن َعْبِد هللِا ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ثنا حَيََْي ْبُن آَدَم، ثنا َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َحْرٍب، َعْن لَْيٍث، َعْن اَنِفعٍ ،  حُمَمَّ
  ِفيَما ُدوَن ََخَْسِة َأْوُسٍق زََكاٌة " ْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْيسَ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
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، ثنا أَبُو َعْبِد هللاِ   - 7425 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو زََكرايَّ اْلَعْنرَبِيُّ ، ثنا احْلََكُم ْبُن ُموَسى، ثنا حَيََْي ْبُن    َأْخرَباََن حُمَمَّ اْلَعْبِديُّ

ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، َعْن أَبِيِه، عَ   مَحَْزَة، ، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ ِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد، َعِن الزُّْهِريِّ ْن َجدِّ
سَ  َما   " ِفيِه  َفذََكَر  ِبِكتَاٍب  اْلَيَمِن  َأْهِل  ِإىَل  أَنَّهُ َكَتَب  َوَسلََّم  اْلُعْشرُ َعَلْيِه  َفِفيِه  بَ ْعاًل  َأْو َكاَن  َسْيًحا  أَْو َكاَن  َماءُ  السَّ بَ َلَغ ،  َقِت  ِإَذا 

الَِيِة َفِفيِه ِنْصُف اْلُعْشِر ِإَذا بَ َلَغ ََخَْسَة َأْوُسقٍ   ََخَْسَة َأْوُسٍق َوَما ُسِقَي اِبلرَِّشاِء َوالدَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضِل، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، - 7426 ثنا حَيََْي ْبُن آَدَم، ثنا اْبُن    َأْخرَباََن حُمَمَّ

ْعُت أاََب أَُماَمَة ْبَن َسْهِل ْبِن  ، قَاَل: َسَِ نَّةَ اْلُمبَاَرِك، َعْن يُوُنَس، َعِن الزُّْهِريِّ ْيٍف، حُيَدُِّث يف َُمِْلِس َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب " َأنَّ السُّ ُحن َ
ُلَغ َخْرُصَها ََخَْسَة أَْوُسٍق "  َمَضْت: َأْن اَل تُ ْؤَخَذ َصَدَقٌة ِمْن َُنٍْل َحَّتَّ يَ ب ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ كَيْفَ تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ 
اُء، ثنا رَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َأيِب اْلَمْعُروِف اْلَفِقيهُ اْلِمْهَرَجاّنُّ، أنبأ ِبْشُر ْبُن َأمْحََد، أنبأ َأمْحَُد ْبُن  َوَأخْ   -  7434 احْلََسِن ْبِن َنْصٍر احْلَذَّ

، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإْسَحاَق، َأْخرَبّن الزُّْهِريُّ
ََتًْرا. قَاَل:  ُثَّ تُ َؤدِّي زََكاَتهُ زَبِيبًا َكَما تُ َؤدِّي زََكاَة النَّْخلِ ، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أََمَر َعتَّاَب ْبَن َأِسيٍد َأْن خَيُْرَص اْلِعَنَب َكَما خَيُْرُص النَّْخلَ 

 فَتِْلَك ُسنَّةُ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف النَّْخِل َواْلِعَنبِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْم ا 

اْلُمزَكِّي  -  7437 ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق  أَبُو زََكرايَّ  يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ، ،  ، ثنا  اِفِعيُّ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ أنبأ 
ُهَوِد َخْيرَبَ ِحنَي اف ْ أنبأ َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل لِ  َتَح َخْيرَبَ: "  ي َ ت َ

َنُكْم ". قَاَل: َفَكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عَ  نَا َوبَ ي ْ ن َ َعُث َعْبَد هللِا ْبَن َرَواَحَة َرِضَي  أُِقرُُّكْم َما أَقَ رَُّكُم هللاُ َعَلى َأنَّ التَّْمَر بَ ي ْ َلْيِه َوَسلََّم يَ ب ْ
ُتْم فَِلي َفَكانُوا َيَُْخُذونَ هللاُ َعْنهُ فَ َيْخُرُص َعَلْيِهْم ُثَّ يَ ُقوُل:  ُتْم فَ َلُكْم َوِإْن ِشئ ْ  ِإْن ِشئ ْ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم    -  7438 ، ثنا اْبُن بَُكرْيٍ، ثنا َماِلٌك، َوَأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد اْلِمْهَرَجاّنُّ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َجْعَفٍر اْلُمزَكِّي، ثنا حُمَمَّ اْلَعْبِديُّ
َنهُ َوَبنْيَ َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى   َعُث َعْبَد هللِا ْبَن َرَواَحَة فَ َيْخُرُص بَ ي ْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ب ْ
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ْبُن َرَواَحَة َرِضَي فَ َقاَل َعْبُد هللِا  ، فَ َقالُوا: َهَذا َلَك َوَخفِّْف َعنَّا َوجَتَاَوْز يف اْلَقْسمِ ، قَاَل: َفَجَمُعوا َلهُ ُحِليًّا ِمْن ُحِليِّ ِنَسائِِهمْ ، يَ ُهَودَ 
ي َعرَّْضُتْم ِمَن َوهللِا ِإنَُّكْم َلِمْن أَبْ َغِض َخْلِق هللِا ِإَلَّ َوَما َذِلَك ِِبَاِمِلي َعَلى َأْن َأِحيَف َعَلْيُكْم، فََأمَّا الَّذِ ، هللاُ َعْنُه: اَي َمْعَشَر يَ ُهَودَ 

َا ُسْحٌت َوِإانَّ اَل َنَُْكُلهَ  َماَواُت َواأْلَْرضُ الرِّْشَوِة فَِإَنَّ  ا. قَالُوا: هِبََذا قَاَمِت السَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ، أنبأ أَبُو يَ ْعَلى -  7439 ِد ْبُن َحيَّاَن اأْلَْصب َ ُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ َثَمَة، ثنا حُمَمَّ ، ثنا أَبُو َخي ْ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبِِن النَِّضرِي فَأَقَ رَُّهْم َساِبٍق، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَماَن، َعْن َأيِب الزُّبرَْيِ، َعْن َجاِبٍر قَاَل: " أَفَاَء هللاُ َعَلى َرُسولِِه َصلَّى  
َعَث َعْبَد هللِا ْبَن َرَواَحَة َفَخَرَصَها َعَلْيِهْم، ُثَّ قَاَل َْلُْم: اَي    َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َما َكانُوا َوَجَعَلَها ُهْم فَ ب َ ن َ َنهُ َوبَ ي ْ بَ ي ْ

ْلُتْم أَْنِبيَاَء هللاِ  ُهَوِد أَنْ ُتْم أَبْ َغُض النَّاِس ِإَلَّ قَ ت َ كُ ، َمْعَشَر اْلي َ َقْد  ، ْم َعَلى َأْن َأِحيَف َعَلْيُكمْ وََكَذبْ ُتْم َعَلى هللِا َولَْيَس حَيِْمُلِِن بُ ْغِضي ِإايَّ
ُتْم فَ َلُكمْ ،  َخَرْصُت َعَلْيُكْم ِعْشرِيَن أَْلَف َوْسٍق ِمْن ََتْرٍ  ُتْم فَِلي،  ِإْن ِشئ ْ َماَواُت َواأْلَْرُض، قَالُوا: َقْد  ،  َوِإْن أَبَ ي ْ قَالُوا: هِبََذا قَاَمِت السَّ

 َأَخْذاَن فَاْخُرُجوا َعنَّا " 
 حسن. # قال المحقق:

 
 رَصُ عَلَيْهِ بَابُ مَنْ قَالَ يُتْرَكُ لِرَبِّ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَمَا يُعْرِي الْمَسَاكِنيَ مِنْهَا لَا يُخْ 

ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحزْ   - 7441 ٍم، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َوذََكَر َمْعَمٌر َعْن َعْبِد هللِا ْبِن طَاُوٍس، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ
 يَ ُقوُل لِْلَخْرِص: " اَل ََتُْرُصوا اْلَعَرااَي " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اُح، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن ُفَطرْيٍ    -  7442 اْلَقدَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ قَاَل: َوَأْخرَباََن َسِعيُد ْبُن َساملٍِ  ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  اأْلَْنَصارِيِّ
ُهَما. ، َيُكْن خَيُْرُص اْلَعَراايَ   َواَل أَبُو َبْكٍر َواَل ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعن ْ

ْيُخ: َوُُهَا ُمْرَساَلِن َوَقْد رُِوَي ِفيِه َحِديٌث َمْوُصولٌ   قَاَل الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيَسابُوِريُّ   -  7444 الن َّ ُمَعاِويََة  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  َوارََة، ،  َوَأْخرَباََن  ْبِن  ُمْسِلِم  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا 

ُد ْبُن ُمِغيٍث اجْلَُرِشيُّ  ، ثنا حُمَمَّ َثِِن َعاِصُم ْبُن يَزِيَد اْلُعَمِريُّ ِه، َحدَّ ْعُتهُ حُيَدُِّث، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ، َسَِ ، َعِن الصَّْلِت ْبِن زُبَ ْيٍد اْلَمِديِِنِّ
ْعَمَلهُ َعَلى اْْلَْرصِ  ُْم يَ ،  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْست َ ْسرِقُوَن َواَل َيِصُل فَ َقاَل: " اْثِبْت لَنَا النِّْصَف َوأَْبِق َْلُُم النِّْصَف فَِإَنَّ

" ْبَن ُعَمرَ ،  ِإلَْيِهْم  ْيَد هللِا  احْلَِديِث ُعب َ هِبََذا  ْثُت  ٌد: َفَحدَّ "  ،  قَاَل حُمَمَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  النَِّبَّ َصلَّى  ثَ َبَت ِعْنَداَن َأنَّ  فَ َقاَل: َقْد 
 " اْثِبْت لَنَا الث ُّلَُثنْيِ َوأَْبِق َْلُُم الث ُُّلَث 

ْيُخ: َهَذا ِإْسنَاٌد َُمُْهَوٌل َوَقْد رُِوَي ِفيِه َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ   قَاَل الشَّ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِإْسَحاقَ   -  7448 َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  َوأَبُو  اْلَقاِضي،  احْلََسِن  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أَبُو  ،  َأْخرَباََنهُ  ثنا  َنْصٍر، قَااَل:  ْبُن  َِبُْر  ثنا  اأْلََصمُّ،  اْلَعبَّاِس 
اْبِن َوْهبٍ  ْبِن ُعْثَماَن، َعْن َأيِب َعتِيٍق، َعْن َجابِ ،  قَاَل: قُِرَئ َعَلى  ْبُن َخاِلٍد، َواْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن َحَراِم  ُمْسِلُم  ْبِن  َأْخرَبََك  ِر 

َواِئِب َوَما َوَجَب  َعْبِد هللِا، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  يف التَّْمِر ِمَن   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْحتَاطُوا أِلَْهِل اأْلَْمَواِل يف اْلَواِطيَِّة َواْلَعاِمَلِة َوالن َّ
 " احْلَقِّ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن رَاِفٍع، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، ، حَيََْي ْبُن َمْنُصورٍ َأْخرَباََن أَبُو َصاِلِح ْبُن َأيِب طَاِهٍر، أنبأ َجدِّي  -  7450 ثنا َأمْحَُد ْبُن َسَلَمَة، ثنا حُمَمَّ
ْعُت َأابَ  ، ي َ أنبأ اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخرَبّن َعْمُرو ْبُن حَيََْي ْبِن ُعَمارََة، َعْن أَبِيِه حَيََْي ْبِن ُعَمارََة قَاَل: َسَِ ْعُت النَِّبَّ   َسِعيٍد اْْلُْدِريَّ ُقوُل: َسَِ

ٌة َولَْيَس  َوَأَشاَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَكفِِّه ِِبَْمِس َأَصاِبَع: " لَْيَس ِفيَما ُدوَن ََخِْس َأَواٍق َصَدقَ ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ 
 ِفيَما ُدوَن ََخِْس َذْوٍد َصَدَقٌة ".  َولَْيَس ، ِفيَما ُدوَن ََخَْسِة َأْوُسٍق َصَدَقةٌ 

ِد ْبِن حَيََْي ْبِن َحبَّانَ ،  َوزَاَد َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َهَذا احْلَِديِث َولَْيَس يف اْلَعَرااَي َصَدقَةٌ  ُد    .َعْن حُمَمَّ ْيُخ: حُمَمَّ قَاَل الشَّ
فَ ُيْحَتَمُل َأْن َتُكوَن َهِذِه الّزاَِيَدةُ  ، يَ ْرِوي َحِديَث اأْلََواِق َواأْلَْوَساِق َواأْلَْذَواِد َعْن حَيََْي ْبِن ُعَمارََة َعْن َأيِب َسِعيدٍ ْبُن حَيََْي ْبِن َحبَّاَن 

 َوهللاُ َأْعَلمُ ، َمَعَها يف احْلَِديثِ 
 ".  َوَلْيَس ِفي اْلَعَراَيا َصَدَقةٌ  صحيح دون قوله " # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ شَيْءٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيْرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. 

ُحَذيْ َفَة، ُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا أَبُو َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد اللَّْخِميُّ ثنا َعِليُّ بْ  -  7451
َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعثَ ُهَما ِإىَل  ثنا ُسْفيَاُن، َعَن طَْلَحَة ْبِن حَيََْي، َعِن َأيِب بُ ْرَدَة، َعْن َأيِب ُموَسى، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َأنَّ َرُسوَل هللِا  

ِعرِي َواحْلِْنطَِة َوالزَّبِيِب  اْلَيَمِن فََأَمَرُُهَا َأْن يُ َعلَِّما النَّاَس َأْمَر ِديِنِهْم َوقَ  اَل: " اَل َتَُْخَذا يف الصََّدَقِة ِإالَّ ِمْن َهِذِه اأْلَْصنَاِف اأْلَْربَ َعِة الشَّ
 َوالتَّْمِر " 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا وَرَدَ فِي الزَّيْتُونِ. 
ِد ْبِن احْلََسِن، ثنا أَبُو َعاِمٍر، ثنا اْلَولِيُد َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ   -  7456 ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ

، قَاَل: " َمَضِت السُّنَّةُ يف  الزَّيْ تُوِن َأْن تُ ْؤَخَذ ِمَّْن َعَصَر     زََكاةِ ْبُن ُمْسِلٍم، َأْخرَبّن أَبُو ُعَمَر َوُهَو اأْلَْوزَاِعيُّ َأنَّ اْبَن ِشَهاٍب الزُّْهرِيَّ
َماءُ َواأْلََْنَاُر َأْو َكاَن بَ ْعاًل اْلُعْشرُ   َوِفيَما ُسِقَي ِبِرَشاِء النَّاِضِح ِنْصُف اْلُعْشِر " ، زَيْ ُتونَهُ ِحنَي يَ ْعِصُرهُ ِفيَما َسَقِت السَّ
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ثَ نَا اْلَولِيُد َأْخرَبّن ُعْثَماُن ْبُن   ا َقِدَم اجْلَابَِيَة رََفَع إِلَْيِه َأْصحَ قَاَل: َوَحدَّ اُب َعطَاٍء َعْن أَبِيِه َعطَاٍء اْْلَُراَساّنِّ َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َلمَّ
َلُفوا يف ُعْشِر الزَّيْ ُتونِ  ُُم اْخت َ ِإَذا بَ َلَغ ََخَْسَة َأْوُسٍق َحبُّهُ َعَصَرهُ َوَأَخَذ  فَ َقاَل ُعَمُر: " ِفيِه اْلُعْشُر  ،  َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَنَّ

 ُعْشَر زَْيِتِه "  
َقِطعٌ  ُمن ْ اْلبَاِب  هللاُ َعْنهُ يف َهَذا  . َوَحِديُث ،  َحِديُث ُعَمَر َرِضَي  الزُّْهِريِّ اْبِن ِشَهاٍب  ِبَقِويٍّ َوَأَصحُّ َما رُِوَي ِفيِه قَ ْوُل  َورَاِويِه لَْيَس 

 َبٍل َوَأيِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ َأْعَلى َوَأْوىَل َأْن يُ ْؤَخَذ ِبِه َوهللاُ َأْعَلمُ ُمَعاِذ ْبِن جَ 
 واإلسناد األول صحيح والثاني ضعيف منقطع. صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْعَسَلِ   

أَبُو    -  7459 أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َعبَّاٍد َأْخرَباََنهُ  ْبِن  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثنا  الزَّاِهُد  َحاتٍِ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  إِبْ َراِهيُم  ِإْسَحاَق 
َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب هُ  ، َعْن  الزُّْهِريِّ أنبأ َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَرٍَّر، َعِن   ، بَِريُّ هللاُ  َريْ َرَة، قَاَل: َكَتبَ الدَّ هللِا َصلَّى   َرُسوُل 

 َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َأْهِل اْلَيَمِن " َأْن يُ ْؤَخَذ ِمَن اْلَعَسِل اْلُعْشُر " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعقُ   -  7462 ، َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوَغرْيُهُ قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ وَب أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ

اَبٍب قَاَل: " َقِدْمُت َعَلى َرُسوِل أنبأ أََنُس ْبُن ِعيَاٍض، َعِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب ُذاَبٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْعِد ْبِن َأيِب ذُ 
فَ َفَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ، اْجَعْل ِلَقْوِمي َما َأْسَلُموا َعَلْيِه ِمْن أَْمَواِْلِمْ ، ُثَّ قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ ، فََأْسَلْمتُ ، مَ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

ْعَمَلِِن أَبُو َبْكٍر ُثَّ ُعَمُر " قَاَل: وَكَ  ْعَمَلِِن َعَلْيِهْم ُثَّ اْست َ َراِة. قَاَل: " َفَكلَّْمُت قَ ْوِمي يف  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َواْست َ اَن َسْعٌد ِمْن َأْهِل السُّ
ى " ،  اْلَعَسلِ  ُهُم اْلُعْشَر فَأَتَ ْيُت ُعَمَر  ،  فَ َقالُوا: َكْم قَاَل؟ فَ ُقْلُت: " اْلُعْشرُ ،  فَ ُقْلُت: َْلُْم زََكاٌة فَِإنَّهُ اَل َخرْيَ يف ََثََرٍة اَل تُ زَكَّ فََأَخْذُت ِمن ْ
اْلَْ  َعْنهُ ْبَن  هللاُ  َرِضَي  اْلُمسْ ،  طَّاِب  َصَدقَاِت  يف  ََثََنهُ  َجَعَل  ُثَّ  فَ بَاَعهُ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُعَمُر  فَ َقَبَضهُ  قَاَل:  مِبَا َكاَن  "فََأْخرَبْتُهُ   ِلِمنَي 

ُد ْبُن َعبَّاٍد َوَأْخرَباََنهُ َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن    -  7463 َبٍل، ثنا حُمَمَّ ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن َحن ْ
، ثنا أََنُس ْبُن ِعيَاٍض أَبُو َضْمَرَة، َفذََكَرهُ بَِنْحِوهِ  َعْن َجدِِّه،  َوَرَواهُ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإْسَحاَق َعِن اْبِن َأيِب ُذاَبٍب، َعْن أَبِيِه،  ،  اْلَمكِّيُّ

ُمِنرٍي   َأيِب ُذاَبٍب، َعْن  ْبِن  احْلَاِرِث  ْبِن ِعيَاٍض، َعِن  أََنِس  ٍد َعْن  ْبُن حُمَمَّ الصَّْلُت  اْلَعَسِل. َورََواهُ  أَبِيِه، َعْن  يف  هللِا َعْن  اْبُن َعْبِد  ُهَو 
احْلَاِرِث ْبِن َعبْ   َسْعٍد، ْبُن ِعيَسى َعِن  هللِا، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْعٍد. وََكَذِلَك َرَواهُ َصْفَواُن  َأيِب ُذاَبٍب، َعْن ُمِنرِي ْبِن َعْبِد  ْبِن  الرَّمْحَِن   ِد 

ُد ْبنُ  -  7464 ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اَنِجَيَة، ثنا حُمَمَّ ، ثنا َصْفَواُن بْ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ُن ِعيَسى  اْلُمَثىنَّ
، ثنا احْلَاِرُث ْبُن َأيِب ُذاَبٍب، َعْن ُمِنرِي ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْعِد ْبِن َأيِب ُذاَببٍ  ، قَاَل لَنَا اْبُن اَنِجَيَة: َكَذا قَاَل َوذََكَر  الزُّْهِريُّ

: َعْبُد هللِا َواِلُد احْلَِديَث مِبَْعنَاُه. َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أَن ْ  ْعُت اْبَن مَحَّاٍد، يَ ُقوُل: قَاَل اْلُبَخارِيُّ ، قَاَل: َسَِ بَأَ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
ُد ْبُن َأمْحََد أَنْ بَأَ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ،  ُمِنرٍي َعْن َسْعِد ْبِن َأيِب ُذاَبٍب مَلْ َيِصحَّ َحِديثُهُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  ْسَفَرايِيِِنُّ أَنْ بَأَ حُمَمَّ ٍد اإْلِ

 يثِ اْلرَبَاءُ قَاَل: قَاَل َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِِنِّ يف َهَذا احْلَِديِث: ُمِنرٌي َهَذا اَل نَ ْعرِفُهُ ِإالَّ يف َهَذا احْلَدِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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، ثنا ُسْفيَانُ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد حَيََْي ْبُن حمَُ   -  7465 ، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا احْلَُمْيِديُّ ِد ْبِن حَيََْي اْْلَِطيُب ثنا أَبُو َِبٍْر اْلرَبهَْبَارِيُّ ،  مَّ

َقِر َواْلعَ  َتهُ فَ َقاَل ُمَعاٌذ َرِضَي هللاُ َسلِ ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْيَسَرَة، َعْن طَاُوٍس، َعْن ُمَعاَذ ْبِن َجَبٍل، َرِضَي هللاُ َعْنهُ أََتى بَِوْقِص اْلب َ  ِحْسب َ
 َعْنُه: " ِكاَلُُهَا مَلْ َيَُْمْرّن ِفيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَشْيٍء "

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثَ نَا أَبُو َسْعٍد الزَّاِهُد َرمِحَهُ هللاُ، أنبأ أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن حمَُ   -  7471 ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْْلََرِويُّ أنبأ َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا َداُوُد  َحدَّ مَّ
، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن عَ  ُد ْبُن ُمْسِلٍم يَ ْعِِن الطَّائِِفيَّ ُّ، ثنا حُمَمَّ ااَل: قَاَل  ْبِد هللِا، َوَأيِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ قَ ْبُن َعْمرٍو الضَّبِّ

 َلَغ ََخَْسَة َأْوُسٍق َوَذِلَك ِماَئةُ فَ ْرٍق " النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َصَدَقَة يف الزَّرِْع َواَل يف اْلَكْرِم َواَل يف النَّْخِل ِإالَّ َما ب َ 
 حسن. # قال المحقق:

 

 
ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، ثنا اْلَفْضُل ْبنُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  7472 ِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ،    احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ حُمَمَّ

ُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " لَْيَس َعَلى الرَُّجِل  ثنا حُمَمَّ
 اْلُمْسِلِم زََكاٌة يف َكْرِمِه َواَل يف زَْرِعِه ِإَذا َكاَن أََقلَّ ِمْن ََخَْسِة َأْوُسٍق "

 حسن. # قال المحقق:
 

 وَيُقْتَاتُ دُونَ مَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ. بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا يَزْرَعُهُ الْآدَمِيُّونَ وَيَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ  
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ   -  7476  َعفَّاَن، ثنا حَيََْي ْبُن آَدَم،  َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

حَ  ْبُن  اَلِم  السَّ َعْبُد  طَْلثنا  ْبِن  ُموَسى  َأْرِض  ُخَضِر  ِمْن  َيَُْخَذ  َأْن  اْلُمِغريَِة  ْبُن  ُموَسى  َأرَاَد  قَاَل:  اِئِب،  السَّ ْبِن  َعطَاِء  َعْن  َحةَ  ْرٍب، 
َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعْن  َوَرَواهُ   " َشْيٌء  اْْلَُضِر  لَْيَس يف  ِإنَّهُ   " ْبُن طَْلَحَة:  ُموَسى  َلهُ  ِإىَل   فَ َقاَل  ِبَذِلَك  ُبوا  َفَكت َ قَاَل:  َوَسلََّم 

اُج َأنَّ ُموَسى ْبَن طَْلَحَة َأْعَلُم ِمْن ُموَسى ْبِن اْلُمِغريَةِ  اِج َفَكَتَب احْلَجَّ  احْلَجَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْبنُ   -  7477 الرَّمْحَِن  َأْخرَبّن َعْبُد  احْلَاِفُظ،  ُد ْبُن َعْبِد هللِا  هِبََمَذانَ َأْخرَباََن حُمَمَّ احْلََسِن اْلَقاِضي،  ثنا َعْبُد ،    ِمْرَداٍس،  ْبُن  ثنا ُعَمرْيُ 

َثِِن ِإْسَحاُق ْبُن حَيََْي ْبنِ  ِه ُموَسى ْبِن طَْلَحَة َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َأنَّ َرُسوَل   هللِا ْبُن اَنِفٍع الصَّاِئُغ، َحدَّ ْيِد هللِا، َعْن َعمِّ طَْلَحَة ْبِن ُعب َ
اْلُعْشُر، َوِفيَما ُسِقَي اِبلنَّضْ هللِا صَ  ْيُل  ْعُل َوالسَّ َماءُ َواْلب َ السَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِفيَما َسَقِت  َيُكوُن  لَّى  َا  اْلُعْشِر، َوِإَّنَّ ِح ِنْصُف 

َوالرُّ  َواْلِبطِّيُخ  اْلِقثَّاءُ  فََأمَّا  َواحْلُبُوِب،  َواحْلِْنطَِة  التَّْمِر  يف  "َذِلَك  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َعْنهُ  َعَفا  فَ َقْد  َواْلَقْضُب   مَّاُن 
اَن  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َأْخربََ َوَرَواهُ حَيََْي ْبُن اْلُمِغريَِة َعِن اْبِن اَنِفٍع، فَ َقاَل: اْلَقْضُب َواْْلَُضُر فَ َقْد َعَفا َعْنهُ َرُسوُل هللِا َصلَّ  -  7478
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فَّاِح ثنا حَيََْي ْبُن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ ثنا َعِليُّ ْبُن َأمْحََد اأْلَْزَرُق مِبِْصَر ثن ِد ْبِن الن َّ ُد ْبُن حُمَمَّ ا حُمَمَّ
 اْلُمِغريَِة َفذََكَرهُ بِزاَِيَدتِهِ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   -  7479 ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ثنا حَيََْي ْبُن آَدَم، ،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
الصََّدَقةُ   َتُكِن  " مَلْ  قَاَل:  ُُمَاِهٍد،  َعْن  ُخَصْيٍف،  َعْن   ، اجْلََزِريُّ ِغيَاٌث  ََخَْسِة  ثنا  ِإالَّ يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعْهِد  يف 

رَِة "  ِعرِي َوالتَّْمِر َوالزَّبِيِب َوالذُّ  َأْشيَاَء احْلِْنطَِة َوالشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثنا حَيََْي   -  7480 احْلََسُن،  ثنا  اْلَعبَّاِس،  أَبُو  ثنا  أَبُو َسِعيٍد،  ْيٍد، َعِن َوَأْخرَباََن  ْبِن ُعب َ َنَة، َعْن َعْمرِو  ي ْ ْبُن ُعي َ ثنا ُسْفيَاُن  ْبُن آَدَم،   

ِبِل َواْلب َ  اإْلِ َأْشيَاَء  َعَشَرِة  ِإالَّ يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  يَ ْفِرْض  مَلْ   " قَاَل:  َواحْلِْنطَ احْلََسِن  َواْلِفضَِّة  َهِب  َوالذَّ َواْلَغَنِم  ِة َقِر 
رَةُ  َنَة أُرَاهُ قَاَل: َوالذُّ ي ْ ِعرِي َوالتَّْمِر َوالزَّبِيِب ". قَاَل اْبُن ُعي َ  َوالشَّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

،  ِن اَوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، ثنا احْلََسُن، ثنا حَيََْي ْبُن آَدَم، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، عَ  -  7482 ْعِبِّ أْلَْجَلِح، َعِن الشَّ
َا الصََّدَقةُ يف احْلِْنطَِة َوا  ِعرِي َوالتَّْمِر َوالزَّبِيِب " َهِذِه اأْلََحاِديُث  قَاَل: " َكَتَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َأْهِل اْلَيَمِن ِإَّنَّ لشَّ

ِمْن طُ  َا  َأَنَّ ِإالَّ  َمَراِسيُل  اَببِ ُكلَُّها  َمَضْت يف  َوَقْد  ُموَسى  َأيِب  َعْن  بُ ْرَدَة  َأيِب  رَِوايَةُ  َوَمَعَها  بَ ْعًضا  يُ ؤَكُِّد  ْعُضَها  فَ ب َ خُمْتَِلَفٍة  النَّْخِل    ُرٍق 
ُهمْ   َوَمَعَها قَ ْوُل بَ ْعِض الصََّحابَِة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 
 أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ. بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا  

حَيََْي   -  7487 ْبُن  احْلَُسنْيُ  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثنا  احْلَفَّاُر  َجْعَفٍر  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  ِهاَلُل  اْلَفْتِح  أَبُو  أَبُو َوَأْخرَباََن  ثنا  اْلَقطَّاُن،  َعيَّاٍش  ْبِن   
ْبُن َبْكٍر، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، ُد  الثَِّماِر  أَ   اأْلَْشَعِث، ثنا حُمَمَّ أنَّهُ َكاَن يَ ُقوُل: َصَدقَةُ  اْبِن ُعَمَر،  اَنِفٍع، َعِن  ْبُن ُعْقَبَة، َعْن  ْخرَبّن ُموَسى 

ْهٍر َأْو ُسِقيَ  ايًّ ُيْسَقى اِبْلَمطَِر َفِفيِه  اِبْلَعنْيِ َأْو َعَثرِ َوالزَّرِْع َما َكاَن ِمْن َُنٍْل َأْو ِعَنٍب َأْو َزرٍْع ِمْن ِحْنطٍَة أَْو َشِعرٍي َأْو ُسْلٍت َوُسِقَي بِن َ
َواِحٌد، ِعْشرِيَن  ِمْن ُكلِّ  اْلُعْشِر  ِنْصُف  َفِفيِه  اِبلنَّْضِح  ُيْسَقى  َوَما َكاَن  َواِحٌد،  َعَشَرٍة  ِمْن ُكلِّ  َعَلْيِه    اْلُعْشُر  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  وََكَتَب 

  َعْبِد ُكاَلٍل َوَمْن َمَعهُ ِمْن َمَعاِفَر َوَُهَْداَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي يف َصَدقَِة الثَِّماِر َأْو قَاَل: " اْلَعَقارُ   َوَسلََّم ِإىَل َأْهِل اْلَيَمِن ِإىَل احْلَاِرِث ْبنِ 
َماءُ َوَعَلى َما ُيْسَقى اِبْلَغْرِب ِنْصُف اْلُعْشِر "   ُعْشُر َما َتْسِقي اْلَعنْيُ َوَما َسَقِت السَّ

ْيُخ: َهَكَذا َا اَل تُ ْؤَخُذ ِمْن َأْهلِ  قَاَل الشَّ اَلَلِة َعَلى َأَنَّ مَِّة َوهللاُ َأْعَلمُ   َوَجْدتُهُ َمْوُصواًل اِبحْلَِديِث َويف قَ ْوِلِه َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َكالدَّ  الذِّ
 صحيح.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن إِبْ َراِهيَم، ثنا اْبُن بَُكرْيٍ، ثنا َماِلٌك، َعِن الثَِّقةِ َوَأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد اْلِمْهَرَجاّنُّ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن جَ  - 7489 َعْن ، ْعَفٍر، ثنا حُمَمَّ

عْ ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َوَعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيٍد، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِفيَما َسقَ  َماءُ َواْلُعيُوُن َواْلب َ ُل اْلُعْشُر  ِت السَّ
اِفِعيُّ يف ِكتَاِب اْلَقِدمِي َعْن َماِلٍك َوقَاَل يف اجْلَِدي  ِد: بَ َلَغِِن َأنَّ َهَذا احْلَِديَث يُوَصُل  َوِفيَما ُسِقَي اِبلنَّْضِح ِنْصُف اْلُعْشِر " رََواهُ الشَّ

َا َأرَاَد ِبِه احْلَاِرَث ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب ُذاَبٍب فَِإنَّهُ  ِمْن َحِديِث اْبِن َأيِب ُذاَبٍب َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  َسلََّم َومَلْ َأْعَلْم خُمَاِلًفا َوِإَّنَّ
 َمْوُصواًل لََّم يَ ْرِويِه َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َوُبْسِر ْبِن َسِعيٍد َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن مَحَْداَن الصَّرْييفُّ، ثنا إِبْ َراِهيمُ   - 7490 ْعُت  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن َبْكُر ْبُن حُمَمَّ  ْبُن ِإْسَحاَق احْلَْريِبُّ، قَاَل: َسَِ
، يَ ُقوُل: تَ َرَك مَ  ئًا قَاَل:َعِليَّ ْبَن اْلَمِديِِنِّ ثَ نَا  اِلُك ْبُن أََنٍس الّرَِوايََة َعِن اْبِن َأيِب ُذاَبٍب، فَ َلْيَس يف ِكتَابِِه ِذْكُرهُ َومَلْ يَ ْرِو َعْنهُ َشي ْ َوَحدَّ

َأيِب ُذاَبٍب َعْن سُ  ْبِن  الرَّمْحَِن  ْبُن َعْبِد  احْلَاِرُث  َثِِن  اأْلَْشَجِعيُّ َحدَّ اْلَعزِيِز  ْبُن َعْبِد  ْبنِ َعاِصُم  َأيِب   َلْيَماَن  ْبِن َسِعيٍد َعْن  َيَساٍر َوُبْسِر 
َماءُ اْلُعْشُر َوِفيَما ُسِقَي ابِ  لنَّْضِح ِنْصُف اْلُعْشِر ". قَاَل َعاِصٌم: ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِفيَما َسَقِت السَّ

ثَ نَا َماِلٌك قَاَل: ُخربِّْ  ْيُخ:  ُت َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َوُبْسِر ْبِن َسِعيٍد َوتَ َرَك اْبَن َأيِب ُذاَبٍب لِْلُمْنَكَراِت الَّيِت يف رَِوايَتِ َحدَّ ِه. قَاَل الشَّ
َصِحيَحنْيِ   ِبِِْسنَاَدْيِن  رُّوِينَاهُ  فَ َقْد  ُذاَبٍب  َأيِب  اْبِن  رَِوايَِة  َعْن  ْغٍن  ُمْست َ احْلَِديُث  َوَسلََّم َهَذا  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  ُعَمَر  اْبِن  َعِن 

اْلَعامَِّة مَلْ خَيْتَِلُفو  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو قَ ْوُل  ْبِن َحْزٍم َقْد َمَضى ،  ا ِفيهِ َوِبِِْسنَاٍد َصِحيٍح َعْن َجاِبٍر َعِن  َوَحِديُث َعْمرِو 
 ِذْكُرهُ 

 صحيح.  قال المحقق:# 
 

ِإَْسَاِعيَل، َعنْ   -  7494 ْبُن  ثنا َحاِتُ  ْبُن آَدَم،  ثنا حَيََْي  احْلََسُن،  ثنا  اْلَعبَّاِس،  أَبُو  ثنا  أَبُو َسِعيٍد،  ٍد، َعْن  َوَأْخرَباََن  ْبِن حُمَمَّ  َجْعَفِر 
فِ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َرَض   " قَاَل:  ُسِقَي  أَبِيِه،  َوَما  اْلُعْشُر  ْعِل  َواْلب َ َواْلَغْيِل  ْيِل  اِبلسَّ ُسِقَي  أَْو  َماءُ  السَّ َسَقِت  يَما 

َيْسِقَيهِ  الَِّذي  ْعُل ُهَو اْلَعْذُي  َما ُسِقَي فَ ْتًحا َواْلب َ اْلَغْيُل  ". قَاَل َحاِتٌ:  اْلُعْشِر  َواِضِح فَِنْصُف  ْبنُ اِبلن َّ َماءُ اْلَمطَِر. قَاَل حَيََْي  آَدَم:     
ْعُل َواْلَعَثِريُّ َواْلَعْذُي ُهَو الَِّذي ُيْسَقى مِبَاِء السَّ  َماِء قَاَل حَيََْي: اْلَعَثِريُّ َما يُ ْزرَُع لِْلَسَحاِب  َوَسأَْلُت َأاَب ِإاَيٍس يَ ْعِِن اأْلََسِديَّ فَ َقاَل: اْلب َ

ْعُل َما َكاَن ِمَن اْلُكُروِم َقْد َذَهَبْت ُعُروقُهُ يف اأْلَْرِض ِإىَل لِْلَمطَِر َخاصًَّة لَْيَس ُيْسَقى ِإالَّ مِبَاٍء ُيِصيبُهُ ِمنَ   اْلَمطَِر َفَذِلَك اْلَعثَِريُّ َواْلب َ
ْعلُ  ْقِي فَ َهَذا اْلب َ تَّ حَيَْتِمُل تَ ْرَك السَّ ِننَي َوالسِّ ْقِي اْْلَْمَس السِّ ْيُل ، اْلَماِء َفاَل حَيْتَاُج ِإىَل السَّ َوأَمَّا اْلغَْيُل   ،َماءُ اْلَواِدي ِإَذا َسالَ َوالسَّ

ْيِل اْلَكِثرِي ِإَذا َساَل اْلَقِليُل اِبْلَماِء الصَّايف فَ ُهَو اْلَغْيلُ   َواْلَعْذُي َماءُ اْلَمطَرِ ، فَ ُهَو َسْيٌل ُدوَن السَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
  فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي زَرْعِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ. بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْرَعُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ 
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َسأَْلُت الزُّْهِريَّ َعْن زََكاةِ َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، ثنا احْلََسُن، ثنا حَيََْي، ثنا اْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن يُوُنَس، قَاَل:  -  7498
َها اجْلِْزيَةُ فَ َقاَل: " مَلْ يَ َزِل اْلُمْسِلُموَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوبَ ْعَدهُ اأْلَْرِض الَّيِت َعلَ  يُ َعاَملُوَن َعَلى اأْلَْرِض   ي ْ

َرى َهِذِه اأْلَْرَض َعَلى ََنْوِ  َها فَ ن َ    َذِلَك " َواْلَكاَلُم يف َسَواِد اْلِعَراِق َمْوِضُعهُ ِكتَاُب اجْلِْزيَِة. َوَيْسَتْكُروََنَا َويُ َؤدُّوَن الزََّكاَة ِمَّا َخَرَج ِمن ْ
 فََأمَّا احْلَِديُث الَِّذي 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ثنا يُوُسُف ْبُن َسِعيٍد، َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي السَّ   -  7499 َرْخِسيُّ
قَالَ  هللِا،  َعْبِد  َعْن  َعْلَقَمَة،  َعْن  ِإبْ َراِهيَم،  َعْن  مَحَّاٍد،  َعْن  َحِنيَفَة،  أَبُو  ثنا  َبَسَة،  َعن ْ ْبُن  حَيََْي  َعَلْيِه ثنا  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل   :

 َراٌج َوُعْشٌر ".  َوَسلََّم: " اَل جَيَْتِمُع َعَلى اْلُمْسِلِم خَ 
ُعهُ  َهٌم اَبْلَوْضعِ ، فَ َهَذا َحِديٌث اَبِطٌل َوْصُلهُ َورَف ْ َبَسَة ُمت َّ َا يَ ْرِويِه أَبُو َحِنيَفةَ ،  َوحَيََْي ْبُن َعن ْ قَاَل أَبُو َسْعٍد قَاَل أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ِإَّنَّ

حيَْ  قَ ْوِلِه َرَواهُ  ِمْن  ِإبْ َراِهيَم  َعْن  مَحَّاٍد  َوَسلَّمَ َعْن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  فََأْوَصَلهُ  َأيِب َحِنيَفَة  َعْن  َبَسَة  َعن ْ ْبُن  ْبُن ،  ََي  َوحَيََْي  قَاَل: 
َبَسَة َمْكُشوُف اأْلَْمِر يف َضْعِفِه ِلرَِوااَيتِِه َعِن الثَِّقاِت اِبْلَمْوُضوَعاتِ   َعن ْ

 موضوع.  # قال المحقق:
 

 جِزْيَةُ الرُّءُوسِ.   الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ وَعَلَى أَرْضِهِ خَرَاجٌ هُوَ بَدَل  عَنِ الْجِزْيَةِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْخَرَاجُ كَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ بَابُ  
اْلَقاسِ   -  7500 أَبُو  أنبأ  حَيََْي  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  حَيََْي  زََكرايَّ  أَبُو  اْلُمَؤمَّلِ َأْخرَباََن  ْبُن  َعِليُّ  ثنا ،  ِم  إِبْ َراِهيَم،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا 

، َعْن لَْيثٍ  ، ثنا ُموَسى ْبُن َأْعنَيَ َفْيِليُّ  َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، الن ُّ
 اِشَيِتِهْم لَْيَس َعَلْيِهْم ِفيِه ِإالَّ َصَدقٌَة " قَاَل يف َأْهِل الذِّمَِّة: " َْلُْم َما َأْسَلُموا َعَلْيِه ِمْن أَْمَواِْلِْم َوَعِبيِدِهْم َوِداَيرِِهْم َوَأْرِضِهْم َومَ أنَّهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 [ 141 يَوْمَ حَصَادِهِ{ ]األنعام: بَابُ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: }وَآتُوا حَقَّهُ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسنِ  -  7501 ،  َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اِج، َعِن احْلََكِم، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه  ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ثنا حيَْ  ََي ْبُن آَدَم، ثنا أَبُو ُمَعاوِيََة، َعِن احْلَجَّ
 [ قَاَل: " اْلُعْشُر َوِنْصُف اْلُعْشِر " 141تَ َعاىَل: }َوآتُوا َحقَّهُ يَ ْوَم َحَصاِدِه{ ]األنعام:  

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثناَأخْ   - 7502 ، ثنا اْبُن اْلُمَثىنَّ اِجيُّ َعْبُد الصََّمِد، َعْن يَزِيَد   رَباََن أَبُو َسعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، أنبأ السَّ
 َوُُهَا َمْوقُوفَاِن َغرْيُ َقوِيَّنْيِ  [ قَاَل: " الزََّكاةُ "141ْبِن ِدْرَهٍم، َعْن أََنٍس، }َوآتُوا َحقَّهُ يَ ْوَم َحَصاِدِه{ ]األنعام: 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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أَبُ   -  7505 ثنا  قَالُوا:  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  احْلََسِن َوأَبُو  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  احْلََسُن  ثنا  اْلَعبَّاِس،  و 

ثنا حَيََْي    ، اَنِفٍع، َعِن  َعِليٍّ ْبِن ِسريِيَن، َوَعْن  ِد  اٍر، َعْن حُمَمَّ َأْشَعَث ْبِن َسوَّ الرَِّحيِم، َعْن  ثنا َحْفٌص، َوَعْبُد  اْبِن ُعَمَر، يف  ْبُن آَدَم، 
ئًا ِسَوى الصََّدقَِة " ِإالَّ َأنَّ َحْفًصا  [ قَاَل: " َكانُوا يُ ْعطُوَن َمِن اْعرَتَاُهْم 141قَ ْوِلِه تَ َعاىَل }َوآتُوا َحقَّهُ يَ ْوَم َحَصاِدِه{ ]األنعام:   َشي ْ

 مَلْ يَ ُقْل ِسَوى الصََّدَقةِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَصَادِ، وَالْجِدَادِ بِاللَّيْلِ 

ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف    - 7511 َة ثنا أَبُو َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْلَمْوَسِويُّ مِبَكَّ َهاّنُّ، أنبأ أَبُو اْلَقاِسِم َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ اأْلَْصب َ
، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َجْعَفِر ْبِن حمَُ  اْلُمْرِئيُّ الرَّبِيُع ْبُن حَيََْي  ثنا  احْلَْنظَِليُّ  ْبُن ِإْدرِيَس  ُد  ٍد، َعنْ َحاتٍِ حُمَمَّ هللِا   مَّ َأنَّ َرُسوَل  أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، 

   . اْلَمَساِكنيِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعِن اجلَِْداِد اِبللَّْيِل َواحْلََصاِد اِبللَّْيِل. قَاَل َجْعَفٌر أُرَاهُ ِمْن َأْجلِ 
 وََكَذِلَك َرَواهُ ُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد َعْن َجْعَفرٍ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 بَابُ تَفْسرِيِ الْأُوقِيَّةِ 

ْبِن زايَ   -  7518 أنبأ احْلََسُن ْبُن َعِليِّ  اْلَفِقيُه،  ِإْسَحاَق  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  احْلَاِفُظ، أنبأ  أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َأْخرَباََن  ٍد، 
ُد ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا َعْمُرو ْبُن ِدينَارٍ  ْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َصَدَقَة  ثنا حُمَمَّ ، قَاَل: َسَِ

ُلَغ ِماَئيَتْ ِدْرَهٍم "   يف الّرَِقِة َحَّتَّ تَ ب ْ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو  -  7524 ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر،  ،  َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َهاُل ْبُن اجْلَرَّاِح، َعْن َحِبيِب ْبِن جنَِيٍح، عَ  َثِِن اْلِمن ْ ، َعْن ُمَعاِذ ْبِن  ْن ُعبَاثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ َدَة ْبِن ُنَسيٍّ
َههُ ِإىَل اْلَيَمِن َأْن اَل َيَُْخَذ ِمَن ا  ئًا ِإَذا َكاَنِت اْلَوِرُق ِماَئيَتْ ِدْرَهٍم َجَبٍل َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أََمَرهُ ِحنَي َوجَّ ْلُكُسوِر َشي ْ

َها ََخَْسَة َدرَاِهمَ  َها ِدْرَُهًا. َأَخَذ ِمن ْ ُلَغ َأْربَِعنَي ِدْرَُهًا فَ يَْأُخُذ ِمن ْ ئًا َحَّتَّ تَ ب ْ    َواَل َيَُْخُذ ِمَّا زَاَد َشي ْ
َهاُل ْبُن اجْلَرَّ  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ قَاَل: قَاَل ِل َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ َعِقيَب َهَذا احْلَِديِث: اِح َمرْتُوُك احْلَِديِث اْلِمن ْ

َهاٍل، وََكاَن اْبُن ِإْسَحاَق يَ ْقِلُب اَْسَهُ ِإَذا َرَوى َعْنهُ َوعُ  قَاَل    .بَاَدةُ ْبُن ُنَسيٍّ مَلْ َيْسَمْع ِمْن ُمَعاذٍ َوُهَو أَبُو اْلَعطُوِف َواَْسُهُ اجْلَرَّاُح ْبُن ِمن ْ
ا َوهللاُ َأْعَلمُ  ْيُخ: ِمْثُل َهَذا َلْو َصحَّ َلُقْلنَا بِِه َومَلْ ُُنَالِْفهُ ِإالَّ َأنَّ ِإْسنَاَدهُ َضِعيٌف ِجدًّ  الشَّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ الصَّدَقَةَ مِنْ شَرِّ مَالِهِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   -  7527 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ُد ْبُن ،  َوَأْخرَباََن حُمَمَّ ، َوحُمَمَّ ْعِديُّ ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا السَّ

، قَااَل: ثنا أَبُو َعاِصٍم النَِّبيُل، ثنا َعْبُد احلَْ  َثِِن َصاِلُح ْبُن َأيِب َعرِيٍب، َعْن َكِثرِي ْبِن ُمرََّة، َأمْحََد ْبِن أََنٍس اْلُقَرِشيُّ ِميِد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ
نَاءُ ُمَعلَّ  َها َحَشٌف َفطََعَن يف َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعهُ َعًصا، فَِإَذا أَق ْ ٌو ِمن ْ َذِلَك    َقٌة ِقن ْ

َق ِبَِْطَيَب ِمْن َهِذهِ ِإنَّ َصاِحَب َهِذِه لَيَْأُكُل احْلََشفَ  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "، ُثَّ قَاَل: " َوهللِا    اْلِقْنِو َوقَاَل: " َما َضرَّ َصاِحُب َهِذِه َلْو َتَصدَّ
َها ُمَذلََّلًة َأرْبَِعنَي َعاًما لِْلَعَوايف  بَاُع " ُثَّ قَاَل: " أَ ، لََتَدُعن َّ  َتْدرُوَن َما اْلَعَوايف؟ " قَالُوا هللاُ َوَرُسولُهُ َأْعَلُم، قَاَل: " الطَّرْيُ َوالسِّ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا وَرَدَ فِي إِرْضَاءِ الْمُصَدِّقِ 
ُد ْبُن    -  7531 أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ أنبأ  ْبُن قَ تَاَدَة،  أَبُو َنْصِر  ْبُن  َأْخرَباََن  ْبُن طَرِيٍف، ثنا َحْفُص  ُد  ثنا حُمَمَّ  ، رَّاُج ثنا ُمَطنيٌَّ احْلََسِن السَّ

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  قَاَل َرُسوُل  قَاَل:  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  ُعْثَماَن،  َأيِب  َعْن  َعاِصٍم،  َعْن  فََأْعِطِه  ِغيَاٍث،  اْلُمَصدُِّق  َأََتَك  ِإَذا   "  :
َما َأَخَذ ِمِنِّ  َصَدقَ تَ  اللُهمَّ ِإّّنِ َأْحَتِسُب ِعْنَدَك  اْعَتَدى َعَلْيَك فَ َولِِّه ظَْهَرَك َواَل تَ ْلَعْنهُ َوُقِل  أنَّهُ  َك فَِإِن  ". َويف َهَذا َكالدِّاَللَِة َعَلى 

يِهْم، وََكَذِلَك يف َحِديِث َجاِبِر ْبِن َعِتيٍك َعِن النَّ  ُغوَن فَِإْن  رََأى الصَّرْبَ َعَلى تَ َعدِّ ت َ ُهْم َوَبنْيَ َما يَ ب ْ ن َ ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخلُّوا بَ ي ْ
اْلوَ  ِإىَل  اَبِب ااِلْخِتيَاِر يف َدْفِع الصََّدقَِة  َها، َوَقْد َمَضى يف  النَِّبِّ َصلَّ َعَدلُوا َفِْلَنْ ُفِسِهْم َوِإْن ظََلُموا فَ َعَلي ْ هللاُ  اِل، َوَقْد رُِوَي َعِن  ى 

 َعَلْيِه ِإَذا َعِلَم أنَّهُ اَل يَ ْلَحُقهُ َغْوٌث َوَأنَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْخبَاٌر َكِثريٌَة يف الصَّرْبِ َعَلى ظُْلِم اْلُواَلِة، َوَذِلَك حَمُْموٌل َعَلى أنَّهُ أُِمَر اِبلصَّرْبِ 
هُ اَل يَ ْقِبُض َعَلى َيَدْيِه فَِإَذا َكاَن ميُْ  ْفُع َأْو َكاَن يَ ْرُجو َغْوَثً َمْن َوالَّ  ِكنُهُ الدَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

أنبأ َأمْحَُد ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن ِمْلَحاَن، ثنا َعْمُرو ،  فَ َقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيهُ   - 7532
ي ْ ْبُن َخاِلٍد احلَْ  ، َعْن زَْيِد ْبِن َأيِب أُنَ ْيَسَة، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْوٍف الشَّ ْيُد هللِا ْبُن َعْمرٍو الرَّقِّيُّ ،  رَّاّنُّ، ثنا ُعب َ ، َعْن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ بَاّنِّ

بَ ي ْ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َسَلَمَة،  أُمُّ  نَا  ثَ ت ْ َحدَّ رَُجٌل قَاَل:  َجاَء  ِإْذ  ثُوَن  يَ َتَحدَّ َأْصَحاِبِه  ِمْن  رَِجاٌل  َوِعْنَدهُ  بَ ْيِتَها  يف  ُهَو  َنَما 
ا وََكَذا "  َكْم َصَدقَةُ َكَذا وََكَذا ِمَن التَّْمِر؟ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكذَ ،  فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َصلَّ  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  َصاًعا،  فَاْزَداَد  وََكَذا  ِمِنِّ َكَذا  فََأَخَذ  َعَليَّ  ى  تَ َعدَّ ُفاَلاًن  ِإنَّ  الرَُّجُل:  ِإَذا فَ َقاَل  َفَكْيَف   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  ى 
َعدِّ  ى َعَلْيُكْم َأَشدَّ ِمْن َهَذا الت َّ َعدَّ ُهْم: اَي َرُسوَل هللِا ِإْن َسَعى َعَلْيُكْم َمْن يَ ت َ ي؟ " َفَخاَض النَّاُس َوهَبََر احْلَِديُث َحَّتَّ قَاَل رَُجٌل ِمن ْ

ى َعَلْيِه احْلَقُّ َفَكْيَف َيْصَنُع َوُهَو غَاِئٌب َعنْ ،  َكاَن رَُجاًل غَائِبًا َعْنَك يف إِبِِلِه َوَماِشَيِتِه َوزَْرِعهِ  َعدَّ َك؟ فَ َقاَل َرُسوُل فََأدَّى زََكاَة َماِلِه فَ ت َ
بِِه َوْجَه هللِا َوالدَّ  يُرِيُد  ْفِس هِبَا  الن َّ َأدَّى زََكاَة َمالِِه طَيَِّب  " َمْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َماِلِه َوأَقَاَم هللِا َصلَّى  ئًا ِمْن  يُِغيِّْب َشي ْ اَر اآْلِخَرَة مَلْ 

ى َعَلْيِه احْلَقُّ فََأَخذَ  َعدَّ  َشِهيٌد "  ِساَلَحهُ فَ َقاَتَل فَ ُقِتَل فَ ُهوَ  الصَّاَلَة فَ ت َ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ سِيَاقِ أَخْبَار  تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ. 
ٍد اْلُمزَكِّي، َوأَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن  - 7560 ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َحدَّ ثَ نَا حُمَمَّ يَ ْعُقوَب احْلَاِفُظ، قَااَل: َحدَّ

ِد ْبِن ُعَمارََة، َعنْ  َبةُ ْبُن َسِعيٍد، َعْن َحاتِِ ْبِن ِإَْسَاِعيَل، َعْن حُمَمَّ ي ْ ْيٍط َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى    ِإْسَحاَق ْبِن إِبْ َراِهيَم، ثنا قُ ت َ زَيْ َنَب بِْنِت نُ ب َ
َوَسلَّ  َعَلْيِه  َهاهللاُ  َوَخالَت َ أُمََّها  َحلَّى  َوَسلَّمَ ،  َم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِإىَل  هِبَِما  َأْوَصى  زُرَارََة  ْبُن  َأْسَعُد  أَُماَمَة  أَبُو  أَبُوُُهَا  ، وََكاَن 

ُُهَا رَِعاًَث ِمْن ِترْبٍ َذَهٍب ِفيِه لُْؤلُؤٌ   حْلُِليَّ َأْو بَ ْعَضهُ قَاَلْت زَيْ َنُب: َوَقْد َأْدرَْكُت ا، َفَحالَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
 نْ فِضَّةٍ. بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ مِنْ خَاتَمِهِ وَحِلْيَةِ سَيْفِهِ وَمُصْحَفِهِ إِذَا كَانَ مِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  يِب َعْمرٍوَأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن أَ   -  7569 ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ،  قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ٍد، َعْن أَبِيِه َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ عَ  َخاََتًا ِمْن َذَهٍب يف َلْيِه َوَسلََّم ََتَتََّم ثنا اْبُن َوْهٍب، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

ِمْن َوِرقٍ  لَِبَسهُ ُثَّ ََتَتََّم َخاََتًا  ْيِت فَ َرَماهُ َفَما  اْلب َ ِإىَل  اْلُيْمىَن َعَلى ِخْنَصرِِه َحَّتَّ رََجَع  دِّيَق  َيِدِه  الصِّ َبْكٍر  َأاَب  َيَسارِِه َوَأنَّ   َفَجَعَلهُ يف 
ٍد: كَ  َوُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َوَعِليَّ ْبَن َأيِب  ُهْم َكانُوا يَ َتَختَُّموَن يف َيَسارِِهْم. قَاَل َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ نًا َرِضَي هللاُ َعن ْ اَن طَاِلٍب َوَحَسنًا َوُحَسي ْ

: ِذْكُر هللاِ  يًعا، يف َخاتَِ َحَسٍن َوُحَسنْيٍ  قَاَل: وََكاَن يف َخاتَِ َأيِب: اْلِعزَّةُ ّلِلَِِّ َجَِ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
اْلَقاِضي  -  7573 احْلََسِن  ْبُن  احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر  هللِا  أَبُو َعْبِد  يَ ْعُقوبَ   قَااَل: ثنا أَبُو،  َوَأْخرَباََن  ْبُن  ُد  َبَة،  ،  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو ُعت ْ ثنا 

َثِِن َمْرزُوٌق   ُد ْبُن مِحْرَيَ، ثنا أَبُو احْلََكِم، َحدَّ َقُل قَاَل: " َصَقْلُت َسْيَف النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذا اْلَفَقارِ ثنا حُمَمَّ َفَكاَن ،  الصَّي ْ
 ِفيِه قَِبيَعٌة ِمْن ِفضٍَّة َوَبَكَرٌة يف َوَسِطِه ِمْن ِفضٍَّة َوَحَلٌق يف قَ ْيِدِه ِمْن ِفضٍَّة " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 تَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ وَرَأَى حِلْيَةَ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ. بَابُ مَنْ تَوَرَّعَ عَنِ ال 
، ِإْماَلءً ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُمُِيٍب اْلَعاِبدُ   -  7582 ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسِعيٍد اْلَعْبِديُّ ، ثنا حُمَمَّ

اْلَعزِيزِ ح َوَأْخربََ  ْبُن َعْبِد  َنْصٍر ُعَمُر  أَبُو  ْبُن ،  اَن  ُد  أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ثنا  احْلَاِفُظ،  زَّاُز  اْلب َ ْبِن َسِعيٍد  َأمْحََد  ْبُن  هللِا  ٍد َعْبُد  أَبُو حُمَمَّ أنبأ 
اْلبُوَشْنِجيُّ  ثنا،  ِإبْ َراِهيَم  بَُكرْيٍ،  ْبُن  ِمْسِكنُي  ثنا   ، َفْيِليُّ الن ُّ ُهَريْ َرةَ    ثنا  َأيِب  َعْن  اْلُمِجيِب،  َأيِب  َعْن   ، الث ََّقِفيِّ اْلَواِحِد  َعْبِد  َعْن  ُشْعَبُة، 

ْعُت َرُسوَل هللاِ ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َأاَب َذرٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ نَظََر ِإىَل َأيِب ُهَريْ َرَة َوَعَلْيِه َسْيٌف حُمَلًّى بِِفضَّةٍ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  فَ َقاَل: ِإّّنِ َسَِ
 هُ َكَذا قَاَلهُ ِمْسِكنيٌ َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َما ِمْن َأَحٍد َيدَُع َصْفَراَء أَْو بَ ْيَضاَء ِإالَّ ُكِوَي ِبِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " قَاَل: َفطََرحَ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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 بَابُ تَحْرِيمِ تَحَلِّي الرِّجَالِ بِالذَّهَبِ 

ْيُد ْبُن َشرِيٍك، ثنا َصْفَواُن، ثنا اْلَولِيُد،  ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  7585 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ُعب َ أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
، َعْن أَبِ  ، َعْن ُعَمَر ْبِن يَ ْعَلى الطَّائِِفيِّ الث ََّقِفيِّ ِه قَاَل: أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َويف ِإْصَبِعي ثنا ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ يِه، َعْن َجدِّ

اْلَولِيُد: َوَهْل يف َذا زََكاٌة؟ قَاَل: " نَ َعْم ََجَْرٌة َعِظيَمٌة ". قَاَل  ،  فَ َقاَل: " تُ َؤدِّي زََكاَة َهَذا؟ " فَ ُقْلُت اَي َرُسوَل هللاِ ،  َخاَتٌ ِمْن َذَهبٍ 
َقاٌل َأْو ََنُْوهُ  َا َقْدرُهُ ِمث ْ  ُثَّ تُ زَكِّيِه.  ، قَاَل: ُتِضيُفهُ ِإىَل َما ََتِْلُك ِفيَما جيَُِب يف َوْزنِِه الزََّكاةُ ، فَ ُقْلُت ِلُسْفيَاَن َكْيَف تُ َؤدِّي زََكاَة َخاتٍَ َوِإَّنَّ

 ْسِلٍم َوَرَواهُ أَْيًضا اأْلَْشَجِعيُّ َعِن الث َّْوِريِّ وََكَذِلَك َرَواهُ ََجَاَعٌة َعِن اْلَولِيِد ْبِن مُ 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
َوْيِه، ثنا يَزِيُد ْبُن اْْلَي ْ   -  7586 ِد ْبِن َسْخت َ َثِِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ اللَّْيِث، َثِم، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب  َكَما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ

، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّهِ  ، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعَمَر ْبِن يَ ْعَلى ْبِن ُمرََّة الث ََّقِفيِّ  قَاَل: أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ثنا اأْلَْشَجِعيُّ
َوَما زََكاةُ َهَذا؟ ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَتُ َؤدِّي زََكاَة َهَذا "؟ فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ فَ َقاَل النَِّبُّ ، رَُجٌل َعَلْيِه َخاَتٌ ِمْن َذَهٍب َعِظيمٍ 

ا َأْدبَ َر الرَُّجلُ   قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ََجَْرٌة َعِظيَمٌة " ، قَاَل: فَ َلمَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْجَوَاهِرِ غَيْرَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.   بَابُ 

، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه قَاَل: قَ   -  7590 َمْشِقيُّ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َرَوى ُعَمُر ْبُن َأيِب ُعَمَر اْلَكاَلِعيُّ الدِّ
،  ثنا يَزِيُد ْبُن َعْبِد هللِا ِِبِْمصٍ ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ ، اَل زََكاَة يف َحَجٍر ". َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "

ْيدٍ  َماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَوقَّاِصيُّ َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َمْرفُوًعا َعْن ُعَمَر اْلَكاَلِعيِّ َفذََكَرُه. َوَرَواهُ أَْيًضا ُعثْ ،  ثنا بَِقيَّةُ ،  ثنا َكِثرُي ْبُن ُعب َ
ِه َمْوقُوفًا َوَرَواهُ  ْيِد هللِا اْلَعْرزَِميُّ َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ُد ْبُن ُعب َ ُكلُُّهْم َضِعيٌف  َورَُواةُ َهَذا احْلَِديِث َعْن َعْمرٍو  ،  حُمَمَّ

 َوهللاُ َأْعَلمُ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِهَشاُم ْبُن    -  7599 ، ثنا اْبُن رََجاٍء، ثنا َسِعيٌد َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ َعِليٍّ

َأيِب  ْبِن  اْبُن َسَلَمَة  َأيِب َذرٍّ، َرِضَي هللاُ ُهَو  ْبِن احْلََدََثِن، َعْن  َماِلِك  أََنٍس، َعْن  َأيِب  ُموَسى، َعْن ِعَمَراَن ْبِن  َثِِن  احْلَُساِم َحدَّ  َعْنهُ َأنَّ  
ِبِل َصَدقَ تُ َها َويف اْلَغَنِم َصَدقَ تُ َها َويف  زِّ َصَدقَ ُتهُ َوَمْن رََفَع َداَنِنرَي َأْو َدرَاِهَم َأْو َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " يف اإْلِ  اْلب َ

اْلِقيَامَ  يَ ْوَم  ِبِه  يُْكَوى  ٌز  فَ ُهَو َكن ْ هللِا  َسِبيِل  يف  يُ ْنِفُقَها  َواَل  لَِغرمٍِي  َها  يَ ُعدُّ اَل  ِفضًَّة  أَْو  َقرِ ِترْبًا  اْلب َ ِذْكُر  الّرَِوايَِة  َهِذِه  ِمْن  َسَقَط   ."  ِة 
َها. أَ وَ  -  7600 َقِر َصَدقَ ت َ ، َفذََكَر ِفيِه: َويف اْلب َ ُدوِسيِّ ْخرَباََن ِبَذِلَك أَبُو َعْبِد هللِا  َقْد َرَواهُ َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد َعْن ِهَشاِم ْبِن َعِليٍّ السَّ
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ْجِزيُّ ،  احْلَاِفظُ  السِّ َأمْحََد  ْبُن  َدْعَلُج  بْ ،  َأْخرَبّن  ِهَشاُم  ثَ نَا  َحدَّ ْغَداَد  َفذََكَرُه.  بِب َ ُدوِسيُّ  السَّ َعِليٍّ   ُن 
ارَُقْطِِنُّ   -  7601 الدَّ احْلََسِن  أَبُو  ِبَذِلَك ،  َورََواهُ  َأْخرَباََن  ُمَقيًَّدا،  زِّ  اْلب َ اْلَعتِيِق َويف  اأْلَْصِل  ِمَن  ُتهُ  ب ْ َأمْحََد، َوقَاَل: َكت َ ْبِن  َعْن َدْعَلِج 

 ثنا َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد ِمْن َأْصِل ِكتَاِبِه َفذََكَرهُ ،  نبأ أَبُو احْلََسنِ أ، أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر الن َّ   -  7602 ، ثنا َأمحَْ َوَأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َمْنُصوٍر، ْيَسابُورِيُّ

ْبِن احْلَدَ  ْبِن َأْوِس  أََنٍس، َعْن َماِلِك  َأيِب  َثِِن ِعْمَراُن ْبُن  ْيَدَة، َحدَّ ْبِن ُعب َ ُموَسى  أَبُو َعاِصٍم، َعْن  َأاَن َجاِلٌس ِعْنَد ثنا  نَا  بَ ي ْ ََثِن قَاَل: 
ْعُت َرُسوَل هللِا قَاَل: فَ َقالُوا ، ُعْثَماَن َجاَءهُ أَبُو َذرٍّ َفذََكَر احْلَِديثَ  : اَي َأاَب َذرٍّ َحدِّثْ نَا َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َسَِ

َقِر َصَدقَ تُ َها  ِبِل َصَدقَ تُ َها َويف اْلَغَنِم َصَدقَ تُ َها َويف اْلب َ زِّ َصَدق َ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " يف اإْلِ  ُتهُ ". قَاَْلَا اِبلزَّايِ َويف اْلب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. 

َأيِب    -  7629 اْبُن  أنبأ  َحيَّاَن،  ْبُن  ِد  حُمَمَّ أَبُو  أنبأ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبُن َوَأْخرَباََن  ِعيَسى  ثنا  اْبُن َكاِسٍب،  ثنا  َعاِصٍم، 
ِه ُكْلثُوٍم َعْن أَبِي  ْضَرِميُّ ْبُن ُكْلثُوِم ْبِن َعْلَقَمَة ْبِن اَنِجَيَة ْبِن احْلَاِرِث، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ِه قَاَل: َعَرُضوا َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه احلَْ

ئًا ِمَن الصََّدقَاِت َحَّتَّ نَ ْقِبَضهُ " َوَهَذا ِإْسنَاٌد َغرْيُ ،  هُ بَِقيََّة َما بَِقَي َعَلْيِهْم ِمْن َصَدقَاَِتِمْ َوَسلََّم َأْن َيْشرَتُوا ِمنْ  فَ َقاَل: " ِإانَّ اَل نَِبيُع َشي ْ
َقِطًعا  ْهِي َعْن َذِلكَ ،  قَ َويٍّ َورُِوَي َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َعيَّاٍش ِِبْسنَاَدْيِن َلهُ َعْن َأيِب َسِعيٍد ُمن ْ ،  َوَعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َمْوُصواًل َوَمْرفُوًعا يف الن َّ

 َوِإَْسَاِعيُل َغرْيُ حُمَْتجٍّ بِِه َوهللاُ َأْعَلمُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُشَرْيٍح،  -  7630 َأيِب  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  أنبأ  اْلَفِقيُه،  اْلَفْتِح  أَبُو  الشَّرِيُف  اجْلَْعِد،   َوَأْخرَباََن  ْبُن  َعِليُّ  ثنا   ، َغِويُّ اْلب َ اْلَقاِسِم  أَبُو  أنبأ 

َتْشرَتُو  اَل   " قَاَل:  َوَسلََّم  هللاُ َعَلْيِه  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  َمْكُحوٍل  َعْن  رَاِشٍد،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ". َأْخرَبّن  َوتُ ْعَقَل  تُوَسَم  َحَّتَّ  الصََّدقَاِت  ا 
 ُثَّ قَاَل: فَ َهَذا يُ ْرَوى ِمْن قَ ْوِل َمْكُحولٍ ، َد يف اْلَمَراِسيلِ َأْخَرَجهُ أَبُو َداوُ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَمَنْ قَالَ: الْمَعْدِنُ لَيْسَ بِرِكَاز  

ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ،   -  7637 ِد ْبِن اْلُمَسيَِّب، ثنا نُ َعْيُم ْبُن مَحَّاٍد، ثنا  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَّ
ْبِن احْلَاِرِث،  ِباَلِل  ْبِن  احْلَاِرِث  الرَّمْحَِن، َعِن  َأيِب َعْبِد  ٍد، َعْن رَبِيَعَة ْبِن  اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ أَبِيِه َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ   َعْبُد  ْيِه َعْن 

َأَْجََع، اْلَعِقيَق  احْلَاِرَث  ْبَن  ِباَلَل  أَْقطََع  الصََّدَقَة َوأَنَّهُ  اْلَقبَِليَِّة  ِمَن اْلَمَعاِدِن  َأَخَذ  هللاُ َعْنهُ   َوَسلََّم  اْْلَطَّاِب َرِضَي  ْبُن  ا َكاَن ُعَمُر  فَ َلمَّ
ْعَمَل قَاَل: فَأَْقَطَع ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ لِلنَّاِس اْلَعِقيقَ قَاَل لِِباَلٍل: ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ   َم مَلْ يَ ْقطَْعَك ِإالَّ لِت َ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ: الْمَعْدِنُ رِكَاز  فِيهِ الْخُمُسُ. 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َعِليُّ ْبُن الصَّْقِر، ثنا َداُوُد ْبُن َعْمرٍو، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبنِ   - 7639  َعْبَداَن أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

ْبِن َسِعيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   ، َعْن َعْبِد هللِا  ْبُن َعِليٍّ َهُب  هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َحبَّاُن  الذَّ الرَِّكاُز  َم: " 
 الَِّذي يُ ْنِبُت يف اأْلَْرِض " 

 منكر.  # قال المحقق:
 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َوَرَواهُ أَبُو يُوُسَف َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة    -  7640
َهُب َواْلِفضَّةُ الَِّذي َخَلَقهُ هللاُ يف اأْلَْرِض يَ ْوَم  ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يف الرَِّكاِز اْْلُُمُس " ِقيَل: َوَما الرَِّكاُز اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " الذَّ

ثَ نَاهُ أَبُو َسْعٍد الزَّاِهدُ  ُد ْبُن احْلََسنِ ،  ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن إِبْ َراِهيَم اْلَفِقيهُ بَِفاِرسَ ،  الٍ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ْبُن ِميكَ ،  ُخِلَقْت "، َحدَّ ثنا  ، ثنا حُمَمَّ
، ثنا أَبُو يُوُسَف َفذََكَرُه،    ِبْشُر ْبُن اْلَولِيِد اْلِكْنِديُّ

َأمحَْ  ا َجرََّحهُ  اْلَمْقرُبِيُّ َوُهَو َضِعيٌف ِجدًّ ْبُن َسِعيٍد  بِِه َعْبُد هللِا  ِة احْلَِديِث. َوقَاَل تَ َفرََّد  ِمْن أَئِمَّ َمِعنٍي َوََجَاَعٌة  َبٍل َوحَيََْي ْبُن  ْبُن َحن ْ ُد 
ْغَداِديِّ َعْنُه: َقْد َرَوى أَبُو َسَلَمَة َوَسِعيدٌ  اِفِعيِّ اْلب َ اِفِعيُّ يف رَِوايَِة َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن الشَّ ُد ْبُن زايَ الشَّ ٍد َوَغرْيُُهْم َعْن  َواْبُن ِسريِيَن َوحُمَمَّ

ئًا ِمَن الَِّذي ذََكَر اْلَمْقرُبِيُّ يف َحِديِثِه  َأيِب ُهَريْ َرَة َحِديَثهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف الرَِّكاِز اْْلُُمُس مَلْ َيْذُكَر َأَحٌد ِمن ْ  ُهْم َشي ْ
َا رَ  َوَعْبُد هللِا َقِد ات ََّقى النَّاُس َحِديثَهُ َفاَل جَيَْعُل َخرَبَ رَُجٍل َقِد ،  َواهُ َعْبُد هللِا ْبُن َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيُّ َوالَِّذي َرَوى َذِلَك َشْيٌخ َضِعيٌف ِإَّنَّ

ةً   ات ََّقى النَّاُس َحِديَثهُ ُحجَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب  َوأَ ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي - 7641 بُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َوِهَشاُم ْبنُ  ُشَعْيٍب، َعْن    َسْعٍد، َعْن َعْمرِو ْبنِ أنبأ حُمَمَّ
 َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َكْيَف تَ َرى  أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َأنَّ رَُجاًل ِمْن ُمَزيْ َنَة أََتى َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 

ُلَها َوالنََّكالُ  " ِهَي َوِمث ْ اجْلََبِل؟ قَاَل:  اْلِمَجنِّ َفِفيِه يف َحرِيَسِة  اْلُمَراُح َوبَ َلَغ ََثََن  ِإالَّ ِفيَما آَواهُ  اْلَماِشَيِة َقْطٌع،  ِمَن  لَْيَس يف َشْيٍء   
َلْيِه َوَجَلَداُت نََكاٍل " قَاَل: اَي َرُسوَل هللاِ  ُلْغ ََثََن اْلِمَجنِّ َفِفيِه َغَراَمةُ ِمث ْ ى يف الثََّمِر اْلُمَعلَِّق؟ قَاَل: ، َفَكْيَف تَ رَ َقْطُع اْلَيِد َوَما مَلْ يَ ب ْ

ُلهُ َمَعهُ َوالنََّكاُل َولَْيَس يف َشْيٍء ِمَن الثََّمِر اْلُمَعلَِّق َقْطٌع ِإالَّ َما آَواهُ اجْلَرِيُن، فَ  َلَغ ََثََن اْلِمَجنِّ َفِفيِه  " ُهَو َوِمث ْ َما َأَخَذ ِمَن اجْلَرِيِن فَ ب َ
ُلْغ َثََ  َلْيِه َوَجَلَداُت َنَكاٍل ". قَاَل: َفَكْيَف تَ َرى ِفيَما يُ ْؤَخُذ يف الطَّرِيِق اْلمِ اْلَقْطُع َوَما مَلْ يَ ب ْ تَاِء أَِو اْلَقْريَِة َن اْلِمَجنِّ َفِفيِه َغَراَمةُ ِمث ْ ئ ْ

ِه إِلَْيِه َفَما َكاَن اْلَمْسُكونَِة؟ قَاَل: " َعّرِْفهُ َسَنًة فَِإْن َجاَء اَبِغيِه فَاْدفَ ْعهُ ِإلَْيِه َوِإالَّ َفَشْأَنَك   ْهِر فََأدِّ ِبِه، فَِإْن َجاَء طَالُِبهُ يَ ْوًما ِمَن الدَّ
تَاِء َويف اْلَقْريَِة َغرْيِ اْلَمْسُكونَِة َفِفيِه َويف الرَِّكاِز اْْلُُمُس ". قَاَل: اَي رَ  ِم؟ ُسوَل هللِا: َفَكْيَف تَ َرى يف َضالَِّة اْلَغنَ يف الطَّرِيِق َغرْيِ اْلِمئ ْ
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هللِا فَ  اَي َرُسوَل  َأِخيَك َضالََّتهُ ". قَاَل:  اْحِبْس َعَلى  ْئِب  لِلذِّ أَْو  َلَك َأْو أِلَِخيَك  " طََعاٌم ُمْأُكوٌل  ِبِل قَاَل:  اإْلِ َكْيَف تَ َرى يف َضالَِّة 
َها الذِّ   ْئَب َتَُْكُل اْلَكَْلَ َوتَرُِد اْلَماَء َدْعَها َحَّتَّ َيَْيتَ طَالِبُ َها "  فَ َقاَل: " َما َلَك َوَْلَا َمَعَها ِسَقاُؤَها َوِحَذاُؤَها َواَل خُيَاُف َعَلي ْ

اجْلَاِهِليَِّة ظَاهِ  َأْمَواِل  يُوَجُد ِمْن  اْْلرََبَ َورََد ِفيَما  ِبَِنَّ َهَذا  َأَجاَب َعْن َهَذا  اِبأْلَوَِّل  تَ َمْن قَاَل  اْلِمئ ْ الطَّرِيِق َغرْيِ  اأْلَْرِض يف  اِء ًرا فَ ْوَق 
اِفِعيُّ يف رَِوايَِة الزَّْعَفَراّنِّ َعْنهُ   َويف اْلَقْريَِة َغرْيِ اْلَمْسُكونَِة فَ َيُكوُن ِفيِه َويف الرَِّكاِز اْْلُُمُس َولَْيَس َذِلَك ِمَن اْلَمْعِدِن ِبَسِبيلٍ  َوذََكَر الشَّ

اأْلَوَِّل ُثَّ قَاَل: ُهَو ِعْندَ  ْبِن ُشَعْيٍب   اْعِتاَلَْلُْم اِبحْلَِديِث  اْعِتاَلَْلُْم ِِبَِديِث ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد َعْن َعْمرِو  احْلَِديِث َضِعيٌف َوذََكَر  َأْهِل 
ٌة َعَلْيِه يف َغرْيِ ُحْكٍم َوِإْن َكانَ  ًة، فَالَِّذي َرَوى ُحجَّ ةُ  َحِديُث َعْمرٍو َغرْيَ َهَذا ُثَّ قَاَل: ِإْن َكاَن َحِديُث َعْمرٍو َيُكوُن ُحجَّ ٍة فَاحْلُجَّ  ُحجَّ

ٍة َجْهلٌ  ُهُم احْلَِديَث يف اْلَغَراَمِة َويف التَّْمِر الرَُّطِب ِإَذا آَواهُ اجْلَرِيُن َويف اللَُّقطَِة  ،  ِبَغرْيِ ُحجَّ ُثَّ قَاَل: َفَخاَلَف َحِديَث  ُثَّ ذََكَر خُمَالََفت َ
ُقلْ َعْمرٍو الَِّذي َرَواهُ يف َأْحَكاٍم َغرْيِ َواِحدَ  ًة يف َشْيٍء فَ ْلي َ ٌم يف احْلَِديِث فَِإْن َكاَن ُحجَّ َا ُهَو تَ َوهُّ   ٍة ِفيِه َواْحَتجَّ ِمْنهُ ِبَشْيٍء َواِحٍد ِإَّنَّ

ٌم يف احْلَِديِث ِإَشارٌَة ِإىَل َما ذََكْراَن مِ  َا ُهَو تَ َوهُّ ْيُخ: قَ ْولُهُ ِإَّنَّ َا ُهَو يف َما ْن أَ ِبِه ِفيَما تَ رََكهُ ِفيِه، قَاَل الشَّ نَّهُ لَْيَس ِبَوارٍِد يف اْلَمْعِدِن ِإَّنَّ
 ُهَو يف َمْعىَن الرَِّكاِز ِمْن َأْمَواِل اجْلَاِهِليَِّة َوهللاُ َأْعَلمُ 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ: لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مَنْ يوْمِ اسْتِفَادِهِ 
ْيُخ: َوَهَذا احْلَِديُث َقْد َأْخرَباََنهُ َمْوُصواًل أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ  - 7644 َهاّنُّ، ثنا قَاَل الشَّ ِد ْبِن َحيَّاَن اأْلَْصب َ

ُد ْبُن رَاِفٍع، ثنا َعْبُد هللاِ  ، ثنا أَبُو زُْرَعَة، ثنا حُمَمَّ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َأنَّ اْبُن َأيِب َحاتٍِ  ْبُن اَنِفٍع اْلَمِديِِنُّ، ثنا اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعِن اْلَمْقرُبِيِّ
 ِمْنهُ الزََّكاَة قَاَل: ُت َهَذا ِمْن َمْعِدٍن َفُخذْ رَُجاًل َجاَء ِِبَْمَسِة َأَواٍق ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا ِإّّنِ َأَصبْ 

ٍة َواِحَدٍة ِإالَّ َأنَّ َجاِبًرا مَلْ َيْذُكِر اْلِمْقَداَر  " اَل َشْيَء ِفيِه " َورَدَّهُ ِإلَْيِه. َوحُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن َهَذا َوَحِديُث َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َخرَبًا َعْن ِقصَّ 
ئًا يف احْلَاِل َوهللاُ َأْعَلمُ َوذََكَر َذِلَك يف َحِديِث َأيِب ُهَري ْ   َرَة َواحْلَِديثَاِن ُمتَِّفَقاِن يف أَنَّهُ مَلْ يَ َر ِفيِه َشي ْ

 . ضعيف  # قال المحقق:
 

 بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ. 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، َوَغرْيُهُ قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّا -  7648 َأْخرَباََن الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن،  ،  ِس حُمَمَّ

، أنبأ ُسْفيَاُن، َعْن َداُوَد ْبِن َشابُوَر، َويَ ْعُقوَب ْبِن َعطَاٍء، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب،   اِفِعيُّ َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى َأْخرَباََن الشَّ
تَاٍء فَ َعّرِْفهُ َوِإْن َوَجْدَتهُ يف  ْيِه َوَسلََّم قَاَل: يف َكْنٍز َوَجَدهُ رَُجٌل يف َخرِبٍَة َجاِهِليٍَّة: " ِإْن َوَجْدَتهُ يف قَ ْريٍَة َمْسُكونٍَة َأْو سَ هللاُ َعلَ  ِبيٍل ِمئ ْ

 اِز اْْلُُمُس " َخرِبٍَة َجاِهِليٍَّة َأْو يف قَ ْريٍَة َغرْيِ َمْسُكونٍَة َفِفيِه َويف الرِّكَ 
 حسن. # قال المحقق:
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ارُ   -  7649 َبكَّ ثنا  اْْلَوَّاُص،  َنْصٍر  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا   ، َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  َعاِمٍر َأْخرَباََن  أَبُو  ثنا  َبَة،  ي ْ قُ ت َ ْبُن   
ٍد، َعْن َعبْ  ْبُن حُمَمَّ ، ثنا زَُهرْيُ  أَبِيهِ اْلَعَقِديُّ َأْسَلَم، َعْن  ْبِن  ْبِن زَْيِد  َمَع َرُسوِل هللِا  ،  ِد الرَّمْحَِن  َأْخرَبَهُ قَاَل: َقِدْمنَا  َماِلٍك  َأنَّ أََنَس ْبَن 

َها لَِبنَ ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَدَخَل َصاِحٌب لَنَا َخرِبًَة يَ ْقِضي ِفيَها َحاَجَتهُ  نَاَوَل ِمن ْ ت َ  ةً فَاَْنَاَرْت َعَلْيِه ِترْبًا فََأَخَذَها فَأََتى َفَذَهَب لِي َ
فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َهَذا رَِكاٌز  ، هِبَا النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " زَِْنَا " فَ َوَزََنَا فَِإَذا ِهَي ِماَئيَتْ ِدْرَهمٍ 

 اْْلُُمُس ". َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َضِعيفٌ َوِفيِه 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبنُ  -  7658 ُّ، قَاَل:  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ُد يُوُنَس الضَّبِّ َوأنبأ حُمَمَّ

ْغَداَد، ثنا أَبُو ِقاَلبََة، قَااَل: ثنا أَبُو َعاِصٍم، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن عَ  اِصِم ْبِن ُكَلْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َواِئِل  ْبُن َأمْحََد ْبِن ََتِيٍم اْلَقْنطَرِيُّ بِب َ
َعَث ِإلَْيِه بَِفِصيٍل خَمُْلوٍل، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن ُحْجٍر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّ  هُ بَ َعَث ِإىَل رَُجٍل فَ ب َ

ِإبِِلهِ  تُ بَاِرْك ِفيِه َواَل يف  اللُهمَّ اَل  ِبَفِصيٍل خَمُْلوٍل  َعَث  ُمَصدُِّق هللِا َوُمَصدُِّق َرُسولِِه، فَ ب َ َلَغ    " َجاَءهُ  ِإلَْيِه ". فَ ب َ َعَث  الرَُّجَل فَ ب َ َذِلَك 
َرسُ  قَاَل  َما  ُفاَلاًن  بَ َلَغ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  َوََجَاِْلَا  ُحْسِنَها  ِمْن  َعَث  بِنَاَقٍة  فَ ب َ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  وُل 

 ِه َويف ِإبِِلِه " بِنَاَقٍة ِمْن ُحْسِنَها اللُهمَّ اَبِرْك ِفي
 صحيح.  # قال المحقق:

 

 بَابُ تَرْكِ التَّعَدِّي عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ. 
اْلَفِقيهُ   -  7659 ِإْسَحاَق  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبِن  ،  َوَأْخرَباََن  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا حَيََْي ْبُن  أنبأ  ِمْلَحاَن، 

َثِِن ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد، َعْن َعبَّاِس ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َمْعَبِد ْبِن َعبَّاٍس، َعْن عَ  ، بَُكرْيٍ، ثنا اللَّْيُث، َحدَّ اِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة اأْلَْنَصارِيِّ
  َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَثهُ َساِعيًا فَ َقاَل أَبُوُه: اَل ََتْرُْج َحَّتَّ َعْن قَ ْيِس ْبِن َسْعِد ْبِن ُعبَاَدَة اأْلَْنَصاِريِّ 

ا َأرَاَد اْْلُُروَج أََتى َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  فَ َقاَل لَهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى ، َلْيِه َوَسلَّمَ عَ  حُتِْدَث بَِرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْهًدا فَ َلمَّ
ا ُخَواٌر َأْو َشاٌة َْلَا يُ َعاٌر َواَل َتُكْن َكَأيِب رِغَاٍل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي قَ ْيُس اَل َتَْيت يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َعَلى رَقَ َبِتَك بَِعريٌ َلهُ رُغَاٌء َأْو بَ َقَرٌة ْلََ 

َصاِلٌح فَ َوَجَد رَُجاًل اِبلطَّاِئِف  ْعٌد َرِضَي هللاُ َعْنُه: اَي َرُسوَل هللِا، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَما أَبُو رِغَاٍل؟ قَاَل: ُمَصدٌِّق بَ َعَثهُ  " فَ َقاَل سَ 
اِة َعْيُشهُ يف َغِنيَمٍة َقرِيَبٍة ِمَن اْلِمائَِة ِشَصاٍص ِإالَّ َشاًة َواِحَدًة َواْبُن َصِغرٍي اَل أُ  فَ َقاَل َصاِحُب اْلَغَنِم: َمْن أَْنَت؟  ،  مَّ لَهُ فَ َلَْبُ تِْلَك الشَّ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، هللِا، َصلَّى  َأاَن َرُسوُل َرُسوِل  اللَّبُوِن فَ َقاَل:   قَاَل:  اِة  الشَّ ِإىَل  ْبَت فَ َنظََر  َأْحب َ َا  َأميَّ َب َوقَاَل َهِذِه َغَنِمي َفُخْذ   فَ َرحَّ
فَ َقاَل ُخْذ َشاَتنْيِ ،  اللََّْبَ فََأاَن ُأِحبُّهُ َهِذِه فَ َقاَل الرَُّجُل: َهَذا اْلُغاَلُم َكَما تَ َرى لَْيَس لَهُ طََعاٌم َواَل َشَراٌب َغرْيَُها فَ َقاَل ِإْن ُكْنَت حتُِبُّ 

َلهُ ،  اٍه ِشَصاٍص َمَكاََنَا فََأََب َعَلْيهِ َمَكاََنَا فَ َلْم يَ َزْل يَزِيُدهُ َويَ ْبِذُل َحَّتَّ بََذَل لَهُ ََخَْس ِشيَ  ا رََأى َذِلَك َعَمَد ِإىَل قَ ْوِسِه فَ َرَماهُ فَ َقت َ ،  فَ َلمَّ
َبِغي أِلََحٍد َأْن َيَْيتَ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم هِبََذا اْْلرََبِ قَ ْبِلي فَأََتى اَلَم َصاِحُب اْلَغَنِم َصاحلًِ   َوقَاَل: َما يَ ن ْ ا النَِّبَّ َعَلْيِه السَّ

َعايَةِ فََأْخرَبَهُ فَ َقاَل َصاِلٌح: اللُهمَّ اْلَعْن أاََب رِغَاٍل اللُهمَّ اْلَعْن َأاَب رِغَاٍل، فَ َقاَل َسْعُد ْبَن ُعبَاَدَة: ايَ    َرُسوَل هللِا، اْعُف قَ ْيًسا ِمَن السِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ غُلُولِ الصَّدَقَةِ. 
، ثنا اْبنُ   - 7663 ْيٍد، ثنا احْلََسُن ْبُن اْلَعبَّاِس الرَّاِزيُّ  َأيِب ُعَمَر، ثنا ُسْفيَاُن، َعِن  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

َوَسلََّم بَ َعَثهُ َعَلى الصََّدقَِة، فَ َقاَل: " اَي َأاَب اْلَولِيِد اتَِّق اَل َتَْيت يَ ْوَم  اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعبَاَدَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  
" َأْي َوالَِّذي نَ ْفِسي    ِإنَّ َذِلَك َلَكاِئٌن، قَاَل:اْلِقيَاَمِة بَِبِعرٍي حَتِْمُلهُ َلهُ رُغَاٌء َأْو بَ َقَرٌة َْلَا ُخَواٌر َأْو َشاٌة َْلَا ثُ َؤاٌج "، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ 

 أََبًدا أَْو قَاَل: َعَلى اثْ َننْيِ بَِيِدِه ِإنَّ َذِلَك َلَكَذِلَك ِإالَّ َمْن رَِحَم هللاُ " قَاَل: فَ َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ اَل َأْعَمُل َعَلى َشْيٍء 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بِسَبَبِ الْوَلَايَةِ. بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْوَالِي  

أنبأ    -  7666 يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَالُوا:  َوَغرْيُُه،  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  أنبأ  َأْخرَباََن  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَّبِيُع 
اجْلُمَ  َصْفَواَن  ْبِن  ُعْثَماَن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ أنبأ   ، اِفِعيُّ احْلََسِن الشَّ ْبُن  َأمْحَُد  ثنا   ، َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ِحيُّ 

ُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصْفَواَن ْبِن أَُميََّة، ثنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ  َها   ، َعْن أَبِيِه، َعنْ الصُّويفُّ، ثنا ُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس، ثنا حُمَمَّ َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
اِفِعيِّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َخاَلَطِت الصََّدَقةُ َمااًل ِإالَّ َأْهَلَكْتهُ ". َويف  رَِوايَِة الشَّ

 الصََّدقَةُ َمااًل ِإالَّ َأْهَلَكْتهُ "    هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َُتَاِلطُ 
 قَاَل أَبُو َأمْحََد: اَل َأْعَلُم أَنَّهُ َرَواهُ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َغرْيُهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ 

، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسَلَمَة، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا يُوُسُف    -  7667 ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن يَ ْعُقوَب السُّوِسيُّ
ْيِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر أَنَّ  ، َعْن ُعب َ ْت َهِذهِ اآْليَُة: }َقْد هُ َكاَن يَ ُقوُل: " نَ َزلَ ثنا حَيََْي ْبُن آَدَم، ثنا أَبُو مَحَّاٍد احْلََنِفيُّ

ى َوذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى{ ]األعلى:  َلُح َمْن تَ زَكَّ  [ يف زََكاةِ رََمَضاَن " 15أَف ْ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
ْبنُ   -  7668 َجْعَفُر  ثنا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  ِإْسَحاَق    َوَأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  اَيِسنَي،  ْبِن  َأمْحََد 

ِه َأنَّ  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل َعْن    اْلُمَسيَِّبُّ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اَنِفٍع، َعْن َكِثرِي ْبِن َعْبِد هللِا اْلُمَزّنِّ
ى َوذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى{ ]األعلى: قَ ْوِلِه: }َقْد أَ  َلَح َمْن تَ زَكَّ  [ قَاَل: " ِهَي زََكاةُ اْلِفْطِر " 15ف ْ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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  وَرَقِيقِهِ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا  اتِهِ بَابُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَوْلَادِهِ وَآبَائِهِ وَأُمَّهَ 

 وَزَوْجَاتِهِ 
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن عَ  -  7674 ْمرِو ْبِن َعْبِد اْْلَاِلِق، ثنا َأمْحَُد َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ

ِد ْبِن ِرْشِديَن، ثنا اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، ثنا اَنِفُع ْبُن يَزِيدَ  َثِِن َجْعَفُر ْبُن رَبِيَعَة، َعْن ِعَراِك ْبِن َماِلٍك، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعْن َرُسوِل  ْبُن حُمَمَّ ، َحدَّ
  اْلِفْطِر ".  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " اَل َصَدقََة َعَلى الرَُّجِل يف فَ َرِسِه َويف َعْبِدِه ِإالَّ زََكاةُ 

ُد ْبُن َسْهِل ْبِن َعْسَكٍر َعِن اْبِن َأيِب َمْرمَيَ، فَ َقاَل يف احْلَِديِث: " لَْيَس َعَلى اْلُمْسِلِم يف َعْبِدِه وَ َوَرَواهُ حمَُ  اَل فَ َرِسِه َصَدقٌَة ِإالَّ َصَدقَةُ مَّ
 اْلِفْطِر " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق الْ   -  7682 ُمزَكِّي، َوَغرْيُُه، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ٍد، َعنْ  ، أنبأ إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ اِفِعيُّ ٍد، َعْن أَبِيِه َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  الشَّ لََّم فَ َرَض زََكاَة اْلِفْطِر َعَلى احْلُرِّ َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

 َواْلَعْبِد َوالذََّكِر َواأْلُنْ َثى ِمَْن َُتَّوِنُونَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " فَ رَ   -  7683 َض َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َوَرَواهُ َحاِتُ ْبُن ِإَْسَاِعيَل َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

 ََتٍْر َأْو َصاًعا ِمْن زَبِيٍب َعْن ُكلِّ ِإْنَساٍن َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ُكلِّ َصِغرٍي َأْو َكِبرٍي ُحرٍّ َأْو َعْبٍد ِمَْن مُيَّوِنُوَن َصاًعا ِمْن َشِعرٍي َأْو َصاًعا ِمنْ 
هللاِ  أَبُو َعْبِد  ِل  َأَجاَز  َفيْ " َوُهَو ِفيَما  الن ُّ ثنا  ْبُن حَيََْي،  ُد  ْبُن َعْبَداَن، ثنا حُمَمَّ َمكِّيُّ  ثنا  اْلَولِيِد،  َأيِب  احْلَاِفُظ رَِوايَ َتهُ َعْنهُ َعْن  ثنا  ،  ِليُّ  

أَبِيِه َعنْ  الرَِّضا َعْن  ُموَسى  ْبِن  ُمْرَسٌل. َورُِوَي َذِلَك َعْن َعِليِّ  ِإَْسَاِعيَل َفذََكَرهُ َوُهَو  ْبُن  هللاُ َحاِتُ  النَِّبِّ َصلَّى   َجدِِّه َعْن آاَبئِِه َعِن 
 َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

دِ   -  7685 َهاّنُّ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ  ْبِن َسِعيٍد اْْلََمَذاّنُّ، ثنا اْلَقاِسُم  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ
اٍر اْلَْ  اُك ْبُن ُعْثَماَن، َعْن اَنِفٍع، َعِن  ْبُن َعْبِد هللِا ْبُن َعاِمِر ْبِن زُرَارََة، ثنا ُعَمرْيُ ْبُن َعمَّ َثِِن الضَّحَّ َمَذاّنُّ، ثنا اأْلَبْ َيُض ْبُن اأْلََغرِّ، حدَّ

 ْن َُتَّوِنُوَن."  َواحْلُرِّ َواْلَعْبِد ِمَِ اْبِن ُعَمَر قَاَل: " أََمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَصَدقَِة اْلِفْطِر َعِن الصَِّغرِي َواْلَكِبرِي 
، َوهللاُ َأْعَلمُ   ِإْسنَاُدهُ َغرْيُ َقِويٍّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقرِيِ إِذَا قَدِرَ عَلَيْهِ. 
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بْ   -  7696 ِإْسَحاُق  ثنا  الطَّرَبَاّنُّ،  َأمْحََد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  أنبأ  الزُّوَزّنُّ،  اْلَعبَّاِس  َأيِب  ْبُن  َأمْحَُد  َعْبِد َوَأْخرَباََن  َعْن   ، بَرِيُّ الدَّ إِبْ َراِهيَم  ُن 
، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُهْرمُ  َز، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: " َكاَنْت زََكاةُ اْلِفْطِر َعَلى ُكلِّ ُحرٍّ َوَعْبٍد ذََكٍر الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ

، َصاٌع ِمْن ََتٍْر، َأْو ِنْصُف َصاٍع ِمْن َقْمٍح "   َوأُنْ َثى َصِغرٍي وََكِبرٍي َفِقرٍي َوَغِِنٍّ
اِة اْلِفْطِر  يَ ْرفَ ُعهُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَيْذُكُر َعْن َعطَاٍء أَنَّهُ قَاَل: الَِّذي َيَُْخُذ ِمْن زَكَ قَاَل َمْعَمٌر: َوبَ َلَغِِن َأنَّ الزُّْهرِيَّ َكاَن  

ْعِبُّ ، يُ َؤدِّي َعْن نَ ْفِسِه، وََكَذِلَك َعِن احْلََسِن، وََكَذِلَك قَاَل أَبُو اْلَعالَِيةِ   َوالشَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاع ا. 

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن اَبلََوْيِه ثنا َأمْحَُد ْبُن َعلِ  -  7703 يُل ْبُن إِبْ َراِهيَم  يٍّ اْْلَزَّاُز، ثنا ِإَْسَاعِ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
اْبنِ  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن  ُعَمَر،  ْبُن  هللِا  ْيُد  ُعب َ ثنا   ، اجْلَُمِحيُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  َسِعيُد  ثنا  َعَلْيِه   الرتََُّْجَاّنُّ،  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  ُعَمَر، 

 ْو َصاًعا ِمْن بُ رٍّ َعَلى ُكلِّ ُحرٍّ َأْو َعْبٍد ذََكٍر أَْو أُنْ َثى ِمَن اْلُمْسِلِمنَي،  َوَسلََّم فَ َرَض زََكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن ََتٍْر، أَ 
، َوِذْكُر اْلرُبِّ ِفيِه لَْيَس مِبَْحُفوظٍ   َكَذا قَاَلهُ َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اجْلَُمِحيُّ

 # قال المحقق: ضعيف. 
 

أَبُو    -  7706 َأْخرَباََن  أنبأ  َوَقْد  َمطٍَر،  ْبُن  أَبُو َعْمرِو  ثنا  ، قَااَل:  اْلَفاِرِسيُّ ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ ْبُن قَ تَاَدَة، َوأَبُو  ْبُن  َنْصِر  ُد  حُمَمَّ
، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى أَيُّوَب، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن اجْلَرَّاِح، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن َأيِب رََجاٍء اْلُعطَارِ  ِديِّ

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأدُّوا َصاًعا ِمْن طََعاٍم يَ ْعِِن يف اْلِفْطِر " 
 منكر اإلسناد.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ قَالَ: يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاع . 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر، ثنا حمَُ   -  7711 ُد ْبُن ُشَرْحِبيَل، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ مَّ
: " أََمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعْمرِو ْبِن َحْزٍم يف زََكاِة اْلِفْطِر  َأْخرَبّن أَيُّوُب ْبُن ُموَسى َأنَّ اَنِفًعا، َأْخرَبَهُ َعِن اْبِن ُعَمَر قَالَ 

اجلَْ  َورَِوايَةُ  َصِحيًحا؟  َذِلَك  َيُكوُن  وََكْيَف   ، َيِصحُّ اَل  َوَهَذا   ." ََتٍْر  ِمْن  َصاٍع  َأْو  ِحْنطٍَة  ِمْن  َصاٍع  ابْ بِِنْصِف  َعِن  اَنِفٍع  َعْن  ِن َماَعِة 
ْيِن ِمْن ِحْنطٍَة َكاَن بَ ْعَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ِعْمَراَن تَ ْعِديُل الصَّاِع ُمدَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ٍد، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الطَّ   -  7715 ، أنبأ َشاِفُع ْبُن حُمَمَّ ٍد اأْلَْرَمِويُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ اِفِعيُّ ، ثنا اْلُمَزّنُّ، ثنا الشَّ َحاِويُّ
اَن، َعِن اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، َعْن َعِقيِل ْبِن خَ  اِلٍد، َوَعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َخاِلِد ْبِن ُمَساِفٍر، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد  َعْن حَيََْي ْبِن َحسَّ

ْيِن ِمْن ِحْنطٍَة.    ْبِن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َرَض زََكاَة اْلِفْطِر ُمدَّ
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ْيِن َخطَأٌ  : َحِديُث ُمدَّ اِفِعيُّ ْيِن َكاَن بَ ْعَد َرُسو  .قَاَل الشَّ ْعِديَل مِبُدَّ ْيُخ: ُهَو َكَما قَاَل فَاأْلَْخبَاُر الثَّابَِتةُ َتُدلُّ َعَلى َأنَّ الت َّ ِل هللِا  قَاَل الشَّ
دِّيِق، َوُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ  َورُّوِينَا يف َجَواِز ِنْصِف َصاٍع ِمْن بُ رٍّ يف َصَدَقِة اْلِفْطِر، َعْن َأيِب َبكْ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ٍر الصِّ

ْبِن َعْبِد هللاِ  ُهَما َوَجاِبِر  اْلُمْنِذرِ ،  َعن ْ اْبُن  ُهْم قَاَل  هللاُ َعن ْ الّرَِوايَ َتنْيِ َعْن َعِليٍّ َواْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  ِإْحَدى  ُبُت َوَأيِب ُهَريْ َرَة َويف  يَ ث ْ : اَل 
َبكْ  َأيِب  َعْن  َمْوُصوٌل، َوهللاُ َذِلَك  ُعْثَماَن  َوَعْن  َقِطٌع  ُمن ْ َبْكٍر  َأيِب  َعْن  ُهَو  ْيُخ:  الشَّ قَاَل  ُهَما.  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َوُعْثَماَن  َوَقْد ٍر،  َأْعَلُم.   

يف  َأْخبَاٌر  َوَورََدْت  بُ رٍّ  ِمْن  َصاٍع  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َأْخبَاٌر  َقْد  َورََدْت  َذِلَك.  ِمْن  َشْيٌء  َيِصحُّ  َواَل  َصاٍع،  ِنْصِف   
احلَْ  ، َويف  اْْلُْدِريِّ َأيِب َسِعيٍد  اَلِفيَّاِت، َورُوِّينَا يف َحِديِث  اْلِْ َها يف  ِمن ْ ْنُت ِعلََّة ُكلِّ َواِحٍد  تَ ْعِديَل  بَ ي َّ َأنَّ  اْبِن ُعَمَر  الثَّاِبِت َعِن  ِديِث 

ْيِن ِمْن بُ رٍّ َوهُ  ْوِفيقُ ُمدَّ  َو ِنْصُف َصاٍع ِبَصاٍع ِمْن َشِعرٍي َوَقَع بَ ْعَد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َواِبهلِل الت َّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
الَّذِينَ    مَ وَأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِبَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ صَاع ا بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 كَانُوا يَقْتَاتُونَ بِهِ 
ِْمذِ   -  7716 ِد ْبِن َحاِمٍد الرتِّ ُد ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َنْصٍر حُمَمَّ ُد ْبنُ َأْخرَباََن حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ ِحبَّاَن، ثنا حَيََْي   يُّ

َأَْسَاءَ  ِه  أُمِّ َعْن  الزَُّبرْيِ،  ْبِن  ُعْرَوَة  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  َعِقيٍل،  َعْن  اللَّْيُث،  ثنا  بَُكرْيٍ،  َا ْبُن  أَنَّ َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َبْكٍر  َأيِب  بِْنِت   
اْلِفطْ  ُْم َكانُوا خُيْرُِجوَن زََكاَة  َأَنَّ ثَ ْتهُ  الصَّاعِ َحدَّ َأِو  ْيِت  اْلب َ َأْهُل  ِبِه  يَ ْقتَاُت  الَِّذي  اِبْلُمدِّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعْهِد   ِر يف 

 الَِّذي يَ ْقتَاتُوَن ِبِه، يَ ْفَعُل َذِلَك َأْهُل اْلَمِديَنِة ُكلُُّهمْ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 نَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِيَارُهُ خَمْسَةَ أَرْطَال  وَثُلُثٍ. بَابُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ صَاعَ ال 

بْ   -  7721 ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  احْلَاِفُظ،  َسْعٍد  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َثِِن  حدَّ احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َوَأْخرَباََن  احْلَُسنْيُ  ثنا  هللِا،  َعْبِد  ِن 
نَاُه، فَ َقاَل: " إِ  ، فَأَتَ ي ْ نَا أَبُو يُوُسَف ِمَن احْلَجِّ َتَح َعَلْيُكْم اَباًب ِمَن اْلِعْلِم  َمْنُصوٍر، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَولِيِد، قَاَل: َقِدَم َعَلي ْ ّّنِ أُرِيُد َأْن أَف ْ

ال  اْلَمِديَنَة َفَسأَْلُت َعِن  ْصُت َعْنهُ فَ َقِدْمُت  تَ َفحَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قُ ْلُت  َُهَِِّن،  هللِا َصلَّى  صَّاِع، فَ َقالُوا: َصاُعنَا َهَذا َصاُع َرُسوِل 
ا َأْصَبْحُت َأََتّن ََنٌْو ِمْن ََخِْسنيَ  ِة َغًدا، فَ َلمَّ ُتُكْم يف َذِلَك؟ فَ َقالُوا: َنَْتِيَك اِبحْلُجَّ يَن َواأْلَْنَصاِر،  َشْيًخا ِمْن أَبْ نَاِء اْلُمَهاِجرِ َْلُْم: َما ُحجَّ

ُهْم خُيْرِبُ َعْن أَبِيِه َأْو َأْهِل بَ ْيِتِه َأنَّ  ُهُم الصَّاُع حَتَْت رَِدائِِه، ُكلُّ رَُجٍل ِمن ْ َهَذا َصاُع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َمَع ُكلِّ رَُجٍل ِمن ْ
   فَِإَذا ُهَو ََخَْسةُ َأْرطَاٍل َوث ُُلٌث بِنُ ْقَصاٍن َمَعهُ َيِسرٍي، فَ َرأَْيُت أَْمًرا قَِوايًّ فَ َقْد تَ رَْكُت قَ ْوَل َأيِب فَ َنظَْرُت فَِإَذا ِهَي َسَواٌء، قَاَل: فَ َعايَ ْرتُهُ 

: َفَحَجْجُت ِمْن َعاِمي َذِلَك فَ َلِقيُت   ِلَك ْبَن أََنٍس، َفَسأَْلتُهُ َعِن َماَحِنيَفَة يف الصَّاِع، َوَأَخْذُت بَِقْوِل َأْهِل اْلَمِديَنِة " قَاَل احْلَُسنْيُ
 نَّ اْلِمْكيَاَل اَل يُ ْرَطُل، ُهَو َهَذا. الصَّاِع، فَ َقاَل: َصاُعنَا َهَذا َصاُع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ُقْلُت: َكْم ِرْطاًل ُهَو؟ قَاَل: إِ 

: فَ َلِقيُت َعْبَد هللِا ْبَن  َثِِن َأيِب َعْن َجدِّي َأنَّ َهَذا َصاُع ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل احْلَُسنْيُ  زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، فَ َقاَل: َحدَّ
 حسن. # قال المحقق:
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ِد ْبِن احْلََسِن اْْلُْسَرَوُجرْ  -  7722 ، قَاَل:  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا َداُوُد ْبُن احْلَُسنْيِ ِديُّ

ُب، يَ ُقوُل: َسأَْلُت ِإَْسَاِعيَل ْبَن َأيِب أَُوْيٍس اِبْلَمِديَنِة، َعْن َصاِع النَّ  َد ْبَن َسْعٍد اجْلالَّ ْعُت حُمَمَّ ، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " فََأْخَرَج َسَِ ِبِّ
ْتُهُ َفَكاَن ََخَْسَة َأْرطَاٍل َوثُ لُثً ِإَلَّ َصاًعا َعِتيًقا اَبلِيًا  ا " ، فَ َقاَل: َهَذا َصاُع النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعْيِنِه فَ َعريَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، يَ ُقوُل: " َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَاَل: قَ َرْأُت ِِبَطِّ َأيِب َعْمرٍو  - 7723 ْهِليَّ َد ْبَن حَيََْي يَ ْعِِن الذُّ ْعُت حُمَمَّ اْلُمْسَتْمِلي، َسَِ
ْبنِ  َماِلِك  َمْكُتواًب َصاُع  أََنٍس، فَ َوَجْدُت َعَلْيِه  ْبِن  َماِلِك  أَُوْيٍس َصاَع  َأيِب  ْبِن  ِإَْسَاِعيَل  ِمْن  َعْرُت  النَِّبِّ  اْست َ ُمَعريٌَّ َعَلى َصاِع  أََنٍس،   

ْتُهُ اِبْلَعَدِس، فَ َوَجْدتُهُ ََخَْسَة َأْرطَاٍل َوثُ لُثًا " َصلَّى   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َواَل َأْحَسُبِِن ِإالَّ َعريَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا الرَّ  - 7724 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ بِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا اْْلَِصيُب ْبُن اَنِصٍح،  َأْخرَباََن حُمَمَّ

، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَ  اَل: قَاَل ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر اْلَمِديِِنِّ
هللاِ  َرُسوَل  َوَسلََّم:  اَي  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  اأْلَْمَداِد،  َأْصَغُر  اَن  َوُمدَّ يَعاِن،  الصِّ َأْصَغُر  َصاَعنَا  يف   ِإنَّ  لَنَا  اَبِرْك  اللُهمَّ   "

اللُهمَّ   ، بَ رََكَتنْيِ اْلرَبََكِة  َمَع  لَنَا  َواْجَعْل  وََكِثرياَِن،  َوقَِليِلنَا  اَن  َوُمدِّ َعْبُدَك َصاِعنَا  َوِإّّنِ  َة  َمكَّ أِلَْهِل  َدَعاَك  َوَخِليَلَك  َعْبَدَك  ِإبْ َراِهيَم  َإنَّ   
َة ".   َوَرُسوُلَك َأْدُعوَك أِلَْهِل اْلَمِديَنِة مِبِْثِل َما َدَعاَك ِبِه إِبْ َراِهيُم أِلَْهِل َمكَّ

َمْنُصوٍر، ، َعْن  الطَّْلِحيُّ ُموَسى  ْبُن  ِمْن   َوالَِّذي َرَواهُ َصاِلُح  نَّةُ  السُّ َها َجَرِت  هللاُ َعن ْ اأْلَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي  ِإبْ َراِهيَم، َعِن  َعْن 
اجْلَنَابَِة َصاٌع َواْلُوُضوءُ َرطَْلنْيِ َوالصَّاُع ََثَانِ  ِمَن  اْلُغْسِل  َوَسلََّم يف  هللاُ َعَلْيِه  هللِا َصلَّى  َأْرطَاٍل، فَِإنَّ َصاحِلًا  َرُسوِل  ِبِه َوُهَو َيةُ  َفرَُّد  يَ ت َ

اْلِعْلِم اِبحْلَِديِث، وََكَذِلَك َما رُِوَي َعْن جَ  ِمْن َأْهِل  َمِعنٍي َوَغرْيُهُ  ْبُن  َماِلٍك َضِعيُف احْلَِديِث، قَاَلهُ حَيََْي  ْبِن  أََنِس  يَزِيَد، َعْن  رِيِر ْبِن 
َلَة َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي   َوضَّأُ ِبَرطَْلنْيِ َوَما رُِوَي َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ت َ

هللاِ  َرُسوُل  َماِلٍك َكاَن  ْبِن  أََنِس  َعْن  َوالصَِّحيُح  َضِعيٌف  ِإْسنَاُدُُهَا  َأْرطَاٍل  ََثَانَِيةُ  اِبلصَّاِع،  َصلَّ َويَ ْغَتِسُل  َوضَّأُ   يَ ت َ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  ى 
ُْم َكانُوا خُيْرُِجوَن زََكاَة اْلِفْطِر اِبلصَّ   اِبْلُمدِّ َويَ ْغَتِسُل اِبلصَّاِع ِإىَل  اِع الَِّذي يَ ْقتَاتُوَن ََخَْسِة أَْمَداٍد، ُثَّ َقْد َأْخرَبَْت َأَْسَاءُ بِْنُت َأيِب َبْكٍر َأَنَّ

َا َكاَنتْ ِبِه َفَدلَّ َذِلَك عَ  َها َأَنَّ  تَ ْغَتِسُل ِهَي َوَرُسوُل  َلى خُمَاَلَفِة َصاِع الزََّكاِة َواْلُقوِت َصاَع اْلُغْسِل. ُثَّ َقْد َرَوْت َعاِئَشةُ َرِضَي هللاُ َعن ْ
َرَق َثاَلثَةُ آُصٍع، فَِإَذا َكاَن الصَّاُع ََخَْسَة َأْرطَاٍل َوثُ لُثًا، َكاَن هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ِإاَنٍء َقْدَر اْلَفَرِق، َوَقْد َدلَّْلنَا َعَلى َأنَّ اْلفَ 

ُهَما ََثَانَِيَة َأْرطَاٍل َوُهَو َصاٌع َوِنْصفٌ   َوَقْدُر َما يَ ْغَتِسُل ِبِه َكاَن خَيْتَِلُف اِبْخِتاَلِف ااِلْسِتْعَماِل َفاَل ،  َقْدُر َما يَ ْغَتِسُل ِبِه ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ
 ْوِفيقُ َمْعىَن ِلرَتِْك اأْلََحاِديِث الصَِّحيَحِة يف َقْدِر الصَّاِع اْلُمَعدِّ ِلزََكاِة اْلِفْطِر مِبِْثِل َهَذا َواِبهلِل الت َّ 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ. 



345 

 

ُد ْبُن  -  7726 ُد ْبُن َعِليٍّ اْلَورَّاُق َوَلَقُبهُ محَْ َأْخرَباََن حُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ َداُن، ثنا َداُوُد  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه    ْبُن َشِبيٍب، ثنا حَيََْي ْبُن َعبَّاٍد، وََكاَن ِمْن ِخيَاِر النَّاِس، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعنِ 

َة يُ نَاِدي َأنَّ َصَدَقَة اْلِفْطِر َحقٌّ َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َصِغرٍي َأْو   َكِبرٍي ذََكٍر َأْو أُنْ َثى ُحرٍّ َوَِمُْلوٍك َحاِضٍر َوَسلََّم َأَمَر َصارًِخا بَِبْطِن َمكَّ
اِن ِمْن َقْمٍح، َوقَاَلهُ اْلكُ َأْو اَبٍد، َصاٌع   ُد ْبُن خَمَْلٍد َعْن مَحَْداَن فَ َزاَد ِفيِه ُمدَّ يُّ أَْيًضا، َعْن َداُوَد ْبِن ِمْن َشِعرٍي أَْو ََتٍْر. َوَرَواهُ حُمَمَّ َدميِْ

َهَكَذا،   ُجَرْيٍج  اْبِن  َعِن  َعبَّاٍد،  ْبُن  حَيََْي  ِبِه  َفرُِد  يَ ن ْ َحِديٌث  َوَهَذا  يف َشِبيٍب،  قَ ْوِلِه  ِمْن  َعطَاٍء  َعْن  ُجَرْيٍج  اْبِن  َعِن  َغرْيُهُ  َرَواهُ  َا  َوِإَّنَّ
ْيِن، َوَعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن ُعَمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َمْرفُوًعا ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف    َسائِِر أْلَفاِظهِ اْلُمدَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ثنا أَبُو وَ   -  7728 ْغَداَد،  اأْلََدِميُّ بِب َ َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  احْلَاِفُظ، أنبأ  أَبُو َعْبِد هللِا  ٍد    َأْخرَباََن  ْبُن حُمَمَّ اْلَمِلِك  ِقاَلبََة َعْبُد 
، ثنا َماِلُك ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، ثنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، عَ  ْن َعِليِّ ْبِن َصاِلٍح، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن ُعَمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن الرَّقَاِشيُّ

ِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " زََكاةُ اْلِفْطِر َعَلى احْلَاِضِر َوالْ  ،  أَبِيِه، َعْن َجدِّ بَاِدي ". َوَرَواهُ ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْهِديٍّ
َعْن َجدِِّه َمْرفُوًعا ِإالَّ أَنَّهُ مَلْ َيْذُكِر ِن اْلُمْعَتِمِر َوَساَق احْلَِديَث ِبطُوِلِه، َورََواهُ َساملُ ْبُن نُوٍح، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعْمرٍو، َعْن أَبِيِه،  عَ 

دً  : َسأَْلُت حُمَمَّ ِْمِذيُّ ا يَ ْعِِن اْلُبَخارِيَّ َعْن َهَذا احْلَِديِث، فَ َقاَل اْبُن ُجَرْيٍج مَلْ َيْسَمْع ِمْن َعْمرِو احْلَاِضَر َواْلبَاِدَي، قَاَل أَبُو ِعيَسى الرتِّ
 ْبِن ُشَعْيبٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الْأَقِطِ وَغَيْرِهِ. 
ُد ْبُن يَ عْ َأْخرَباََن أَبُ  -  7731 ُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن و زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ْبِن َعْمرٍو اْلُمزَ  هللِا  ِإىَل َكِثرِي ْبِن َعْبِد  اْبِن َوْهٍب قَاَل: وََكَتَب  َأيِب  ،  ّنِّ خُيْرِبُ َنْصٍر، قَاَل: قُِرَئ َعَلى  الرَّمْحَِن، َعْن  ْبِن َعْبِد  َعْن رُبَ ْيِح 
َوَسلََّم فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل هللِا ِإانَّ أُولُو َأْمَواٍل   َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َجاَء رَِجاٌل ِمَن َأْهِل اْلبَاِديَِة ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 

َواحْلُرِّ َواْلَعْبِد َصاًعا ِمْن ََتٍْر أَْو َصاًعا ِمْن فَ َهْل جَيُوُز َعنَّا ِمْن زََكاِة اْلِفْطِر؟ قَاَل: " اَل فََأدُّوَها َعِن الصَِّغرِي َواْلَكِبرِي َوالذََّكِر َواأْلُنْ َثى 
 زَبِيٍب َأْو َصاًعا ِمْن َشِعرٍي أَْو َصاًعا ِمْن أَِقٍط " 

 منكر.  # قال المحقق:
 

ْغَداَد أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق الطَّيِِّبُّ  - 7733 ، ثنا أَبُو َعِليٍّ ِبْشُر ْبُن ُموَسى َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل، بِب َ
َثِِن زاَِيدُ  ، ثنا اْلُمْقِرُئ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زاَِيٍد، حدَّ ، َصاِحَب اأْلََسِديُّ ْعُت زاَِيَد ْبَن احْلَاِرِث الصَُّداِئيَّ ، قَاَل: َسَِ  ْبُن نُ َعْيٍم احْلَْضَرِميُّ

َفذََكرَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  هللِا َصلَّى  َرُسوَل  أَتَ ْيُت  قَاَل:  حُيَدُِّث  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  قَاَل: ُثَّ َرُسوِل  َأْن  ِإىَل  احْلَِديَث  آَخُر      أَََتهُ 
ِر ِغىًن َفُصَداٌع يف الرَّْأِس، َوَداٌء يف اْلَبْطِن فَ َقاَل: اَي َنِبَّ هللِا َأْعِطِِن، فَ َقاَل َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َسَأَل النَّاَس َعْن ظَهْ 
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اِئُل: فََأْعِطِِن ِمَن الصََّدقَِة، فَ َقالَ  َنِبٍّ    ". فَ َقاَل السَّ " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ مَلْ يَ ْرَض ِفيَها ِِبُْكِم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  لَهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى 
نَاَك َحقََّك " َزاِء َأْعطَي ْ َواَل َغرْيِِه يف الصََّدقَاِت َحَّتَّ َحَكَم ُهَو ِفيَها َفَجزََّأَها ََثَانَِيَة َأْجَزاٍء فَِإْن ُكْنَت ِمْن تِْلَك اأْلَجْ   ُتَك َأْو َأْعطَي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ. 
، أنبأ َجدِّي حَيََْي ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسَلَمَة،  - 7738 ُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َصاِلِح ْبُن َأيِب طَاِهٍر اْلَعْنرَبِيُّ رَاِفٍع، ثنا اْبُن ثنا حُمَمَّ

اُك، َعْن اَنِفٍع، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم َأَمَر ِبِِْخَراِج زََكاِة اْلِفْطِر َأْن تُ َؤدَّى َأيِب ُفَدْيٍك، أنبأ الضَّحَّ
ِد ْبِن رَاِفٍع    قَ ْبَل ُخُروِج النَّاِس ِإىَل الصَّاَلِة َوَأنَّ َعْبدَ  . َرَواهُ ُمْسِلٌم يف الصَِّحيِح َعْن حُمَمَّ ْوٍم َأْو يَ ْوَمنْيِ يَها قَ ْبَل َذِلَك بِي َ هللِا َكاَن يُ َؤدِّ

 ُدوَن َأَداِء َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمرَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ٍد اْلُمْقِرُئ،  -  7739 ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا أَبُو َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ

ْن ُكلِّ َصِغرٍي  َم َأْن ُُنْرَِج زََكاَة اْلِفْطِر عَ الرَّبِيِع، ثنا أَبُو َمْعَشٍر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: أََمَراَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
ُهْم وَُكنَّا نُ ْؤَمُر َأْن ُُنْرَِجهُ قَ ْبَل َأْن وََكِبرٍي َوُحرٍّ َوَِمُْلوٍك َصاًعا ِمْن ََتٍْر َأْو َشِعرٍي قَاَل: وََكاَن يُ ْؤَتى ِإلَْيِهْم اِبلزَّبِيِب َواأْلَِقِط فَ ي َ  ُلونَهُ ِمن ْ ْقب َ

ِإىَل الصَّاَلِة فَأََمَرُهْم َرُسوُل   " أَ َُنُْرَج  ْوِم  اْلي َ اْغُنوُهْم َعْن طََواِف َهَذا   " ُهْم، َويَ ُقوُل:  ن َ بَ ي ْ ُموهُ  يُ َقسِّ َأْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  بُو هللِا َصلَّى 
ْنِديُّ اْلَمِديِِنُّ، َغرْيُهُ َأْوثَُق ِمْنهُ َوَحِديُث اْبِن َعبَّاٍس يف َهَذا اْلبَاِب َوَقدْ   َمَضى ِذْكُرهُ  َمْعَشٍر َهَذا جنَِيٌح السِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ. 
ِه، أنبأ َعْبَدانُ   -  7751 ، أنبأ أَبُو اْلُمَوجِّ َحْرَمَلةُ ْبُن  ، أنبأ َعْبُد هللِا، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ احْلََسُن ْبُن َحِليٍم اْلَمْرَوِزيُّ

ثَهُ  َع يَزِيَد ْبَن َأيِب َحِبيٍب، حُيَدُِّث َأنَّ أاََب اْْلرَْيِ حدَّ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  ِعْمَراَن، أَنَّهُ َسَِ َع ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر يَ ُقوُل: َسَِ أَنَّهُ َسَِ
ِه َحَّتَّ يُ ْفَصَل َبنْيَ النَّاِس َأْو قَاَل َحَّتَّ حُيَْكَم َبنْيَ النَّاِس ". قَاَل يَزِيُد: وََكاَن أَبُو اْْلرَْيِ اَل  َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ُكلُّ اْمِرٍئ يف ِظلِّ َصَدقَتِ 

ُق ِفيِه ِبَشْيٍء َوَلْو َكْعَكًة َولَْو َبَصَلةً   خُيِْطُئهُ يَ ْوٌم اَل يَ َتَصدَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 ةِ التَّطَوُّعِ بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي صَدَقَ 

َثِِن  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا حمَُ   -  7758 ُد ْبُن َأيِب مُحَْيٍد، حدَّ مَّ
، ح َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمحَْ  ، َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمرِو ْبِن أَُميََّة الضَّْمِريُّ ْسَفاِطيُّ ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َعبَّاٌس اإْلِ َد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
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، َعْن أَبِيِه: َأنَّ ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر، ثنا أََنُس ْبُن ِعيَاٍض، ثنا اْبُن َأيِب مُحَْيٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن أُمَ   ُعَمَر َمرَّ يََّة الضَّْمرِيُّ
َق ِبِه، فَاْشرَتَاهُ َفَدفَ َعهُ ِإىَل َأْهِلِه َوقَاَل: ِإّّنِ ،  َعَلْيِه َوُهَو ُيَساِوُم مِبَْرطٍ  ْعُت َرُسوَل هللِا فَ َقاَل: َما َهَذا؟ قَاَل: أُرِيُد َأْن َأْشرَتِيَهُ َوأََتَصدَّ  َسَِ

َما َأْعطَ  يَ ُقوُل: "  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َمْن َيْشَهُد َمَعَك؟ فَأََتى َعاِئَشَة َرِضَي  َصلَّى  هللاُ َعْنُه:  " فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي  ُتُموُهنَّ فَ ُهَو َصَدقٌَة  ي ْ
ْعُت رَ  َها فَ َقاَم ِمْن َورَاِء اْلبَاِب فَ َقاَلْت: َمْن َهَذا؟ قَاَل َعْمٌرو، قَاَلْت: َما َجاَء ِبَك؟ قَاَل: َسَِ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُسوَل هللِا َصلَّ هللاُ َعن ْ

نَ َعْم. " قَاَلْت:  ُتُموُهنَّ فَ ُهَو َصَدقٌَة  " َما َأْعطَي ْ َأيِب مُحَْيٍد محَّاُد   يَ ُقوُل:  اْبُن  َأيِب َداُوَد َأتُّ،  ْبِن ِعيَاٍض، َوَحِديُث  أََنِس  َلْفُظ َحِديِث 
ُد ْبُن َأيِب مُحَْيدٍ   ْبُن َأيِب مُحَْيٍد َويُ َقاُل حُمَمَّ

 ضعيف.  قال المحقق:# 
 

يِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَالُوا: أنبأ أَبُو َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َسعِ   -  7760
ُد ْبُن عَ  ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ حُمَمَّ ْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ أََنُس ْبُن ِعيَاٍض، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َأْخرَبَهُ  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

وَكَ  َوَلِدِه،  َوأُمِّ  َمْسُعوٍد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  اْمَرَأِة  هللِا  َعْبِد  بِْنِت  رَْيطََة  َعْن  هللِا،  َعْبِد  ْبُن  هللِا  اْمرَ َعْبُد  ْبِن اَنِت  هللِا  ِلَعْبِد  َولَْيَس  َصنَّاَعًة،  أًَة 
َعِتَها، فَ َقاَلْت: َوهللِا َلَقْد َشغَْلَتِِن   أَْنَت َوَوَلُدَك َعِن الصََّدَقِة، َفَما َأْسَتِطيُع َمْسُعوٍد َماٌل، وََكاَنْت تُ ْنِفُق َعَلْيِه َوَعَلى َوَلِدِه ِمْن ََثَِن َصن ْ

َق َمَعُكْم، فَ قَ  لََّم ِهَي َوُهَو،  اَل: َما ُأِحبُّ ِإْن مَلْ َيُكْن َلِك يف َذِلَك َأْجٌر َأْن تَ ْفَعِلي، َفَسأََلْت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ َأْن أََتَصدَّ
َها، َولَْيَس ِل َواَل ِلَوَلِدي َواَل  َعٍة أَبِيُع ِمن ْ ُق، فَ َهْل ِل    ِلَزْوِجي َشْيٌء، َفَشغَُلوّن َفاَل فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا إِنَِِّن اْمَرأٌَة َذاُت َصن ْ أََتَصدَّ

 نْ َفِقي َعَلْيِهْم " يف َذِلَك َأْجٌر؟ فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلِك يف َذِلَك َأْجٌر َما أَنْ َفَقِت َعَلْيِهْم فَأَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 

الصَّدَقَةِ:    سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ هِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِن ى " وَقَوْلَهُ حنِيَ  بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِ 

 التَّوْفِيقُ   لشِّدَّةِ وَالْفَاقَةِ وَالِاكْتِفَاءِ بِأَقَلِّ الْكِفَايَةِ، وَبِاهللِ " جَهْدٌ مِنْ مُقِل  " إِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّبْرِ عَلَى ا 
ْغَداَد، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسفْ   -  7776 َثِِن الرَّبِيُع ْبُن رَوْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ٍح،  يَاَن، حدَّ

اِئِب ْبِن َأيِب لُبَابََة َأنَّ جَ  ، َعْن ُحَسنْيِ ْبِن السَّ ، َعِن الزُّْهِريِّ ُد ْبُن َحْرٍب، ثنا الزُّبَ ْيِديُّ ثَهُ ثنا حُمَمَّ هُ حدَّ َأنَّ َأاَب لُبَابََة ِحنَي ََتَب هللاُ  ،  دَّ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  أُُموٍر َوَجَد َعَلْيِه ِفيَها َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه يف ََتَلُِّفِه َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى  َم، َوِفيَما َكاَن َسَلَف قَ ْبَل َذِلَك يف 

أَ   َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َزَعمَ  الَّيِت  اَي َرُسوَل هللِا، ِإّّنِ َأْهُجُر َداَر قَ ْوِمي  ََتَب هللاُ َعَلْيِه:  لُبَابََة قَاَل ِحنَي  أاََب  ْنَب،  ُحَسنْيٌ َأنَّ  الذَّ َصْبُت ِفيَها 
لَهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى ِإىَل هللِا َوِإىَل َرُسولِِه، فَ َقاَل  : " جُيْزُِئ   َوأَنْ َتِقُل َوُأَساِكُنَك َوَأُْنَِلُع ِمْن َماِل َصَدَقةً  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: زََعَم ُحَسنْيٌ

ُد ْبُن َأيِب  ا ََتَب هللاُ َعَلىَعْنَك الث ُُّلُث " َوَرَواهُ حُمَمَّ اِئِب ْبِن َأيِب لُبَابََة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َلمَّ  َحْفَصَة، َعِن الزُّْهِريِّ َعْن ُحَسنْيِ ْبِن السَّ
 " جُيِْزُئ َعْنَك الث ُُّلُث "  اَل:َأيِب لُبَابََة، قَاَل أَبُو لُبَابََة: ِجْئُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ُقْلُت: َفذََكَرُه. َوقَاَل: فَ قَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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َد آاَبِذيُّ   -  7780 ، ح َوَأْخرَباََن أَبُو ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو طَاِهٍر اْلُمَحمَّ ، ثنا أَبُو َداُوَد احْلََفِريُّ وِريُّ ثنا اْلَعبَّاُس الدُّ

ْبُن   اْلِمْصِريُّ احْلَُسنْيِ  ٍد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َأيِب  ،  ِبْشَراَن، أنبأ  ْبُن يُوُسَف، قَااَل:  ُد  اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، ثنا حُمَمَّ ثنا 
فَ َقاَل َأَحُدُهْم: ِل ِمائَةُ أُوِقيٍَّة ،  نَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِإْسَحاَق، َعِن احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َجاَء َثاَلثَةُ نَ َفٍر ِإىَل ال

ْقُت ِبَعَشَرِة َداَنِنريَ  ْقُت بَِعَشَرِة َأَواٍق، َوقَاَل اآْلَخُر: ِل ِماَئةُ ِدينَاٍر فَ َتَصدَّ ْقُت ِبدِ ،  فَ َتَصدَّ ،  ينَارٍ َوقَاَل الثَّاِلُث: ِل َعَشَرةُ َداَنِنرَي فَ َتَصدَّ
َق ُكلُّ رَُجٍل ِمْنُكْم ِبُعْشِر َماِلِه، ُكلُُّكْم يف اأْلَجْ   ِر َسَواٌء " فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َتَصدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ كَرَاهِيَةِ إِمْسَاكِ الْفَضْلِ وَغَيْرُهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ 
ُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َجاِبرٍ َأْخرَباََن عَ   -  7783 َثِِن حُمَمَّ ْيٍد الصَّفَّاُر، حدَّ َثُم ْبُن َخارَِجَة،  ِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ، ثنا اْْلَي ْ

، قَاَل: قَاَل    َوَمْهِديُّ ْبُن َحْفٍص، قَااَل: ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ُمْطِعِم ْبِن اْلِمْقَداِم، ، َعْن رَْكٍب اْلِمْصرِيِّ َعْن َنِصيٍح اْلَعْنِسيِّ
ِمْن غَ  نَ ْفِسِه  َقَصٍة، َوَذلَّ يف  َمن ْ ِمْن َغرْيِ  تَ َواَضَع  " طُوََب ِلَمْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  َمااًل ََجََعهُ يف َرُسوُل  َمْسَكَنٍة، َوأَنْ َفَق  رْيِ 

َمْعِصَيةٍ  وَ َغرْيِ  نَ ْفِسِه،  يف  َذلَّ  ِلَمْن  طُوََب  َواحلِْْكَمِة،  اْلِفْقِه  َأْهَل  َوَخاَلَط  َواْلَمْسَكَنِة،  الذِّلَِّة  َأْهَل  َورَِحَم  َوَصُلَحْت ،  طَاَب َكْسبُُه، 
تُُه، َوَعَزَل َعِن النَّاِس َشرَُّه، طُوََب ِلَمْن َعِمَل ِبِعْلِمِه،  َوأَنْ َفَق اْلَفْضَل ِمْن َمالِِه، َوَأْمَسَك اْلَفْضَل ِمْن قَ ْوِلِه َسرِيَرتُُه، َوَحُسَنْت َعاَلنِي َ

 " 
ِمْقَدامٍ   -  7784 ْبِن  اْلُمْطِعِم  اْبُن َعيَّاٍش، َعِن  ثنا  ثنا آَدُم،  ْبُن َشرِيٍك،  ْيُد  ثنا ُعب َ َأمْحَُد،  أنبأ   ، ْبُن َسِعيٍد َأْخرَباََن َعِليٌّ َبَسةُ  ، َوَعن ْ

َنصِ  َعْن   ، َذلَّ اْلَكاَلِعيُّ ِلَمْن  " طُوََب  قَ ْوَلُه:  َيْذُكْر  مَلْ  أَنَّهُ  ِإالَّ  َمْعنَاهُ  ِمْن  بَِنْحٍو  َفذََكَرهُ   ، اْلِمْصرِيِّ َعْن رَْكٍب  َوطَاَب يٍح،  نَ ْفِسِه،  يف   
ُتهُ "   َكْسُبُه، َوقَاَل طُوََب ِلَمْن َحُسَنْت َسرِيَرتُُه، وََكُرَمْت َعاَلنِي َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 مَا وَرَدَ فِي تَفْسرِيِ الْمَاعُونِ   بَابُ 
آ  -  7791 ثنا   ، احْلَُسنْيِ ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  احْلََسِن،  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َعْن  َوَأْخرَباََن   ، اْلَمْسُعوِديُّ ثنا  َدُم، 

ُهْم " َوَرَواهُ  َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعْن َأيِب اْلَعِبيَدْيِن، َعنِ  ن َ َعاَطى النَّاُس بَ ي ْ ْلِو َواْلِقْدِر، َوَما يَ ت َ  اْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: " ُهَو َمْنُع اْلَفْأِس َوالدَّ
 احْلَاِرُث ْبُن ُسَوْيٍد َعْن َعْبِد هللاِ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ثَ نَا أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َوأَبُو  - 7792 ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍوَحدَّ ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا، ، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُعوَن اْلَماُعوَن{ ]املاعو   : َعارِيَةُ اْلَمتَاِع " [ قَالَ 7ن: أنبأ وَِكيٌع، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " }َومَيْن َ

 صحيح.  # قال المحقق:
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ثنا آدَ   -  7793  ، ْبُن احْلَُسنْيِ إِبْ َراِهيُم  ثنا  احْلََسِن،  ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن  احْلَاِفُظ،  َأيِب َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  اْبِن  ُم، ثنا َوْرقَاُء، َعِن 

ْيِت "   جنَِيٍح، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " اْلَماُعوُن َمتَاُع اْلب َ
َا الزََّكاةُ اْلَمفْ  ْيُد هللِا ْبُن َأيِب يَزِيَد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوَذَهَب ََجَاَعٌة ِإىَل َأَنَّ  ُروَضةُ وََكَذِلَك َرَواهُ ُعب َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْبُن عَ   -  7794 ُد  ثنا حُمَمَّ  ، اْلَبْصرِيُّ أَبُو ُعْثَماَن  أنبأ  اْلَفِقيُه،  أَبُو طَاِهٍر  ثنا ُسْفيَاُن ُهَو َأْخرَباََن  ْيٍد،  ْبُن ُعب َ يَ ْعَلى  أنبأ  اِب،  اْلَوهَّ ْبِد 
ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإْماَلءً  ، ح َوَحدَّ َثِِن َعِليُّ ْبُن ِعيَسى، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ثنا اْبُن َأيِب ُعَمَر، ثنا ُسْفيَاُن  ، الث َّْورِيُّ َحدَّ

ُعوَن اْلَماُعوَن{ ]امل ُهَو اْبُن ُعي َ  يًعا، َعِن اْبِن َأيِب جنَِيٍح، َعْن ُُمَاِهٍد، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: }َومَيْن َ َنَة َجَِ قَاَل: " ِهَي ، [ 7اعون: ي ْ
ي ْ  اْبِن ُعي َ لَْفُظ َحِديِث  ُعوَن زََكاََتُْم "  يُ َراُءوَن ِبَصاَلَِتِْم َومَيْن َ الث َّْوِريِّ الزََّكاةُ اْلَمْفُروَضُة،  اْلَماُعوُن:  ،  َنَة َويف َحِديِث   : قَاَل: قَاَل َعِليٌّ

 الزََّكاةُ مَلْ يَزِْد َعَلْيِه.  
دِّيُّ َعْن َأيِب َصاِلٍح َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ   وََكَذِلَك َرَواهُ السُّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْبِد هللاِ   -  7795 ُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، أنبأ اْبُن َوْهبٍ ،   احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ َوَأْخرَباََن حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ
، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعِليِّ ْبِن ِإْسَحاَق الْ  َثِِن حَيََْي ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َساملٍِ ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن  حدَّ ِليُّ ُمَؤمِّ

ُعوَن اْلَماُعوَن{ ]املاعون:   [، قَاَل: " الزََّكاةُ " 7َعبَّاٍس، }َومَيْن َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثن  -  7796 ِإْسَحاَق،  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ اْلَعبَّاِس،  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن ُعْثَماَن َوَأْخرَباََن  ُد  ثنا حُمَمَّ اأْلَْشَقُر،  أَبُو ُسَلْيَماَن  ا 

، َعْن يَزِيَد ْبِن ِدْرَهٍم، َعْن أََنٍس: اْلَماُعوُن الزََّكاةُ   اْلُقَرِشيُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا  ، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  7797

، قَاَل: َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر َعنِ  ، َعْن َعِليِّ ْبِن رَبِيَعَة اْلَواِلِبِّ ْيٍد الطَّاِئيِّ يَها؟  اْلَماُعوِن، قَاَل: " أَْيِش يَ ُقولُوَن فِ  وَِكيٌع، َعْن َسِعيِد ْبِن ُعب َ
ُهمْ  ن َ َعاَطى النَّاُس بَ ي ْ ئًا، ُهَو اْلَماُل الَِّذي اَل يُ ْعَطى َحقُّهُ " ، " قَاَل: قُ ْلُت: يَ ُقولُوَن َما يَ ت َ  قَاَل: " َما يَ ُقولُوَن َشي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا وَرَدَ فِي سَقْيِ الْمَاءِ 
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ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ َمْعَمٌر، َعْن َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ  - 7809 ، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
ُّ، َأنَّ رَُجاًل َأْعَرابِيًّا أََتى َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  َقاَل: َأْخرِبّْن بَِعَمٍل يُ َقّرُِبِِن ِمْن طَاَعِتِه، لََّم، ف َ َأيِب ِإْسَحاَق، َأْخرَبّن ُكَديْ ٌر الضَّبِّ

ْضَل "، قَاَل: َوهللِا َما َأْسَتِطيُع َأْن  َويُ بَاِعُدّن ِمَن النَّاِر، قَاَل: " َأَو ُُهَا َأْعَمَلتَاَك؟ ". قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: " تَ ُقوُل اْلَعْدَل، َوتُ ْعِطي اْلفَ 
ا َشِديَدٌة، ٍة، َوَما َأْسَتِطيُع َأْن أُْعِطَي َفْضَل َماِل، قَاَل: " فَ ُتْطِعُم الطََّعاَم، َوتُ ْفِشي السَّاَلَم " قَاَل: َهِذِه أَْيضً أَقُوَل اْلَعْدَل ُكلَّ َساعَ 

 َأْهِل أَبْ يَاٍت اَل َيْشَربُوَن اْلَماَء ِإالَّ ِغبًّا قَاَل: " فَ َهْل َلَك ِإِبٌل؟ ". قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: " فَاْنظُْر بَِعريًا ِمْن إِبِِلَك َوِسَقاٍء، ُثَّ اْعَمْد ِإىَل 
ُ، قَاَل: َفَما اُْنََرَق  فَاْسِقِهْم، فَ َلَعلََّك َأْن اَل يَ ْهِلَك بَِعريَُك، َواَل يَ ْنَخِرَق ِسَقاُؤَك َحَّتَّ جتََِب َلَك اجْلَنَّةُ ". قَاَل: فَانْ  طََلَق اأْلَْعَرايِبُّ يَُكربِّ

  َهَلَك بَِعريُهُ َحَّتَّ قُِتَل َشِهيًدا " ِسَقاُؤُه، َواَل 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا َسْعَداُن ْبنُ   -  7819 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ، َنْصٍر، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ    َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ الرُّوْذاَبِريُّ

ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َسْعَداُن، ثنا أَبُو ُمَعاِويََة، ثنا اأْلَْعَمُش، َعِن اْبِن بُ َرْيَدَة، عَ  ْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
ئًا ِمَن الصَّ   َدقَِة َحَّتَّ يَ ُفكَّ َعْن حَلَْيْي َسْبِعنَي َشْيطَااًن " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما خُيْرُِج رَُجٌل َشي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ 
، ثنا َماِلُك ْبُن حَيََْي، ثنا يَزِيدُ   - 7835 ٍد اْلِمْصِريُّ ْبُن َهارُوَن، أنبأ ُشْعَبُة، َعْن  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

تَاَمى َواْلَمَساِكنَي{ ]البقرة:  زُبَ ْيٍد، َعْن ُمرََّة، َعْن َعْبِد هللِا، يف قَ ْوِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ: }َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرََب وَ  [.  177اْلي َ
ْق َوأَْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح، َتَْمُ   ُل اْلِغىَن، َوََتَْشى اْلَفْقَر "قَاَل: " َتَصدَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ صَدَقَةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْمُشْرِكِ، وَعَلَى مَنْ لَا يُحْمَدُ فِعْلُهُ 
ُد ْبُن    -  7842 ، ثنا حُمَمَّ اِفِعيُّ غَاِلٍب، ثنا أَبُو ُحَذيْ َفَة، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َجْعَفِر َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َبْكٍر الشَّ

ُهَما قَاَل: " َكانُوا َيْكَرُهوَن َأْن يَ ْرضَ  ُخوا أِلَْنِسبَائِِهْم َوُهْم ُمْشرُِكوَن، ْبِن ِإاَيٍس، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللاُ َعن ْ
َزَلْت }لَْيَس َعَلْيكَ  [ قَاَل:  272[ َحَّتَّ بَ َلَغ }َوأَنْ ُتْم اَل ُتظَْلُموَن{ ]البقرة:  272ُهَداُهْم َوَلِكنَّ هللاَ يَ ْهِدي َمْن يَشاُء{ ]البقرة:    فَ ن َ

َص َْلُْم "   فَ َرخَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َحقِّ الزَّْوِج َعَلى اْمَرأَتِِه، قَاَل: َوَرَوى لَْيُث ْبُن َأيِب ُسَلْيٍم، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ   -  7857

َها اْلِوْزُر "  ئًا ِإالَّ ِبِِْذنِِه فَِإْن فَ َعَلْت َذِلَك َكاَن لَهُ اأْلَْجُر َوَعَلي ْ  " اَل تُ ْعِطي ِمْن بَ ْيِتِه َشي ْ
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 هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا َجرِيٌر، َعْن لَْيٍث َفذََكَرهُ َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
بْ   -  7862 الرَّمْحَِن ْبُن َعِليِّ  اْلَقاِسِم َعْبُد  َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة َوأَبُو  أَبُو َمْنُصوٍر اْلَفِقيُه، َوأَبُو  ، قَالُوا: أنبأ  نِ َوَأْخرَباََن  اْلَفاِرِسيُّ  مَحَْداَن 

، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا َعطَا ، أنبأ أَبُو ُمْسِلٍم، ثنا اأْلَْنَصاِريُّ َلِميُّ ٌء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: ُسِئَل َعِن اْلَمْمُلوِك أَبُو َعْمرِو ْبُن جُنَْيٍد السُّ
ُق ِبَشْيٍء، فَ َقاَل: " }َضَربَ  ُق ِبَشْيٍء ِإالَّ َأْن َيُكوَن 75هللاُ َمَثاًل َعْبًدا َِمُْلوًكا اَل يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء{ ]النحل:   يَ َتَصدَّ [ اَل يَ َتَصدَّ

  " هُ َيْسِقيهِ يف ِإِبٍل رَاِعَيٍة فَ يَْأتَِيهُ رَُجٌل َقِد انْ َقَطَع َحْلُقهُ ِمَن اْلَعَطِش خَيَْشى ِإْن مَلْ َيْسِقِه َأْن مَيُوَت فَِإنَّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ بَيَانِ الْيَدِ الْعُلْيَا وَالْيَدِ السُّفْلَى 

اْذاَيخِ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو الْ   -  7884 ٍد الشَّ ، َعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ يُّ
ُد ْبُن َعْبِد هللاِ  ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ حُمَمَّ ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ ِبْشُر ْبُن َبْكٍر، َعِن  َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ِد ْبِن َعِطيََّة، قَاَل: َحدَّ  َثِِن َأيِب َأنَّ أاََبهُ َأْخرَبَُه، قَاَل: َقِدْمُت َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف  اْبِن َجاِبٍر، َعْن ُعْرَوَة ْبِن حُمَمَّ
ِه َوَسلََّم فَ َقَضْوا َحَواِئَجُهْم  َصلَّى هللاُ َعَليْ  أاَُنٍس ِمْن َبِِن َسْعِد ْبِن َبْكٍر، وَُكْنُت َأْصَغَر اْلَقْوِم َفَخلَُّفوّن يف رَِحاِْلِْم، ُثَّ أَتَ ْوا َرُسوَل هللاِ 
َعثُوّن ِإلَْيِه فَأَتَ ْوّن، فَ َقالُوا: َأِجْب  ُثَّ، قَاَل: " َهْل بَِقَي ِفيُكْم َأَحٌد؟ " قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا ُغاَلٌم ِمنَّا َخلَّْفنَاهُ يف رَِحالِنَا فََأَمَرهُ  ْم َأْن يَ ب ْ

هللاُ َعَليْ  هللِا َصلَّى  اْلُمْنِطيَ َرُسوَل  َيَد  ئًا فَِإنَّ  النَّاَس َشي ْ َتْسَأِل  هللاُ اَل  أَْغنَاَك  َما   " ا رَآّن قَاَل:  ُتهُ فَ َلمَّ اْلَيَد ِه َوَسلََّم فَأَتَ ي ْ اْلُعْليَا َوِإنَّ  ِة 
ْفَلى ِهَي اْلَمْنطَاةُ َوِإنَّ َماَل هللِا َلَمْسُئوٌل َوَمْنِطيٌّ " قَاَل: َفَكلََّمِِن َرُسو   ُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بُِلَغِتنَا السُّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ٍد الصَّفَّاُر، ثنا  -  7886 حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، أنبأ َعِليُّ ْبُن َعاِصٍم،    َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ أَبُو َعِليٍّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
هللاُ  أنبأ   َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َمْسُعوٍد،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  اأْلَْحَوِص،  َأيِب  َعْن   ، اْْلََجِريُّ َثاَلثَةُ  إِبْ َراِهيُم  اأْلَْيِدي  َوَسلََّم:  َعَلْيِه 

َأسْ  اِئِل  السَّ َوَيُد  تَِليَها،  الَّيِت  اْلُمْعِطي  َوَيُد  اْلُعْليَا،  هللِا  فَ َيُد  َوَمْن  أَْيِدي  اْسَتطَْعُتْم،  َما  َؤاِل  السُّ ِمَن  فَاْسَتِعفُّوا  اْلِقيَاَمِة،  يَ ْوِم  ِإىَل  َفُل 
بْ َراِهيُم ْبُن  اَل تَ ْعِجْز َعْن نَ ْفِسَك " ََتبَ َعهُ إِ َأْعطَاهُ هللاُ َخرْيًا فَ ْلرُيَ َعَلْيِه، َواْبَدْأ مِبَْن تَ ُعوُل َواْرَتِضْخ ِمَن اْلَفْضِل َواَل ُتاَلُم َعَلى َكَفاٍف وَ 

 طَْهَماَن َعِن اْْلََجِريِّ َمْرفُوًعا، َوَرَواهُ َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن َعْن إِبْ َراِهيَم اْْلََجِريِّ َمْوقُوفًا 
 منكر.  # قال المحقق:
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 الْقَائِلِ جَاءَ رَمَضَانُ وَذَهَبَ رَمَضَانُ بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَرَاهِيَةِ قَوْلِ  
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا اْبُن اَنِجَيةَ  - 7904 ُد ْبُن َأيِب َمْعَشٍر، ح َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ، ثنا حُمَمَّ

، ثنا َعِليُّ ْبُن َسعِ َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ  اِمغَاّنُّ، قَااَل: ثنا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ُد ْبُن  ، َوأَبُو َمْنُصوٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ الدَّ يٍد، ثنا حُمَمَّ
، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل   َثِِن َأيِب، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل تَ ُقولُوا رََمَضاُن فَِإنَّ  َأيِب َمْعَشٍر، َحدَّ

 رََمَضاَن اْسٌم ِمْن َأَْسَاِء هللِا َوَلِكْن قُولُوا َشْهُر رََمَضاَن "  
ْنِديُّ َضعََّفهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي وََكاَن حَيََْي اْلَقطَّاُن   َوَهَكَذا َرَواهُ احْلَاِرُث ْبُن َعْبِد هللِا اْْلَازُِن، َعْن َأيِب َمْعَشٍر، َوأَبُو َمْعَشٍر ُهَو جنَِيحٌ  السِّ

ِد ْبِن َكْعٍب ِمْن قَ ْوِلِه َوُهَو  اَل حُيَدُِّث َعْنُه، وََكاَن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ حُيَدُِّث َعْنُه، َوهللاُ َأْعَلُم، َوَقْد ِقيَل: َعْن َأيِب   َمْعَشٍر َعْن حُمَمَّ
 ْشَبهُ أَ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ بِالنِّيَّةِ 
ْيَسابُوَر، ثنا أَبُو الّزِنْ بَاِع رَْوُح بْ  -  7912 ْغَداِديُّ بِن َ َثِِن َعْبُد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َجْعَفٍر اْلب َ ، َحدَّ ُن اْلَفَرِج اْلِمْصرِيُّ

ْبُن   َثِِن حَيََْي  ْبُن َفَضاَلَة، َحدَّ اْلُمَفضَُّل  ثنا  ْبُن َعبَّاٍد،  ْبِن هللِا  الرَّمْحَِن  بِْنِت َعْبِد  ، َعْن َعْمَرَة  اأْلَْنَصاِريِّ ْبِن َسِعيٍد  أَيُّوَب، َعْن حَيََْي 
يَامَ  يِِّت الصِّ  ِصيَاَم َلهُ "  قَ ْبَل طُُلوِع اْلَفْجِر َفاَل َسْعِد ْبِن زُرَارََة، َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن مَلْ يُ ب َ

ارَُقْطِِنُّ: تَ َفرََّد ِبِه َعْبُد هللاِ  ْسنَاِد وَُكلُُّهْم  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ قَاَل: قَاَل أَبُو احْلََسِن الدَّ  ْبُن َعبَّاٍد َعِن اْلُمَفضَِّل هِبََذا اإْلِ
 ثَِقاتٌ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 رُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَوِ اسْتِكْمَالِ الْعَدَدِ ثَلَاثِنيَ بَابُ الصَّوْمِ لِ 
ْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّاٍد، ثنا  َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر، ثنا َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن عَ   - 7931

اَنِفٍع، َعنِ  اأْلَهِ َأيِب، َعْن  تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل َجَعَل  ِإنَّ هللاَ   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  لََّة َمَواِقيَت، فَِإَذا  
َها َعْن َغرْيِ اْبِن ُعَمَر الّرَِوااَيُت الثَّابِتَاُت  رَأَيْ ُتُموهُ َفُصوُموا، َوِإَذا رَأَيْ ُتُموهُ فَأَْفِطُروا، فَِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فَاْقُدرُوا َلُه، أَ  َتُّوهُ َثاَلِثنَي " َوِمن ْ

 َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َهَذا اْلبَابِ 
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َأمْحََد ْبنِ   -  7937 ُد ْبُن   َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ ِإَْسَاِعيَل الطَّرَبَاّنُّ هِبَا، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن َمْنُصوٍر الطُّوِسيُّ

َع َجاِبَر ْبَن َعْبدِ  : قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  هللِا، يَ ُقولُ   ِإَْسَاِعيَل الصَّائُِغ، ثنا رَْوٌح، ثنا زََكرايَّ ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو الزُّبرَْيِ، أَنَّهُ َسَِ
وا   َثاَلِثنَي يَ ْوًما " َوَسلََّم: " ِإَذا رَأَيْ ُتُم اْلِْاَلَل َفُصوُموا، َوِإَذا رَأَيْ ُتُموهُ فَأَْفِطُروا، فَِإْن أُْغِمَي َعَلْيُكْم فَ ُعدُّ
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

فُوَركٍ   -  7938 ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثَ نَا  َعْن َوَحدَّ اْلَقطَّاُن،  ِعْمَراُن  ثنا  َداُوَد،  أَبُو  ثنا  َحِبيٍب،  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ   ،
ِلُرْؤيَتِ  ُصوُموا   " َوَسلََّم:  هللاُ َعَلْيِه  َصلَّى  النَِّبُّ  قَاَل  قَاَل:  َبْكَرَة،  َأيِب  َعْن  احْلََسِن،  َعِن  لِ قَ تَاَدَة،  َوأَْفِطُروا  َعَلْيُكْم ِه،  ُغمَّ  فَِإْن  ُرْؤيَِتِه، 

َة َثاَلِثنَي يَ ْوًما "   فََأْكِمُلوا اْلِعدَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
َبَة، ثنا  -  7940 ي ْ ََي، ثنا أَبُو ُمَعاوِيََة، حَيََْي ْبُن حيَْ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن قُ ت َ

ِد ْبِن َعْمرٍو، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم: " َأْحُصوا ِهاَلَل َشْعبَاَن لَِرَمَضاَن َعْن حُمَمَّ
 " 

اِج أَبُو  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن    -  7941 ُد ْبُن خَمَْلٍد، ثنا ُمْسِلُم ْبُن احْلَجَّ ، احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ احْلَُسنْيِ
ا َكاَن َيُصوُمهُ َأَحدُُكْم، َوُصوُموا ِلُرْؤيَِتِه، َوأَْفِطُروا  ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي، َفذََكَرهُ َوزَاَد ِفيِه " َواَل ََتِْلطُوا ِبَرَمَضاَن، ِإالَّ َأْن يُ َواِفَق َذِلَك ِصيَامً 

ةُ "  ى َعَلْيُكُم اْلِعدَّ َا لَْيَسْت تُ َغمَّ  ِلُرْؤيَِتِه، فَِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فَِإَنَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
 يَوْمَيْنِ، وَالنَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم  أَوْ 

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن ِإْسحَ   -  7945 ْيَسابُوَر، َوأَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ْغَداَد، قَااَل: ثنا أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ بِن َ زَّاُز بِب َ اَق اْلب َ
ٍد َعْبُد هللِا بْ  اَلِم ْبُن َعاصِ حُمَمَّ َة، ثنا أَبُو حَيََْي ْبُن َأيِب َمَسرََّة، ثنا َعْبُد السَّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق اْلَفاِكِهيُّ مِبَكَّ َة، أنبأ أَبُو  ُن حُمَمَّ ٍم الرَّاِزيُّ مِبَكَّ

ِد ْبنِ  ُد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَّ ِإبْ َراِهيَم، َعْن َماِلِك ْبِن َأيِب َعاِمٍر، َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي   زَُهرْيٍ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْغَراَء، ثنا حُمَمَّ
ِلُرْؤيَتِ  ُصوُموا  ْهَر،  الشَّ َهَذا  ُموا  تَ َقدَّ اَل   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  َعْنهُ  َعلَ هللاُ  ُغمَّ  فَِإْن  ِلُرْؤيَِتِه،  َوأَْفِطُروا  ْيُكْم ِه، 

وا َثاَلِثنَي "   فَ ُعدُّ
 # قال المحقق: صحيح لغيره. 

 
َبْكٍر ال   -  7947 ثنا َعْبُد هللِا ْبُن  أَبُو اأْلَْزَهِر،  ِباَلٍل، ثنا  أَبُو َحاِمِد ْبُن  أنبأ  أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه،  اْبُن  َأْخرَباََن  ، َعْن َحاتٍِ ُهَو  ْهِميُّ سَّ

يف   ِعْكرَِمَة  َعَلى  َدَخْلُت  قَاَل:  َحْرٍب،  اْبَن  يَ ْعِِن  َِسَاٍك  َعْن  َصِغريََة  َشْعبَاَن، َأيِب  ِمْن  َأْم  ُهَو  رََمَضاَن  َأِمْن  َعَليَّ  ُأْشِكَل  َوَقْد  يَ ْوٍم 
َدَخْلُت َعَلى ِعْكرَِمَة َوُهَو َيَُْكُل  فََأْصَبْحُت َصائًِما، فَ ُقْلُت: ِإْن َكاَن ِمْن رََمَضاَن مَلْ َيْسِبْقِِن، َوِإْن َكاَن ِمْن َشْعبَاَن َكاَن َتطَوًُّعا، فَ 

ًزا َوبَ ْقاًل  نًا، فَ َقاَل: َهُلمَّ ِإىَل اْلَغَداِء، قُ ْلُت: ِإّّنِ َصائٌِم، فَ َقاَل: َأْحِلُف اِبهلِل لَتُ ْفِطَرنَُّه، قُ ْلُت: سُ ُخب ْ ْبَحاَن هللِا، قَاَل: َأْحِلُف اِبهلِل   َولَب َ
يْ  ْعِض الشَّ ْثِِن أَْفطَْرُت فَ َغَدْوُت بِب َ ا رَأَيْ ُتهُ اَل َيْست َ ْعُت اْبَن َعبَّاٍس يَ ُقوُل:  لَتُ ْفِطَرنَُّه، فَ َلمَّ َعاٌن، ُثَّ قُ ْلُت: َهاِت، فَ َقاَل: َسَِ ِء، َوَأاَن َشب ْ
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َحا فَِإْن  ِلُرْؤيَِتِه،  َوأَْفِطُروا  ِلُرْؤيَِتِه،  ُصوُموا   " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  ْعُت  غَ َسَِ َأْو  َسَحابٌَة،  َنهُ  َوبَ ي ْ َنُكْم  بَ ي ْ يَابَةٌ َلْت 
ْقبُِلوا رََمَضاَن بِي َْوٍم ِمْن َشْعبَاَن "  ْهَر اْسِتْقبَااًل، اَل َتْست َ ْقبُِلوا الشَّ َة، َواَل َتْست َ  فََأْكِمُلوا اْلِعدَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

يَ ْعُقوَب    -  7951 ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  أنبأ َوَأْخرَباََن  اْلَفرَّاُء،  اِب  اْلَوهَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  بَاّنُّ،  ي ْ الشَّ
ْعُت رَُجاًل  اَن، َعْن قَ ْيِس ْبِن طَْلٍق، َعْن أَبِيِه طَْلٍق قَاَل: َسَِ َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  حُمَاِضُر ْبُن اْلُمَورِِّع، ثنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ

ُقوُل بَ ْعُضُهْم َهَذا ِمْن َشْعبَاَن، َوبَ ْعُضُهْم َهَذا ِمْن رََمَضاَن، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ َعِن الْ  ْوِم الَِّذي ُيَشكُّ ِفيِه، فَ ي َ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ي َ
َة َثاَلِثنَي "  " اَل َتُصوُموا َحَّتَّ تَ َرَوا اْلِْاَلَل، َواَل تُ ْفِطُروا َحَّتَّ تَ َرَوا اْلِْاَلَل، فَِإنْ   ُغمَّ َعَلْيُكْم فََأْكِمُلوا اْلِعدَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد بْ  - 7953 زَّاُز الطُّوِسيُّ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإَْسَاِعيَل اْلب َ ُد بْ َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ ُن  ِن َمْنُصوٍر الطُّوِسيُّ
، َعْن َأيِب َعبَّاٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  : " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى  ِإَْسَاِعيَل الصَّاِئُغ، ثنا رَْوُح ْبُن ُعبَاَدَة، ثنا الث َّْوِريُّ

ْوٍم، َواأْلَْضَحى، َواْلِفْطرِ  يَاِم قَ ْبَل رََمَضاَن بِي َ ٍم بَ ْعَد يَ ْوِم النَّْحِر " أَبُو َعبَّاٍد ُهَو َعْبُد هللِا ْبُن َسِعيٍد َعِن الصِّ ِم التَّْشرِيِق َثاَلثَِة أايَّ ، َوَأايَّ
 اْلَمْقرُبِيُّ َغرْيُ َقِويٍّ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ بُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاَأْخرَباََن أَ  -  8002 ،  ِس حُمَمَّ

ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، قَاَل: قُِرَئ َعَلى اْبِن َوْهٍب: َأْخرَبََك اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعِن احْلَارِ  ِث ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن حُمَمَّ
ئًا َواَل حُيَّرُِمُه،ثَ ْواَبَن، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُُهَا َفْجَراِن، فََأمَّا الَِّذي َكأَنَّهُ َذَنُب ال  ْرَحاِن فَِإنَّهُ اَل حيُِلُّ َشي ْ َوَأمَّا    سِّ

 اْلُمْسَتِطيُل الَِّذي َيَُْخُذ اِبأْلُفُِق فَِإنَّهُ حيُِلُّ الصَّاَلَة َوحُيَّرُِم الطََّعاَم ". 
 َهَذا ُمْرَسٌل، َوَقْد رُِوَي َمْوُصواًل ِبذِْكِر َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا ِفيهِ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

َسْعٍد    -  8003 أَبُو  َعْيِبُّ َأْخرَباََن  الشُّ َأمْحََد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  الزَّيْ َنِبُّ ،  َسِعيُد  زَّاُز  اْلب َ َجْعَفٍر  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  هللِا  َعْبُد  احْلَُسنْيِ  أَبُو  أنبأ 
ْغَدادَ  النَّاِقُد،  ،  بِب َ َعْمٌرو  ثنا  َعْوٍف،  َأيِب  ْبِن  َمْرزُوِق  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  َأمْحَُد  هللِا  ثنا  َعْبِد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ح   ، الزُّبرَْيِيُّ َأمْحََد  أَبُو  ثنا 

ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ  ُد ْبُن  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  ثنا  اْلَفِقيُه،  ْغَداِديُّ اِبْلُفْسطَاِط ِِبَرَبٍ ،  احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو النَّْضِر  اْلب َ ْبِن حُمْرٍِز  ُد ْبُن َعِليِّ  ثنا حُمَمَّ
، ثنا ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسولُ ،  رِيبٍ غَ   هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ثنا أَبُو َأمْحََد الزُّبرَْيِيُّ

الطََّعاَم، َواَل  اأْلَوَُّل فَِإنَّهُ اَل حُيَّرُِم  اْلَفْجُر َفْجرَاِن، فَأَمَّا  َلْفُظ َحِديِث  "  الصَّاَلَة "  الثَّاّن فَِإنَّهُ حُيَّرُِم الطََّعاَم َوحيُِلُّ  الصَّاَلَة، َوأَمَّا   حيُِلُّ 
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اْلَفْجُر َفجْ   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  النَّاِقِد  الطََّعاُم َوحَتُْرُم ِفيِه َراِن: َفْجٌر حيَِلُّ اْبِن حُمْرٍِز، َويف رَِوايَِة َعْمرٍو   ِفيِه 
 اهُ َغرْيُهُ َعِن الث َّْورِيِّ َمْوقُوفًا َعَلى اْبِن َعبَّاسٍ الصَّاَلُة، َوَفْجٌر حتَِلُّ ِفيِه الصَّاَلُة، َوحَيُْرُم ِفيِه الطََّعاُم ". َأْسَنَدهُ أَبُو َأمْحََد الزُّبرَْيِيُّ َوَروَ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ   بَابُ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   - 8006 ثنا َِبُْر ْبُن َنْصِر ْبِن َساِبٍق اْْلَْواَلّنُّ، ثنا ِبْشُر ْبُن َبْكٍر، ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن أَبُو أَُماَمَة اْلبَاهِ   ثنا َعْبُد الرَّمْحَنِ  ، قَاَل: َحدَّ ْعُت َرُسوَل  ْبِن يَزِيَد ْبِن َجاِبٍر، َعْن ُسَلْيِم ْبِن َعاِمٍر َأيِب حَيََْي اْلَكاَلِعيِّ ، قَاَل: َسَِ ِليُّ
نَا َأاَن اَنئٌِم ِإْذ َأََتّن رَُجاَلِن فَأَ  فَ َقااَل ِلَ: اْصَعْد، فَ ُقْلُت:  ،  فَأَتَ يَا يِب َجَباًل َوْعًرا،  َخَذا ِبَضْبِعيَّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " بَ ي ْ

ُأِطيُقهُ  اَل  َشِديَدةٍ ،  ِإّّنِ  ِبَِْصَواٍت  أاََن  ِإَذا  اجْلََبِل،  َسَواِء  يف  ِإَذا ُكْنُت  َحَّتَّ  َفَصِعْدُت،  َلَك،  ُلهُ  َسُنَسهِّ ِإانَّ  َهِذهِ ،  فَ َقااَل:  َما  فَ ُقْلُت: 
، ، ُمَشقََّقٌة َأْشَداقُ ُهْم، َتِسيُل َأْشَداقُ ُهْم َدًما ْصَواُت؟ قَالُوا: َهَذا ُعَواءُ َأْهِل النَّاِر، ُثَّ اْنطُِلَق يِب، فَِإَذا َأاَن ِبَقْوٍم ُمَعلَِّقنَي ِبَعَراِقيِبِهمْ اأْلَ 

 َل حتَِلَِّة َصْوِمِهْم " قَاَل: قُ ْلُت: َمْن َهُؤاَلِء؟ قَاَل: َهُؤاَلِء الَِّذيَن يُ ْفِطُروَن قَ بْ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي فِيهِ شَيْءٌ لَفَظَهُ وَأَتَمَّ صَوْمَهُ اسْتِدْلَالًا بِمَا: 

ْيٍد  -  8019 ، ثنا َرْوُح ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ْرِسيُّ ْيِد هللِا الن َّ الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
ِد بْ   ُعبَاَدَة، ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ أَبُو ، ثنا َرْوٌح، ثنا مَحَّاٌد، َعْن حُمَمَّ ُد ْبُن َأمْحََد الّراَِيِحيُّ ِن َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ثنا حُمَمَّ

اَنءُ َعَلى َيِدِه َفاَل  َعْمرٍو، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " ِإَذا َسَِ  َع َأَحدُُكُم النَِّداَء َواإْلِ
 َيَضْعهُ َحَّتَّ يَ ْقِضَي َحاَجَتهُ ِمْنهُ " 

ثَ نَ   -  8020 النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ قَاَل: َوَحدَّ اٍر، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن  ْبِن َأيِب َعمَّ اِر  ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعمَّ َلهُ ا مَحَّاُد  ِمث ْ قَاَل  ،  َسلََّم 
نُوَن يُ َؤذِّنُوَن ِإَذا بَ زََغ اْلَفْجُر.    الّراَِيِحيُّ يف رَِوايَِتِه َوزَاَد ِفيِه: وََكاَن اْلُمَؤذِّ

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِلَم َأنَّ اْلُمنَاِدَي   وََكَذِلَك َرَواهُ َغرْيُهُ َعْن مَحَّاٍد، َوَهَذا ِإْن َصحَّ فَ ُهَو حَمُْموٌل ِعْنَد َعَوامِّ َأْهِل اْلِعْلِم َعَلى أَنَّهُ 
ْيلَ  نُوَن ِإَذا بَ زََغ حَيَْتِمُل َأْن  ،   طُُلوِع اْلَفْجرِ َكاَن يُ نَاِدي قَ ْبَل طُُلوِع اْلَفْجِر ِِبَْيُث يَ َقُع ُشْربُهُ قُ ب َ َوقَ ْوُل الرَّاِوي: وََكاَن اْلُمَؤذِّنُوَن يُ َؤذِّ

َقِطًعا ِمَّْن ُدوَن َأيِب ُهَريْ َرَة َأْو َيُكوُن َخرَبًا َعِن اأْلََذاِن الثَّاّن، َوقَ ْوُل النَِّبِّ  َع َأَحدُُكُم   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َيُكوَن َخرَبًا ُمن ْ َوَسلََّم " ِإَذا َسَِ
اَنءُ َعَلى َيِدِه " َخرَبًا َعِن النَِّداِء اأْلَوَِّل لَِيُكوَن ُمَواِفًقا لَِما  النَِّداَء َواإْلِ

 ([2350في سنن أبي داود برقم )  8019]الحديث  حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبنُ َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  8023 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَّ اْلَفْضِل ْبِن َجاِبٍر، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن،    ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
بَاَن قَاَل: َدَخْلُت اْلَمْسِجَد فَ نَاَدْيتُ  ْيتُ َعْن َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث، َعْن َأْشَعَث، َعْن َأيِب ُهَبرْيََة، َعْن َجدِِّه َشي ْ َنحَّ ، فَ َقاَل ِل َرُسوُل   فَ ت َ
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نَ َعمْ  "، قَاَل:  َأاَب حَيََْي  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  أُرِيُد  ،  هللِا َصلَّى  " َوأاََن  الصَّْوَم، قَاَل:  أُرِيُد  ِإّّنِ  " قُ ْلُت:  اْلَغَداِء  ِإىَل  " اْدنُْه، َهُلمَّ  قَاَل: 
 َشْيٌء، َأذََّن قَ ْبَل َأْن َيطُْلَع اْلَفْجُر "   الصَّْوَم، َوَلِكْن ُمَؤذِّنُ نَا يف َبَصرِِه ُسوٌء، َأوْ 

أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َواحْلَِديُث تَ َفرََّد ِبِه    َكَذا رََواهُ َحْفٌص َوَرَواهُ َشرِيٌك َعْن َأْشَعَث َعْن حَيََْي ْبِن َعبَّاٍد اأْلَْنَصاِريِّ َوُهَو أَبُو ُهَبرْيََة، َعنْ 
اٍر، فَإِ  َلْيِه َوَسلََّم ِمَن اأْلَْكِل،  ْن َصحَّ َفَكَأنَّ اْبَن أُمِّ َمْكتُوٍم َوَقَع َتَِْذينُهُ قَ ْبَل اْلَفْجِر، فَ َلْم مَيَْتِنْع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عَ َأْشَعُث ْبُن َسوَّ

ْوِفيقُ   َوَعَلى َهَذا الَِّذي ذََكْراَن تَ تَِّفُق اأْلَْخبَاُر َواَل ََتْتَِلُف، َواِبهلِل الت َّ
 حسن لغيره.  قال المحقق:# 

 
 بَابُ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ أَفْطَرَ 

ْبُن    -  8031 ، ثنا ُمْسِلُم  ارِِميُّ الدَّ ثنا ُعْثَماُن   ، احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ أَبُو  أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ  َأيِب ِإبْ َراِهيَم، ثنا  َأْخرَباََنهُ  ُشْعَبُة، َعْن 
ثَ نَا َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى   ، قَاَل: قُ ْلنَا لِثَ ْواَبَن: َحدَّ َبَة اْلَمْهِريِّ ، َعْن بَ ْلٍج، َعْن َأيِب َشي ْ قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اجْلُوِديِّ

 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَء فَأَْفطَرَ 
 صحيح لغيره.  المحقق: # قال

 
، ثنا حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصا - 8032 ٍد اْلِمْصِريُّ ِلٍح، ثنا َأيِب، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

ْيٍد، قَاَل:  َْلِيَعَة، َواْلُمَفضَُّل ْبُن َفَضاَلَة، قَااَل: ثنا يَزِيُد بْ  ُن َأيِب َحِبيٍب، َعْن َأيِب َمْرزُوٍق، َعْن َحَنِش ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعب َ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصائًِما فَ َقاَء فَأَْفطََر، َفُسِئَل َعْن َذِلَك فَ َقاَل: ِإّّنِ ِقئْ  أَيُّوَب، ُت " وََكَذِلَك رََواهُ َأْصَبَح َرُسوُل هللِا َصلَّى  ْبُن   حَيََْي 

 َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب َوُهَو أَْيًضا حَمُْموٌل َعَلى اْلَعْمدِ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
  هَذِهِ الْقِصَّةَ غَيْرُ قِصَّةِ الْمُظَاهِرِ، فَإِنَّ  بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُقَيَّدَةٌ بِوُقُوعِ وَطْئِهِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ وَفِيهَا دَلَالَة  عَلَى أَنَّ 

 وَطْءَ الْمُظَاهِرِ وَقَعَ لَيْلًا فِي الْقَمَرِ 
ْبنَ   -  8051 َد  َأنَّ حُمَمَّ ُموَسى،  ْبُن  ِبْشُر  أنبأ  اْلَعْدُل،  مَحَْشاٍذ  ْبُن  َعِليُّ  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اأْلَ َأْخرَباََن  ْبِن  َسِعيِد    ، َهاّنِّ ْصب َ

ثَ ُهمْ  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يَ ْنِتُف  قَاَل: ثنا َشرِيٌك، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعاِمٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: َأنَّ َأْعَرابِيًّا أََتى النَِّبَّ َصلَّ ،  حدَّ
 . َمَضاَن، فََأَمَرهُ َأْن يَُكفَِّر َكفَّارََة الظَِّهارِ َشْعَرُه، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا: أَتَ ْيُت َأْهِلَي يف رَ 

 وََكَذِلَك َرَواهُ ُشْعَبةُ َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعاِمٍر اْلُقَرِشيُّ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 

 بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى الْأَمْرَ بِقَضَاءِ يَوْم  مَكَانَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
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َثِِن  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أنبأ احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زِ   -  8056 اَيٍد، ثنا اْبُن َأيِب أَُوْيٍس، حدَّ
ْبِن َعْبِد   َأْخرَبَُه، َعْن مُحَْيِد  ْبَن ُمْسِلِم ْبِن ِشَهاٍب  َد  َأنَّ حُمَمَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأيِب،  هللِا َصلَّى  ثَهُ َأنَّ َرُسوَل  أاََب ُهَريْ َرَة حدَّ َأنَّ  الرَّمْحَِن، 

 لَْيَس اِبْلَقِويِّ اأْلَيِْليُّ َعِن الزُّْهِريِّ وَ  َأَمَر الَِّذي يُ ْفِطُر يَ ْوًما يف رََمَضاَن َأْن َيُصوَم يَ ْوًما َمَكانَهُ َوَرَواهُ أَْيًضا َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن ُعَمرَ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 

 بَابُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى الْأَمْرَ بِقَضَاءِ يَوْم  مَكَانَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ قَالُوا ثنا  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوَغرْيُُُهَا   - 8062 أنبأ الرَّبِيُع ،  أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، قَاَل: أَتَ  ، أنبأ َماِلٌك، َعْن َعطَاٍء اْْلَُراَساّنِّ اِفِعيُّ ى َأْعَرايِبٌّ ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ
يَ نْ  َوَسلََّم  اأْلَبْ َعدُ َعَلْيِه  َهَلَك  َويَ ُقوُل:  ََنُْرُه،  َوُيْضَرُب  َشْعَرُه،  قَاَل: ،  ِتُف   " َذاَك؟  َوَما   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل 

قَاَل: ، َهْل َتْسَتِطيُع َأْن تُ ْعِتَق رَقَ َبًة؟ " قَاَل: اَل  فَ َقاَل لَهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "، َأَصْبُت َأْهِلي يف رََمَضاَن َوَأاَن َصائِمٌ 
فَ َقاَل: " ُخْذ  ،  َوَسلََّم ِبَعَرِق ََتْرٍ   " فَ َهْل َتْسَتِطيُع َأْن َُتِْدَي بََدنًَة؟ " قَاَل: اَل، قَاَل: " فَاْجِلْس "، فَُأيتَ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 

ْق ِبِه " قَاَل: " َفُكْلُه، َوُصْم يَ ْوًما َمَكاَن َما َأَصْبَت " قَاَل َعطَاٌء: َفَسأَْلُت َسِعيًدا: َكْم يف ، ، قَاَل: َما َأِجُد َأْحَوَج ِمِنِّ َهَذا فَ َتَصدَّ
 َذِلَك اْلَعَرِق؟ قَاَل: َما َبنْيَ ََخَْسَة َعَشَر َصاًعا ِإىَل ِعْشرِيَن  

َعْن   أََنٍس  ْبُن  َماِلُك  َرَواهُ  أَنَّهُ َهَكَذا  ِإالَّ   ، تَابَِعنْيِ ُمت َ َشْهَرْيِن  َصْوِم  ِذْكِر  ِبزاَِيَدِة  َعطَاٍء  َعْن  ِهْنَد  َأيِب  ْبُن  َداُوُد  َيْذُكِر  َعطَاٍء، َوَرَواهُ  مَلْ   
ِه يف لَْفِظ احْلَِديِث، َوااِلْعِتَماُد َعَلى اأْلََحاِديِث  َواْختُِلَف َعَليْ ،  اْلَقَضاَء َواَل َقْدَر اْلَعَرِق، َورُِوَي ِمْن َأْوُجٍه ُأَخَر َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ 

 اْلَمْوُصولَِة، َواِبهلِل الت َّْوِفيقُ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْم ا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّد ا مِنْ غَيْرِ عُذْر  

ْغَدادَ  -  8069 ُد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّازُ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن بِب َ ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي، ثنا  ،  أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ
، َعْن ُُمَاِهٍد َأنَّ ال اّنُّ، ثنا ُهَشْيٌم، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َساملٍِ نَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر الَِّذي أَْفطََر يف رََمَضاَن يَ ْوًما ِمْن  حَيََْي احْلِمَّ

 . رََمَضاَن ِبَكفَّارَِة الظَِّهارِ 
، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر، ثنا ِإَْسَاِعيُل، ثنا حَيََْي، ثنا ُهَشْيٌم، ثنا لَْيٌث، َعْن    -  8070 ُُمَاِهٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ

َلهُ فَ َهَذا اْخِتَصاٌر َوَقَع ِمْن ُهَشْيٍم لِْلَحِديِث، فَ َقْد َرَواهُ َجرِيُر ْبُن َعبْ  ، َوَعْبُد ،  ِد احْلَِميدِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمث ْ َوُموَسى ْبُن َأْعنَيَ
ًرا يف ِقصَِّة اْلَواِقِع َعَلى َأْهِلِه يف َشْهِر رََمَضانَ اْلَواِرِث ْبُن َسِعيٍد َعْن لَيْ  َوَهَكَذا ُكلُّ َحِديٍث َكاَن  ،  ٍث َعْن ُُمَاِهٍد َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة ُمَفسَّ

ًرا يف ِقصَّةِ  نًا ُمَفسَّ ُبُت َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ، اْلوِقَاعِ  رُِوَي يف َهَذا اْلبَاِب ِمْن َوْجٍه ُمطَْلًقا، فَ َقْد رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر ُمب َي َّ َواَل يَ ث ْ
 َوَسلََّم يف اْلِفْطِر اِبأْلَْكِل َشْيءٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:



359 

 

 بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِي ا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ 
أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  8074 التَّاِجرُ َوَأْخرَباََن  ْبُن َعْبِد هللِا  ُد  الرَّمْحَِن حُمَمَّ َأْخرَبّن أَبُو َعْبِد  ْبُن ِإْدرِيسَ ،  اِفُظ،  ُد  أَبُو َحاتٍِ حُمَمَّ ثنا ،  ثنا 

ُد ْبُن َعْمرٍو، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َأنَّ ا  ، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْنَصاِريُّ لنَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن أَْفطََر حُمَمَّ
 يف رََمَضاَن اَنِسيًا َفاَل َقَضاَء َعَلْيِه َواَل َكفَّارََة "  

عَ  اأْلَْنَصاِريُّ  ِبِه  تَ َفرََّد  ِمَّا  َوُهَو   ، اأْلَْنَصاِريِّ َعِن  اْلَبْصِريُّ  َمْرزُوٍق  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َرَواهُ  َوهللاُ  وََكَذِلَك  ثَِقاٌت،  وَُكلُُّهْم  َعْمرٍو،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْن 
. ،  َواْبِن ُعَمَر ِمْن قَ ْوِْلَِما،  َأْعَلُم. َورُِوَي يف َذِلَك َعْن َعِليٍّ  ُد ْبُن َمْرزُوٍق، َوَقْد َرَواهُ ِمْن َحِديِث َأيِب َحاتٍِ ارَُقْطِِنُّ: يَ ْرِويِه حُمَمَّ قَاَل الدَّ

 اِع اَنِسيًا: َعَلْيِه اْلَقَضاءُ ْن ُُمَاِهٍد َواحْلََسِن يف َذِلَك َويف اجْلَِماِع اَنِسيًا: " اَل َقَضاَء َعَلْيِه "، وََكاَن َعطَاٌء يَ ُقوُل يف اجْلِمَ َوَقْد رُوِّينَا عَ 
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق، ،  َأيِب َعْمرٍوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن    -  8077 قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

غْ  بِب َ اْلَعْدُل  ِبْشَراَن  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ح َوَأْخرَباََن  َعُروبََة،  َأيِب  ْبُن  َسِعيُد  ثنا  ُعبَاَدَة،  ْبُن  َرْوُح  َجْعَفرٍ ،  َدادَ ثنا  أَبُو  َعْمرٍو   أنبأ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
، ثنا َمكِّيُّ ْبُن ِإبْ َراِهيَم، َأْخرَبّن َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، َعْن  ،  الرَّزَّازُ  ٍد اْلَفَسِويُّ قَ تَاَدَة، َعْن َعْزرََة، َعْن َسِعيِد ْبِن  ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ

رُ   " قَاَل:  أَنَّهُ  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  َشاَءا، ُجَبرْيٍ،  ِإْن  يُ ْفِطَرا  َأْن  الصَّْوَم  يُِطيَقاِن  َوُُهَا  َذِلَك  يف  اْلَكِبريَِة  َواْلَعُجوِز  اْلَكِبرِي،  ْيِخ  لِلشَّ َص  خَّ
فَ ْليَ  ْهَر  الشَّ ِمْنُكُم  َشِهَد  }َفَمْن  اآْليَِة  َهِذِه  يف  َذِلَك  ُنِسَخ  ُثَّ  ِمْسِكينًا،  يَ ْوٍم  َمَكاَن ُكلِّ  َوثَِبَت  185]البقرة:  ُصْمُه{  َويُْطِعَما   ،]

ْيِخ اْلَكِبرِي َواْلَعُجوِز اْلَكِبريَِة ِإَذا َكااَن اَل يُِطيَقاِن الصَّْومَ  َواحْلَاِمِل َواْلُمْرِضِع ِإَذا َخافَ تَا أَْفطََرََت َوَأْطَعَمتَا َمَكاَن ُكلِّ يَ ْوٍم ِمْسِكينًا  ،  لِلشَّ
، َويف رَِوايَِة رَ  َلى َواْلُمْرِضِع ِإَذا َخافَ تَا، َواْلبَاِقي َسَواءٌ " َلْفُظ َحِديِث َمكِّيٍّ  ْوٍح: َواحْلُب ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس بْ  - 8084 ، ثنا َسهْ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ورِيُّ ٍد الدُّ ُل  ُن حُمَمَّ
اْلَبَجلِ  َثِِن َأاَبُن  ْبِن َأيِب زَائَِدَة، حدَّ ْبُن زََكرايَّ  ، ثنا حَيََْي  اْلَعْسَكرِيُّ ْبِن الزَُّبرْيِ  ِد  َأنَّ ْبُن حُمَمَّ ْبِن َحْفٍص، َعْن َعاِئَشَة،  َأيِب َبْكِر  ، َعْن  يُّ

َلِة لِ  َص يف اْلُقب ْ ابُّ يُ ْفِسُد  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَخَّ ْيُخ مَيِْلُك ِإْربَُه، َوالشَّ ، َوقَاَل: " الشَّ ابَّ َها الشَّ ْيِخ َوُهَو َصائٌِم، َوََنَى َعن ْ لشَّ
َبِس، َعِن اأْلََغرِّ، َعْن َأيِب  ، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َأيِب اْلَعن ْ ثَ نَا حَيََْي ْبُن زََكرايَّ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ُهَريْ َرَة، َعنِ َصْوَمهُ " قَاَل: َوَحدَّ

َلهُ   ِمث ْ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 

 بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقُبْلَةِ لِمَنْ حَرَّكَتِ الْقُبْلَةُ شَهْوَتَهُ 
ثنا    -  8091 اْلَعبَّاِس،  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َسِعيٍد،  َوأَبُو  هللِا،  َعْبِد  أَبُو  َعْن َوَأْخرَباََن   ، ْستُ َواِئيُّ الدَّ ِهَشاٌم  أنبأ  اِب،  اْلَوهَّ َعْبُد  أنبأ  حَيََْي، 

اَل   " قَاَلْت:  الصَّائُِم؟  أَيُ بَاِشُر  ِلَعاِئَشَة:  قُ ْلُت  قَاَل:  يَزِيَد،  ْبِن  اأْلَْسَوِد  َعِن  ِإبْ َراِهيَم،  َعْن  هللِا   مَحَّاٍد،  َرُسوُل  أَلَْيَس َكاَن  قُ ْلُت:   ،"
ْرِبِه " َصلَّى هللاُ َعَليْ   ِه َوَسلََّم يُ بَاِشُر؟ قَاَلْت: " َكاَن َأْمَلَكُكْم إِلِ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأْخرِيِ السُّحُورِ 
ُد ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُونُ   - 8125 ُس ْبُن َحبِيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا طَْلَحُة، َعْن َعطَاٍء،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

َر ُسُحوراََن، َوَنَضَع  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإانَّ َمَعاِشَر اأْلَنِْبيَاِء أُِمْراَن   َل ِإْفطَاراََن، َونُ َؤخِّ َأْن نُ َعجِّ
اْلَمكِّيِّ َوُهَو َضِعيٌف، َواْختُ َأميَْ  ْبِن َعْمرٍو  " َهَذا َحِديٌث يُ ْعَرُف ِبطَْلَحَة  الصَّاَلِة  ، ِلَف َعَلْيِه، َفِقيَل َعْنهُ َهَكَذا انَ نَا َعَلى َِشَائِِلنَا يف 

َأيِب ُهَريْ َرَة َوِمْن َوْجٍه َضِعيٍف َعِن اْبِن ُعَمَر، َورُِوَي َعْن    َوِقيَل َعْنهُ َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف َعنْ 
، َوُهَو َأَصحُّ َما َورََد ِفيِه، ِة، َفذََكَرُهنَّ بُ وَّ َها ِمْن قَ ْوِْلَا: َوَثاَلثٌَة ِمَن الن ُّ  َوَقْد َمَضى يف ِكتَاِب الصَّاَلِة.  َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ 
ُد ْبُن مَحَْدَوْيِه ْبِن َسْهلٍ   -  8132 ، أنبأ أَبُو َنْصٍر حُمَمَّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِويُّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن مَحَّاٍد َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ  اْلَمْرَوزِيُّ

ُد ْبُن َعْبِد  ، ثنا حُمَمَّ ، ثنا ُشَعْيُب ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنٍس َأنَّ النَّ اآْلُمِليُّ ِبَّ َصلَّى اْلَعزِيِز الرَّْمِليُّ
  اْلَقاِسُم ْبُن ُغْصٍن َعِن اْبِن َأيِب َعُروبَةَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ َيُكْن ُيَصلِّي اْلَمْغِرَب َحَّتَّ يُ ْفِطَر َوَلْو َعَلى َشْربٍَة ِمْن َماٍء. ََتبَ َعهُ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْيٍد اْلُمنَ   -  8135 ُد ْبُن ُعب َ اِدي، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أنبأ  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ، ثنا حُمَمَّ
ٍد اْلمُ  ، ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ْستُ َواِئيُّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ِهَشاٌم الدَّ ْقرُِئ، ثنا احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ

، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب َكِثرٍي، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: كَ  ْستُ َواِئيُّ لََّم  اَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا ِهَشاٌم الدَّ
زَّلَ   ْت َعَلْيُكُم اْلَماَلِئَكةُ "  ِإَذا أَْفطََر ِعْنَد قَ ْوٍم قَاَل َْلُْم: " أَْفطََر ِعْندَُكُم الصَّائُِموَن، َوَأَكَل طََعاَمُكُم اأْلَبْ َراُر، َوتَ ن َ

عَ  َا َسَِ هُ َعْن رَُجٍل ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة يُ َقاُل لَهُ َعْمُرو ْبُن زُنَ ْيٍب َويُ َقاُل َلْفُظ َحِديِث يَزِيَد. َوَهَذا ُمْرَسٌل، مَلْ َيْسَمْعهُ حَيََْي َعْن أََنٍس ِإَّنَّ
 اْبُن زَبِيٍب، َعْن أََنٍس. 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ 
، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن   -  8165 َلِميُّ ، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ِد ْبِن يُوُسَف السُّوِسيُّ حُمَمَّ

َثِِن زاَِيٌد النَُّمرْيِيُّ  ، حدَّ ْعُت اأْلَْوزَاِعيَّ َثِِن  أنبأ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمْزيٍَد، َأْخرَبّن َأيِب، َسَِ أََنُس ْبُن َماِلٍك، قَاَل: َواَفَق َرُسوُل ، حدَّ
 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََمَضاَن يف َسَفٍر َفَصاَمهُ َوَوافَ َقهُ رََمَضاُن يف َسَفٍر فَأَْفطََرهُ 
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 # قال المحقق: ضعيف. 
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َهارُوُن ْبُن ُسَلْيَماَن َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب   -  8188  َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن رِْبِعيِّ ْبِن ِحَراٍش، َعْن ب َ  َهاّنُّ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ النَّاُس   ْعِض َأْصَحاِبِه قَاَل: َأْصَبحَ اأْلَْصب َ

هُ اِبأْلَْمِس َعِشيًَّة، فََأَمَر َرُسولُ  َُما َأَهالَّ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم النَّاَس َأْن يُ ْفِطُروا، لَِتَماِم َثاَلِثنَي يَ ْوًما، فَ َقِدَم َأْعَرابِيَّاِن َفَشِهَدا َأَنَّ
 وََكَذِلَك َرَواهُ أَبُو َعَوانََة َعْن َمْنُصورٍ 

 صحيح.  المحقق: # قال
 

 بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ 
، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد    -  8190 ِد ْبِن ُنَصرْيٍ اْْلُْلِديُّ اْلَعزِيِز، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإَْسَاِعيَل َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ

َمْنُصوٍر، َعْن رِْبِعيِّ   َنَة، َعْن  ي ْ َثاَلِثنَي، الطَّاْلَقاّنُّ، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ لَِتَماِم  النَّاُس ِصيَاًما  َأْصَبَح  َأيِب َمْسُعوٍد، قَاَل:  ْبِن ِحَراٍش، َعْن 
َُما رَأاََي اْلِْاَلَل اِبأْلَْمِس، فََأَمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   النَّاَس فَأَْفطَُروا.   َفَجاَء رَُجاَلِن َفَشِهَدا َأَنَّ

َنةَ وََكَذِلَك َروَ  ي ْ اٍر َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعي َ  اهُ إِبْ َراِهيُم ْبُن َبشَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
و َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَالُوا:  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُ  - 8193

ْيِد هللِا ْبِن َأيِب َداُوَد اْلُمنَاِدي، ثنا يَزِيُد  ث ُد ْبُن ُعب َ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ْبُن َهارُوَن، أنبأ َوْرقَاءُ ْبُن ُعَمَر، َعْن َعْبِد نا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
قَالَ  َلى،  لَي ْ َأيِب  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن   ، الث َّْعَلِبِّ اِبْلَبِقيِع،  اأْلَْعَلى  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  اْْلَطَّاِب  ْبِن  َوُعَمَر  َعاِزٍب  ْبِن  اْلرَبَاِء  َمَع  : ُكْنُت 

َلقَّاهُ ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنُه، فَ َقاَل: " ِمْن أَْيَن ِجْئَت؟ " قَالَ  َبَل رَاِكٌب، فَ ت َ َأْهلَْلَت "، : ِمَن اْلَمْغِرِب، قَاَل: " فَ َنظََر ِإىَل اْلِْاَلِل، فَأَق ْ
َا َيْكِفي اْلُمْسِلِمنَي الرَُّجُل "، ُثَّ قَاَم ُعَمُر َرِضَي هللاُ عَ  َوضَّأَ َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيِه ُثَّ َصلَّى  قَاَل: نَ َعْم، قَاَل ُعَمُر: " هللاُ َأْكرَبُ، ِإَّنَّ ْنهُ فَ ت َ

صَ  هللِا  َرُسوَل  رَأَْيُت  َهَكَذا   " قَاَل:  ُثَّ  "اْلَمْغِرَب،  َصَنَع  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ   لَّى 
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
ٌد، ثنا يَزِيُد، أنبأ ِإْسَرائِيُل ْبُن يُوُنسَ  َ -  8194 ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، ثنا حُمَمَّ ، َعْن َعْبِد اأْلَْعَلى الث َّْعَلِبِّ

اْلِْاَلَل  َعْن َعْبِد   هللاُ َعْنهُ فََأََتهُ رَُجٌل، فَ َقاَل: رَأَْيُت  َمَع ُعَمَر َرِضَي  َلى، قَاَل: ُكْنُت  لَي ْ َأيِب  ْبِن  اٍل، فَ َقاَل ُعَمُر: الرَّمْحَِن  ِهاَلَل َشوَّ
 أَي َُّها النَّاُس، أَْفِطُروا، ُثَّ ذََكَر احْلَِديَث يف اْلَمْسِح َعَلى اْْلُفَّنْيِ 

 حقق: ضعيف. # قال الم
 

 بَابُ الشَّهْرِ يَخْرُجُ تِسْع ا وَعِشْرِينَ فَيَكْمُلُ صِيَامُهُمْ 
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ِد ْبِن َداُوَد الرَّزَّاُز ِفيَما قَ َرْأُت َعَلْيِه ِمْن َأْصلِ   -  8201 ْغَداَد، ثنا أَبُو َعْمرِو َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ ْبُن   ِكتَابِِه بِب َ

انَ  ، ثنا أَبُو َغسَّ اِك، ثنا َحاِمُد ْبُن َسْهٍل الث َّْغِريُّ مَّ َماِلُك ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َسِعيٍد، ثنا َسِعيٌد، َعْن َعاِئَشَة قَاَل: ِقيَل   السَّ
اَلْت: " َما ُصْمُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِتْسًعا َوِعْشرِيَن َْلَا: اَي أُمَّ اْلُمْؤِمِننَي، أََيُكوُن َشْهُر رََمَضاَن ِتْسًعا َوِعْشرِيَن؟ فَ قَ 

 َأْكثَ َر ِمَّا ُصْمُت َثاَلِثنَي "  
 َورُوِّينَا َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد ِمْثَل َهَذا 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 الْقَضَاءِ بَعْدَ الْإِمْكَانِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْم  مِسْكِنيٌ مُدًّا مِنْ طَعَام  بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا فَرَّطَ فِي  
ُد ْبنُ   -  8217 َهاّنُّ، ثنا حُمَمَّ ِد ْبُن َحيَّاَن اأْلَْصب َ ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل    اْلَعبَّاِس،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ

َلى، َعنْ  ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ ، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أنبأ َشرِيٌك، َعْن حُمَمَّ اَنِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى  ْبِن اْلَبْخرَتِيُّ
،  َعَلْيِه رََمَضاُن َومَلْ يَ ْقِضِه، قَاَل: " يُْطَعُم َعْنهُ ِلُكلِّ يَ ْوٍم ِنْصُف َصاٍع ِمْن بُ رٍّ " َهَذا َخطَأٌ ِمْن َوْجهَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف الَِّذي مَيُوُت وَ  نْيِ

َا ُهَو ِمْن قَ ْوِل اْبِن ُعَمَر،   ُعهُ احْلَِديَث ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِإَّنَّ َا قَاَل اْبُن  َأَحُدُُهَا رَف ْ َواآْلَخُر قَ ْولُُه: ِنْصُف َصاٍع، َوِإَّنَّ
َلى لَْيَس ِفيِه ِذْكُر الصَّاعِ  ا ِمْن ِحْنطٍَة، َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ  ُعَمَر: ُمدًّ

 # قال المحقق: منكر. 
 

 ءَ مُتَتَابِع ا بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ مُتَفَرِّقًا، وَإِنْ شَا 
ُد ْبُن حَيََْي ْبِن فَاِرٍس   َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكرٍ  -  8234 ، ثنا حُمَمَّ ْيَسابُورِيُّ الن َّ

، قَاَل: َوِفيَما ذََكَر َعْبُد   ْيَسابُوِريُّ َها قَاَلْت: " الن َّ اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ اْبِن ُجَرْيٍج، َعِن  الرَّزَّاِق، َعِن 
تَاِبَعاٍت " قَ ْوُْلَا َسَقَطْت تُرِيُد ُنِسَخْت،  تَاِبَعاٍت "، َفَسَقَطْت ُمت َ ٍم ُأَخَر ُمت َ ٌة ِمْن أايَّ   َتَِْويٌل َغرْيُ َذِلكَ اَل َيِصحُّ لَهُ نَ َزَلْت " فَِعدَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ِبْشرُ   -  8239 أَبُو َسْهٍل  أنبأ  هِبَا،  ْسَفَرايِيِِنُّ  اإْلِ َأيِب َسِعيٍد  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ اْلَعاَلءُ  احْلََسِن  أَبُو  َأمْحَدَ   َأْخرَباََن  ٍد ،  ْبُن  ْبُن حُمَمَّ ثنا مَحَْزةُ 
ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، اْلَكاِتُب، ثنا نُ َعْيُم ْبُن مَحَّ  ، َعْن ُعب َ يف َمْن َعَلْيِه اٍد، ثنا اْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ

ٍم ُأَخَر{ ، َقَضاءُ َشْهِر رََمَضانَ  ٌة ِمْن َأايَّ َفّرِقًا، فَِإنَّ هللاَ قَاَل: }فَِعدَّ  [ " 184]البقرة: قَاَل: " يَ ْقِضيِه ُمت َ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، أنبأ ، ُهَو اأْلََصمُّ  قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو - 8240
يْ  أنبأ ُسَلْيَماُن الت َّ اِب،  اْلَوهَّ َا قَ َعْبُد  ِإَّنَّ ِبًَْسا، َويَ ُقوُل:  ِبِه  يَ َرى  َماِلٍك: أَنَّهُ َكاَن اَل  ْبِن  َبْكِر ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن أََنِس  ، َعْن  اَل هللاُ ِميُّ
ٍم ُأَخَر{ ]البقرة:   ٌة ِمْن أايَّ  [ 184}َفِعدَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، اِضي، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلقَ  - 8242 ثنا َِبُْر ْبُن  ، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْعتُ  اْلُكوَفِة قَاَل: َسَِ َأْهِل  ِمْن  أَبُو ُحَسنْيٍ رَُجٌل  َأْخرَبََك  ْبِن َوْهٍب:  هللِا  ْبَن ُعْقَبَة، حُيَدُِّث َعْن   َنْصٍر، قَاَل: قُِرَئ َعَلى َعْبِد  ُموَسى 

، َأجُيِْزُئ َعْنُه؟ َصاِلِح ْبِن َكْيَساَن، قَاَل: ِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا، رَُجٌل َكاَن َعَلْيِه َقَضاٌء ِمْن رََمَضاَن، فَ َقَضى يَ ْوًما َأْو ي َ  َقِطَعنْيِ ْوَمنْيِ ُمن ْ
هُ بَرَِئْت؟  َم: " َأرَأَْيَت َلْو َكاَن َعَلْيِه َدْيٌن فَ َقَضاهُ ِدْرَُهًا َوِدْرَُهَنْيِ َحَّتَّ يَ ْقِضَي َديْ َنُه، أَتَ َرْوَن ِذمَّتَ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر عَ ،  " قَاَل: نَ َعمْ   ِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل قَاَل: " يَ ْقِضي َعْنهُ " َوَقْد ِقيَل: َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َعْن حُمَمَّ
 . ضعيف  # قال المحقق:

 
َبَة، ثنا حَيََْي ْبُن َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا اْبُن َمِنيٍع، ثنا أَبُو َبكْ  - 8243 ِر ْبُن َأيِب َشي ْ

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، قَاَل: بَ َلَغِِن َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ُسَليْ  ، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن حُمَمَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل َعْن تَ ْقِطيِع  ٍم الطَّائِِفيُّ
َأرَأَْيَت َلْو َكاَن  ،  َقَضاِء ِصيَاِم َشْهِر رََمَضانَ  إِلَْيَك،  َيُكْن َقَضاًء؟ فَ َقاَل: " َذِلَك  َأمَلْ   ، َأَحدُِكْم َدْيٌن فَ َقَضى الدِّْرَهَم َوالدِّْرَُهَنْيِ َعَلى 

 فَاهللُ َأَحقُّ َأْن يَ ْعُفَو أَْو يَ ْغِفَر " 
: ِإْسنَاُدهُ َحَسٌن ِإالَّ أَنَّهُ ُمْرَسٌل، َوَقْد َوَصَلهُ َغرْيُ َأيِب َبْكٍر َعْن حَيََْي ْبِن ُسَلْيٍم وَ  ُبُت ُمتَِّصاًل.قَاَل َعِليٌّ ْيُخ: َوَقْد رُِوَي  اَل يَ ث ْ قَاَل الشَّ

ْهِي عَ  ِن اْلَقْطِع َمْرفُوًعا وََكْيَف َيُكوُن َذِلَك  ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف َعِن اْبِن ُعَمَر َمْرفُوًعا، َوَقْد رُِوَي يف ُمَقابَ َلِتِه َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة يف الن َّ
َأيِب  َوَمْذَهُب  اْلُمتَابَ َعةُ   َصِحيًحا  ُعَمَر  اْبِن  َوَمْذَهُب  ْفرِيِق  الت َّ َجَواُز  ْبِن  ،  ُهَريْ َرَة  َعْمرِو  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  آَخَر  َوْجٍه  ِمْن  رُِوَي  َوَقْد 

ْفرِيِق َواَل َيِصحُّ َشْيٌء ِمْن َذِلكَ   اْلَعاِص َمْرفُوًعا يف َجَواِز الت َّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
ْيَسابُوِريُّ   -  8244 ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َصْخٍر  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر الن َّ

، ثنا َحبَّاُن ْبُن ِهاَلٍل، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن إِبْ َراِهيَم،   ارِِميُّ َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الدَّ
 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َكاَن َعَلْيِه َصْوُم رََمَضاَن فَ ْلَيْسُرْدهُ َواَل يُ َقطِّْعهُ " 

ِإب ْ  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد   : َعِليٌّ َضِعيفٌ قَاَل  َعْبِد    .َراِهيَم  َوأَبُو  َمِعنٍي،  ْبُن  حَيََْي  َضعََّفهُ  َقْد  َمَدّنٌّ  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ْيُخ:  الشَّ قَاَل 
ارَُقْطِِنُّ  ، َوالدَّ  الرَّمْحَِن النََّساِئيُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 فَإِنْ بَالَغَ حَتَّى وَصَلَ إِلَى رَأْسِهِ أَوْ إِلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ ،  يَسْتَنْشِقُ فَيَرْفِقُ وَلَا يُبَالِغُ بَابُ الصَّائِمِ يُمَضْمِضُ، أَوْ  
ْغَدادَ  -  8256 ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن اْلَعْدُل بِب َ ٍد اْلِمْصِريُّ أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا ،  ْبُن حُمَمَّ

ُد ْبُن يُوُسَف، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َكِثرٍي، عَ  ِد ْبِن َأيِب َمْرمَيَ، ثنا حُمَمَّ ْن َعاِصِم ْبِن َلِقيِط ْبِن َصرِبََة، َعْن أَبِيِه،  َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
ْنَشْقَت فَ بَاِلْغ، ِإالَّ َأْن َتُكوَن َصا قَاَل: قَاَل ِل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ئًِما  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َخلِّْل َأَصاِبَعَك، َوَأْسِبِغ اْلُوُضوَء، َوِإَذا اْست َ

 " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 الصَّائِمُ يَكْتَحِلُ 

ْيِد هللِا ْبِن َأيِب رَاِفٍع َولَيْ  - 8258 ِد ْبِن ُعب َ ِه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  َوَقْد رُِوَي َعْن حُمَمَّ َس اِبْلَقِويِّ َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
اْلَمالِيِِنُّ  َسْعٍد  أَبُو  َأْخرَباََنهُ  َصائٌِم  َوُهَو  َثِِْد  اِبإْلِ احْلَاِفظُ ،  َيْكَتِحُل  َعِديٍّ  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  هللاِ ،  أنبأ  َعْبِد  ْبُن  اْلَفْضُل  اأْلَْنطَاِكيُّ ثنا  ثنا ،   

ٍد عَ ، لَُوْينٌ  ْيِد هللِا ْبِن َأيِب رَاِفٍع وََكَذِلَك َرَواهُ َمْعَمٌر َعْن حُمَمَّ ِد ْبِن ُعب َ  ْن أَبِيِه مِبَْعنَاهُ ثنا ِحبَّاُن َعْن َعِليِّ ْبِن حُمَمَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
طَاِهٍر    -  8260 أَبُو  عْ َأْخرَباََنهُ  الن ُّ أَبُو  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ثنا  نُ َعْيٍم،  أَبُو  ثنا  يُوُسَف،  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  اْلَقطَّاُن،  َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  َماِن  اْلَفِقيُه، 

هُ أََتى ِبِه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َثِِن َأيِب، َعْن َجدِّي قَاَل: وََكاَن َجدُّ ، َحدَّ فَ َقاَل: " اَل َتْكَتِحْل ، َفَمَسَح َعَلى رَْأِسهِ اأْلَْنَصاِريُّ
َهاِر َوأَْنَت َصائٌِم اْكَتِحْل لَْياًل  ْعَر "  ، اِبلن َّ َثُِْد جَيُْلو اْلَبَصَر َويُ ْنِبُت الشَّ  اإْلِ

ْعمَ  ْعَماِن ْبِن َمْعَبِد ْبِن َهْوَذَة أَبُو الن ُّ ْيُخ: َعْبُد الرَّمْحَِن ُهَو اْبُن الن ُّ  اِن َوَمْعَبُد ْبُن َهْوَذَة اأْلَْنَصاِريُّ ُهَو الَِّذي َلهُ َهِذِه الصُّْحَبةُ قَاَل الشَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 

 بَابُ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ لَا يُبْطِلُ صَوْمَهُ 
ثنا  -  8268 احْلَاِفُظ،  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  أنبأ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبُن   َوَأْخرَباََن  ْيِد  ُعب َ َوأَبُو  قَّاُق،  الدَّ َأمْحََد  ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد 

وَ  ، ثنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن مُحَْيٍد، َعْن َأيِب اْلُمت َ ْورَِقيُّ َص َرُسوُل اْلَمَحاِمِليِّ قَااَل: ثنا يَ ْعُقوُب الدَّ كِِّل، َعْن َأيِب َسِعيٍد قَاَل: رَخَّ
َلِة لِلصَّائِِم َواحلَِْجاَمةِ هللِا َصلَّى هللاُ   .  َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلُقب ْ

وَكِِّل َمْرفُوعً ، قَاَل َعِليٌّ ُكلُُّهْم ثَِقاتٌ   ا َوَغرْيُ ُمْعَتِمٍر يَ ْرِويِه َمْوقُوفًا. قَاَل الشَّْيُخ: َوَقْد رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َأيِب اْلُمت َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِي الْإِفْطَارِ بِالْحِجَامَةِ 
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: قَاَل ِل َعيَّاٌش: ثنا َعْبُد اأْلَْعَلى َعْن يُوُنَس َعِن احْلََسِن، َعْن َغرْيِ َواِحٍد َمْرفُوًعا قَ  اَل: " أَْفطََر احْلَاِجُم َواْلَمْحُجوُم قَاَل اْلُبَخاِريُّ

النَّ  َعِن  َلُه:  ِقيَل  َوَسلَّمَ "  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  نَ َعمْ ،  ِبِّ  َأْعَلُم. ،  قَاَل:  هللاُ  قَاَل:   ُثَّ 
دُ   -  8275 َهاّنُّ، ثنا أَبُو َأمْحََد ْبُن فَاِرٍس، ثنا حُمَمَّ ، أنبأ أَبُو ِإْسَحاَق اأْلَْصب َ ثَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر اْلَفاِرِسيُّ ، َحدَّ ِِن  ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلُبَخاِريُّ

َثِِن َعْبُد اأْلَْعَلى، َعْن يُوُنَس، َعِن احْلََسِن، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َعيَّاٌش، َحدَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ْسَفرَ   -  8276 اإْلِ ٍد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسُن  ٍد  أَبُو حُمَمَّ أنبأ  احْلَاِفُظ،  ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ْبِن اْلرَبَاِء، ثنا َعِليُّ  َأمْحََد  ُد ْبُن  ثنا حُمَمَّ ايِيِِنُّ، 

، ثنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن أَبِيِه، َعِن احْلََسِن، َعْن َغرْيِ َواِحٍد ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " أَْفطََر  اْلَمِديِِنِّ
 اِجُم َواْلَمْحُجوُم".  احلَْ 

: َرَواهُ يُوُنُس َعِن احْلََسِن َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  اِئِب َعِن احْلََسِن َعْن ، َورََواهُ قَ تَاَدةُ َعِن احْلََسِن َعْن ثَ ْواَبنَ ، قَاَل َعِليٌّ َوَرَواهُ َعطَاءُ ْبُن السَّ
َماُم َأمْحَُد: َورََواهُ َأْشَعُث َعِن احلَْ َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر َوَرَواهُ َمطٌَر َعِن   َسِن َعْن احْلََسِن َعْن َعِليٍّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اإْلِ

 ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوذََكَرهُ أَْيًضا َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِِنِّ 
 صحيح لغيره.  ال المحقق:# ق
 

ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلَقاَلِنِسيُّ   -  8277 ، أنبأ أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ثَ نَاهُ أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِويُّ ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َأيِب ِعيَسى، ،  َحدَّ
اُك ْبُن خَمَْلٍد، ثنا َأْشَعُث، َعِن احْلََسِن، َعْن أَُساَمَة ْبِن زَْيٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَْفطََر   ثنا أَبُو َعاِصٍم الضَّحَّ

 احْلَاِجُم َواْلَمْحُجوُم " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلوِ   - 8287 ِد ْبِن احْلََسِن احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر، َوأَبُو ،  يُّ َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ أنبأ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

، َعْن َأيِب ْن َبْكِر ْبِن َعْبِد هللِا اْلُمَزّنِّ َصاِلٍح اْلَمْرَوِزيُّ زَاٌج قَااَل: ثنا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، َعْن َمطٍَر اْلَورَّاِق، عَ 
قَاَل: َتَُْمُرّن َأْن أُْهرِيَق َدِمي  ،  ََنَارًا   رَاِفٍع قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َأيِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ َوُهَو حَيَْتِجُم لَْياًل يف رََمَضاَن فَ ُقْلُت: َأاَل َكاَن َهَذا

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ ، َوَأاَن َصائِمٌ  ِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " أَْفطََر احْلَاِجُم َواْلَمْحُجوُم " َكَذا َرَواهُ رَْوُح ْبُن ُعبَاَدَة َوَرَواهُ َعْبُد َوَقْد َسَِ
ْن َأيِب رَاِفٍع َعْن َأيِب ٍر َعْن َبْكٍر عَ اأْلَْعَلى َعْن َسِعيٍد َعْن بَ ْعِض َأْصَحابِِه َعْن َأيِب بُ ْرَدةَ َعْن َأيِب ُموَسى َمْرفُوًعا َورََواهُ ُشْعَبةُ َعْن َمطَ 

َأيِب ُهَريْ َرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ُموَسى َمْوقُوفًا، وََكَذِلَك َرَواهُ مُحَْيٌد الطَّوِيُل َعْن َبْكٍر َمْوقُوفًا َغرْيَ َمْرفُوٍع َورُِوَي َعْن َعطَاٍء َعْن 
 َوَسلَّمَ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن يَ ْعقُ َأْخربََ   -  8290 ِد ْبِن ،  وبَ اَنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ
هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَْفطََر احْلَاِجُم َواْلَمْحُجوُم  َشاِكٍر، ثنا قَِبيَصُة، ثنا ِفْطٌر، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل 

عَ  ِمْن ِكتَابِِه  ثَهُ  َحدَّ أَنَّهُ  قَِبيَصةَ  َعْن  َغْياَلَن  ْبُن  قَِبيَصَة َوَرَواهُ حَمُْموُد  َعْن  ََجَاَعٌة  َرَواهُ  هللاُ  " َكَذا  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َعطَاٍء  َعْن  ِفْطٍر  ْن 
سُ عَ  َأيِب  ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد  َوَرَواهُ  َوْهٌم  ِفيِه  َعبَّاٍس  اْبِن  َوِذْكُر  اْلَمْحُفوُظ،  َوُهَو  ُمْرَساًل  َوَسلََّم  ُهَريْ َرَة َلْيِه  َأيِب  َعْن  َعطَاٍء  َعْن  َلْيَماَن 

 ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوهللاُ َأْعَلمُ َمْوقُوفًا، َوَرَواهُ لَْيُث ْبُن َأيِب ُسَلْيٍم َعْن َعطَاٍء َعْن َعاِئَشَة َعِن النَّ 
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ الْحَدِيثِ 

ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ   -  8302 ِد ْبِن   أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمرَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
، َعْن ََثبِ  َبَة، ثنا َخاِلُد ْبُن خَمَْلٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَثىنَّ ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: َأوَُّل َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َأيِب َشي ْ ٍت اْلبُ نَاّنِّ

لنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: رِْهِت احلَِْجاَمةُ لِلصَّائِِم َأنَّ َجْعَفَر ْبَن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ اْحَتَجَم َوُهَو َصائٌِم َفَمرَّ ِبِه اَما كُ 
َص النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ب َ   . ْعُد يف احلَِْجاَمِة لِلصَّائِِم وََكاَن أََنٌس حَيَْتِجُم َوُهَو َصائِمٌ " أَْفطََر َهَذاِن " ُثَّ رَخَّ

ارَُقْطِِنُّ: ُكلُُّهْم ثَِقاٌت َواَل َأْعَلُم َلهُ ِعلَّةً  ِْخيِص يَُدلُّ َعلَ ،  قَاَل َعِليُّ ْبُن ُعَمَر الدَّ ْيُخ: َوَحِديُث َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ بَِلْفِظ الرتَّ ى قَاَل الشَّ
ْهِي َوهللاُ َأْعَلمُ  ِْخيَص َيُكوُن بَ ْعَد الن َّ  َهَذا فَِإنَّ اأْلَْغَلَب َأنَّ الرتَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن َعْبُدوٍس الطََّرائِِفيُّ   -  8303 احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو  ، ثنا ُعْثَماُن ْبنُ ،  َوَقْد َأْخرَباََن  ارِِميُّ الدَّ  َسِعيٍد 
 َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَرُجٍل َوُهَو حَيَْتِجُم ِعْنَد  ثنا أَبُو النَّْضِر، ثنا يَزِيُد ْبُن رَبِيَعَة، ثنا أَبُو اأْلَْشَعِث، َعْن ثَ ْواَبَن قَاَل: َمرَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 

اِم َوُهَو يُ ْقِرُض رَُجاًل فَ َقاَل َرُسولُ   هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَْفطََر احْلَاِجُم َواْلَمْحُجوُم "   احْلَجَّ
اِد ْبِن َأْوٍس ُدوَن َهِذِه  ،  قَ ْولُُه: يُ ْقِرُض رَُجاًل مَلْ َأْكتُ ْبهُ ِإالَّ يف َهَذا احْلَِديثِ  اللَّْفظَِة َوأَبُو َوَغرْيُ يَزِيَد َرَواهُ َعْن َأيِب اأْلَْشَعِث َعْن َشدَّ

 َأَْسَاَء الرََّحِبُّ َرَواهُ َعْن ثَ ْواَبَن ُدوَن َهِذِه اللَّْفظَِة َوهللاُ َأْعَلمُ 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ كَرِهَ مَضْغَ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ 

ِد ْبِن احْلََسِن، ثنا أَبُو َعاِمٍر، ثنا اْلَولِيُد َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، ثنا أَبُو  -  8306 ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ حُمَمَّ
َعْت أُمَّ َحِبيَبَة، َزْوَج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  َا َسَِ تِِه، َأَنَّ تَ ُقوُل: " اَل مُيَْضُغ اْلِعْلُك   َعَلْيِه َوَسلََّم ْبُن ُمْسِلٍم، َأْخرَبّن َسِعيُد ْبُن ِعيَسى، َعْن َجدَّ

   لِلصَّائِِم "
تُهُ أُمُّ الرَّبِيِع َواحْلَِديُث َمْوقُوفٌ  ْيُخ: َجدَّ  قَاَل الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي خِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ 
ِإَجازَةً   -  8308  ، َلِميُّ ْبُن َهاِنٍئ، ،  أَنْ بََأّن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ِإبْ َراِهيُم  ثنا   ، َغِويُّ اْلب َ اْلَقاِسِم  أَبُو  أنبأ   ، اْلُعْكرُبِيُّ أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا 

الرَّازِيُّ  اْلُمْختَاِر  ْبُن  ثنا ِإبْ َراِهيُم  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ ْبُن َسِعيٍد  ُد  ثنا حُمَمَّ ي، َوَغرْيُُُهَا قَالُوا:  ْبنِ َوَعمِّ ِد  ْبِن    ، َعْن حُمَمَّ ِإْسَحاَق، َعْن ِعيَسى 
النَِّبِّ  ثَِقيٍف َعَلى  ِمْن  الث ََّقِفيِّ قَاَل: َقِدَم َوْفُداَن  ْبِن رَبِيَعَة  ْبِن َعِطيََّة  هللِا، َعْن ُسْفيَاَن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَضَرَب َْلُْم قُ بًَّة   َعْبِد  َصلَّى 

ُلوا ِمْنهُ َومَلْ َيَُْمْرُهْم ِبَقَضاَوَأْسَلُموا يف النِّْصِف ِمْن رََمَضاَن فَأَ  ْقب َ  ِء َما فَاََتُمْ َمَرُهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَصاُموا ِمْنهُ َما اْست َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس  ، أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي وَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي -  8312

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ، َعِن احْلَاِرِث ْبِن َعبْ ، حُمَمَّ ِد الرَّمْحَِن، َعْن ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر قَاَل: قُِرَئ َعَلى اْبِن َوْهٍب َأْخرَبََك أََنُس ْبُن ِعيَاٍض اللَّْيِثيُّ
يَاُم ِمَن اأْلَْكِل عَ  ِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْيَس الصِّ يَاُم ِمَن اللَّْغِو  مِّ َا الصِّ َوالشُّْرِب فَ َقْط ِإَّنَّ

 "  َوالرََّفِث فَِإْن َسابََّك َأَحٌد َأْو َجِهَل َعَلْيَك فَ ُقْل ِإّّنِ َصائِمٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اأْلََصمُّ   -  8317 ُهَو  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثنا   َوَأْخرَباََن  َعاِصٍم،  ْبُن  َأِسيُد  ثنا 

، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ َكاَن يَ ْقَرُؤَها " َوَعَلى الَِّذيَن   احْلَُسنْيُ ْبُن َحْفٍص، َعْن ُسْفيَاَن الث َّْوِريِّ
يَاَم فَ يُ ْفِطُر َويُْطِعُم ِنْصَف َصاٍع ِمنْ  ْيُخ اْلَكِبرُي الَِّذي اَل َيْسَتِطيُع الصِّ َكَذا يف َهِذهِ  ِحْنطٍَة َمَكاَن يَ ْوٍم،  يُطَوَّقُونَهُ " قَاَل: " ُهَو الشَّ

َداِمهِ  ا ِلطََعاِمِه َوُمًدا إِلِ  الّرَِوايَِة ِنْصُف َصاٍع ِمْن ِحْنطٍَة َورُِوَي َعْنهُ أَنَّهُ قَاَل: ُمدًّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ 

ةَ   -  8327 ِد ْبِن أنبأ  ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن ِفْهٍر مِبَكَّ ، ثنا أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ اِفِعيُّ ٍد الشَّ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
ةَ  ، مِبَكَّ ْلِخيُّ ، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق اْْلَُوارَ ، َعِليِّ ْبِن َجْعَفِر ْبِن َمْيُموٍن اْلب َ ْلِخيُّ ، قَاِضي ُخَواَرْزَم ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن يُوُسَف ْبِن َمْيُموٍن اْلب َ ْزِميُّ

َم َعِليِّ ْبِن ِعيَسى قَاَل: َسأَْلُت َعاِصَم اأْلَْحَولَ  نَا أايَّ َواِك ، فَ ُقْلُت: أََيْستَاُك الصَّائُِم؟ فَ َقاَل: " نَ َعْم " ،  َقِدَم َعَلي ْ فَ ُقْلُت: ِبَرْطِب السِّ
َهاِر وَ ،  َواَيِبِسِه؟ قَاَل: " نَ َعْم "  ْن؟ قَاَل: " َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ،  آِخَرُه؟ قَاَل: " نَ َعْم "قُ ْلُت: َأوََّل الن َّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى ،  قُ ْلُت: َعمَّ

َفرُِد ِبِه أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن بَ ْيطَارٍ  ْلٍخ َعْن  خُ   َويُ َقاُل ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن قَاِضي،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " فَ َهَذا يَ ن ْ َث بِب َ َواَرْزَم َحدَّ
 َهاِر َوآِخرِهِ َعاِصٍم اأْلَْحَوِل اِبْلَمنَاِكرِي اَل حُيَْتجُّ بِِه َوَقْد رُِوَي َعْنهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر لَْيَس ِفيِه ِذْكُر َأوَِّل الن َّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيُد هللِا ْبُن َواِصٍل،  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو أَ   -  8328 ، ثنا ُعب َ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َمْزَدٍك اْلُبَخاِريُّ ، ثنا حُمَمَّ مْحََد ْبُن َعِديٍّ
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َواِك لِ  ٍم، أنبأ ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َسأَْلُت َعاِصَم اأْلَْحَوَل َعِن السِّ ُد ْبُن َسالَّ فَ ُقْلُت ، " اَل ِبََْس بِِه " لصَّائِِم فَ َقاَل: ثنا حُمَمَّ
َواِك َواَيِبِسهِ  نْ ،  ِبَرْطِب السِّ قَاَل " َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  فَ َقاَل: " أَتُ َراهُ َأَشدَّ ُرطُوبًَة ِمَن اْلَماِء؟ " قُ ْلُت َعمَّ

 ا َعامَّةُ َأَحاِديِثِه َغرْيُ حَمُْفوظَةٍ َوَسلََّم " قَاَل أَبُو َأمْحََد: إِبْ َراِهيُم َهذَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ كَرِهَ السِّوَاكَ بِالْعَشِيِّ إِذَا كَانَ صَائِم ا لِمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ خُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ 

ُد ْبُن ِإْسَحاَق اْْلَيَّاُط أَبُو َمْنُصوٍر،  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، أنبأ َعِليُّ ْبُن  - 8338 ُعَمَر، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثنا حُمَمَّ
اْلَعْصرَ  َصلَّْيَت  فَِإَذا  اْلَعْصِر  ِإىَل  َواُك  السِّ َلَك  قَاَل:  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  َعطَاٍء،  َعْن  قَ ْيٍس،  ْبُن  ُعَمُر  فَأَْلِقهِ ثنا  ْعُت  ،    َسَِ هللِا ِإّّنِ  َرُسوَل 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ُخُلوُف َفِم الصَّائِِم َأْطَيُب ِعْنَد هللِا ِمْن رِيِح اْلِمْسِك " 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِهِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، َأْخرَباََن أَبُو  - 8340 ، أنبأ زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ أنبأ الشَّ
ِتِه َعاِئَشَة بِْنِت طَْلَحَة َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: دَ  َخَل َعَليَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُقْلُت: ُسْفيَاُن، َعْن طَْلَحَة ْبِن حَيََْي، َعْن َعمَّ

 فَ َقاَل: " أََما ِإّّنِ ُكْنُت أُرِيُد الصَّْوَم َوَلِكْن قَ ّرِبِيِه "  ، ِإانَّ َخبَّْأاَن َلَك َحْيًسا
َنَة وََكَذِلَك َرَواهُ ََجَاعَ  ي ْ ُهُم اْلَقَضاَء يف َهَذا احْلَِديثِ َهَكَذا َرَواهُ ََجَاَعٌة َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعي َ  ٌة َعْن طَْلَحَة ْبِن حَيََْي مَلْ َيْذُكْر َأَحٌد ِمن ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ثنا ِإْسَحا  -  8341 َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ ْبُن َحيَّاَن  ِد  أَبُو حُمَمَّ أنبأ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َأْخرَباََن  ِإب ْ َوَقْد  ثنا ُق ْبُن  يٍل،  ْبِن َجَِ َراِهيَم 
ِتِه، َعْن َعائِ  َنَة، َعْن طَْلَحَة ْبِن حَيََْي، َعْن َعمَّ ي ْ ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَعبَّاِس، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ َشَة قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ حُمَمَّ

َحيْ  َلَك  َخبَّْأاَن  فَ ُقْلُت:  َوَسلََّم  احْلََسِن ،  ًسا َعَلْيِه  أَبُو  وََكاَن   " َمَكانَهُ  يَ ْوًما  َوأَْقِضي  قَ ّرِبِيِه  َوَلِكْن  الصَّْوَم  أُرِيُد  ِإّّنِ ُكْنُت   " فَ َقاَل: 
ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعبَّاِس اْلبَاهِ  ارَُقْطِِنُّ َرمِحَهُ هللاُ تَ َعاىَل حَيِْمُل يف َهَذا اللَّْفِظ َعَلى حُمَمَّ ا َويَ ْزُعُم أَنَّهُ مَلْ يَ ْرِوِه هِبََذا اللَّْفِظ َغرْيُهُ ِليِّ َهذَ الدَّ

الْ  َأْهِل  ِعْنَد  َوُهَو  ُعُمرِِه،  آِخِر  يف  َنَة  ي ْ ُعي َ اْبُن  ِبِه  َث  َحدَّ فَ َقْد  َولَْيَس َكَذِلَك  َعَلْيِه  يُ تَاَبْع  حَمُْفوٍظ. َومَلْ  َغرْيُ  اِبحْلَِديِث   ِعْلِم 
ٍد اأْلَْرَمِويُّ َأْخرَباََن ِبَذِلَك أَ   - 8342 ٍد، أنبأ أَبُو َجْعَفِر ْبُن َساَلَمَة، ثنا اْلُمَزّنُّ، ثنا  ،  بُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ ثنا َشاِفُع ْبُن حُمَمَّ

آِخرِ  يف  َوزَاَد  الرَّبِيُع  َرَواهُ  الَِّذي  اِبللَّْفِظ  احْلَِديَث  َهَذا  َفذََكَر  ُسْفيَاُن،  أنبأ   ، اِفِعيُّ َمَكانَهُ الشَّ يَ ْوًما  َسَأُصوُم  ْعُت    ،ِه  َسَِ اْلُمَزّنُّ:  قَاَل 
ْعُت ُسْفيَاَن َعامََّة َُمَاِلِسِه اَل َيْذُكُر ِفيِه َسَأُصوُم يَ ْوًما َمَكانَهُ ُثَّ َعَرْضتُهُ  اِفِعيَّ يَ ُقوُل: َسَِ  َعَلْيِه قَ ْبَل َأْن مَيُوَت ِبَسَنٍة فََأَجاَب ِفيِه  الشَّ

َمَكانَهُ  يَ ْوًما  اجْلَمَ ،  َسَأُصوُم  َمَع رَِوايَِة  اللَّْفَظ  َيْذُكُر ِفيِه َهَذا  احْلَِديِث اَل  ْيُخ: َورَِوايَ تُهُ َعامََّة َدْهرِِه ِْلََذا  الشَّ ْبِن قَاَل  اَعِة َعْن طَْلَحَة 
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ُهْم ُسْفيَاُن الث َّْورِيُّ َوُشعْ  ُهْم َأَحٌد ِمن ْ اِج َوَعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زاَِيٍد َووَِكيُع ْبُن اجْلَرَّاِح َوحَيََْي ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّاُن  حَيََْي اَل َيْذُكُرهُ ِمن ْ َبةُ ْبُن احْلَجَّ
ْيٍد َوَغرْيُُهْم َتُدلُّ َعَلى َخطَِأ َهِذِه اللَّْفظَِة َوهللاُ َأْعَلُم، َوَقْد رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخرَ   َة لَْيَس ِفيِه َهِذِه اللَّْفظَةُ  َعْن َعاِئشَ َويَ ْعَلى ْبُن ُعب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَركٍ  -  8343 ثَ نَاهُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا ُسَلْيَماُن ، َحدَّ
ُمَعاٍذ، َعْن َِسَاٍك، َعْن عِ  يَ ْومٍ ْبُن  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت  َأِعْنَدِك ،  ْكرَِمَة، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل  فَ َقاَل: " 

قَاَل: " ِإًذا أُْفِطُر ، ُت: نَ َعمْ قَاَل: " ِإًذا َأُصوُم " قَاَلْت: َوَدَخَل َعَليَّ يَ ْوًما آَخَر فَ َقاَل: " َأِعْنَدِك َشْيٌء؟ " قُ ْل، َشْيٌء؟ " قُ ْلُت: اَل 
 َوِإْن ُكْنُت فَ َرْضُت الصَّْوَم " َوَهَذا ِإْسنَاٌد َصِحيحٌ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

،  َة، عَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ثنا أَبُو ُمَعاِويَ  - 8355 ْن َأيِب َماِلٍك اأْلَْشَجِعيِّ
َهاِر " َورُ  َنهُ َوَبنْيَ ِنْصِف الن َّ ْيَدَة، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: " الصَّائُِم اِبْْلِيَاِر َما بَ ي ْ ِوَي َهَذا ِمْن َأْوُجٍه ُأَخَر َمْرفُوًعا َواَل َعْن َسْعِد ْبِن ُعب َ

ُعهُ   َيِصحُّ رَف ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِويُّ َأخْ   -  8356 ِد ْبِن قُ َوْهيَاَر، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا ،  رَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ أنبأ أَبُو اْلَفْضِل اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ

ْيَدَة،   ُعب َ أَبُو  ثنا  الطَّوِيُل،  مُحَْيٌد  ثنا  ُعَمارََة،  ْبُن  َعْوُن  أنبأ   ، ْعِديُّ " السَّ قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن 
َهاِر "   َنهُ َوَبنْيَ ِنْصِف الن َّ  الصَّائُِم اِبْْلِيَاِر َما بَ ي ْ

، أنبأ أَبُو اْلَفْضِل، ثنا ِإبْ َراِهيُم، أنبأ َعْوُن ْبنُ   -  8357 ثَ نَا أَبُو احْلََسِن اْلَعَلِويُّ ُعَمارََة، ثنا َجْعَفُر ْبُن الزَُّبرْيِ، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن   َوَحدَّ
َلهُ   . َأيِب أَُماَمَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمث ْ

 تَ َفرََّد بِِه َعْوُن ْبُن ُعَمارََة اْلَعْنرَبِيُّ َوُهَو َضِعيفٌ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ   -  8358 زَّاُز بِب َ ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلب َ ُد ْبُن اْلَفَرِج اأْلَْزَرُق، ثنا حَيََْي ْبُن  ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ

َهاَن، قَاَل: َسَِ  ْعُت َخِليِلي أاََب اْلَقاِسِم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َغْياَلَن، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُمَزاِحٍم، ثنا َسرِيُع ْبُن نَ ب ْ ْعُت َأاَب َذرٍّ يَ ُقوُل: َسَِ
" َهاِر  الن َّ ِنْصِف  ِإىَل  اِبْْلِيَاِر  التَّطَوُِّع  يف  الصَّائُِم   "  يَ ُقوُل: 

ُعب َ   -  8359 ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  َلُه.  َوَأْخرَباََن  ِمث ْ ِبِِْسنَاِدِه  َفذََكَرهُ  اأْلَْزَرُق،  اْلَفَرِج  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد 
َهاَن َُمُْهَواَلنِ   ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُمَزاِحٍم َوَسرِيُع ْبُن نَ ب ْ

 منكر.  # قال المحقق:
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 بَابُ التَّخْيرِيِ فِي الْقَضَاءِ إِنْ كَانَ صَوْمُهُ تَطَوُّع ا 
اأْلَْنَصاِريُّ   -  8362 ْبِن قَ تَاَدَة  ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز  أَبُو َنْصٍر ُعَمُر  ْبُن َعْبِد ،  َأْخرَباََن  ُد  ثنا حُمَمَّ  ، اْْلََرِويُّ اْلَفْضِل  َأيِب  ْبُن  أَبُو َحاتِِ  أنبأ 

أَُوْيٍس، َعْن   أَبُو  ثنا  أَُوْيٍس،  َأيِب  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أنبأ   ، اِميُّ السَّ ْعُت الرَّمْحَِن  أَنَّهُ قَاَل: َصن َ اْْلُْدرِيِّ  َأيِب َسِعيٍد  اْلُمْنَكِدِر، َعْن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ
ا ُوِضَع الطََّعامُ  وُل هللِا قَاَل رَُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: ِإّّنِ َصائٌِم فَ َقاَل َرسُ ،  ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم طََعاًما فََأََتّن ُهَو َوَأْصَحابُهُ فَ َلمَّ

يَ وْ  َمَكانَهُ  أَْفِطْر َوُصْم   " َلُه:  " ُثَّ قَاَل  َلُكْم  َأُخوُكْم َوَتَكلََّف  " َدَعاُكْم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِبِِْسنَاٍد  َصلَّى  " َورُِوَي َذِلَك  ِإْن ِشْئَت  ًما 
اَلِفيَّ   اتِ آَخَر َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َقْد َأْخَرْجنَاهُ يف اْلِْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلْحَاجِّ فِي تَرْكِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ 
َثِِن ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، ثنا َسْهٌل يَ ْعِِن اْبَن ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  8387 ْيٍد الصَّفَّاُر، َحدَّ أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

اٍر، ثنا ُوَهْيٌب، ثنا أَيُّوُب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ قَاَل: أَتَ ْيُت َعَلى اْبِن َعبَّاٍس َوُهَو َيَُْكُل رُمَّاانً  َث َأنَّ رَ َبكَّ ُسوَل هللِا َصلَّى  ِبَعَرَفَة َفَحدَّ
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْفطََر بَِعَرفََة "  

َنَة َعْن أَيُّوَب َوَرَواهُ مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد َكَما ي ْ  وََكَذِلَك َرَواهُ ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
احلَْ   -  8391 ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  َعْبُد  َأمْحََد  أَبُو  ِإبْ َراِهيَم َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  اْلُمزَكِّي،  َجْعَفٍر  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أنبأ  اْلِمْهَرَجاّنُّ،  َسِن 

ْيِد هللِا بْ  ، ثنا حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا َماِلٌك، َعْن زاَِيٍد َمْوىَل اْبِن عيَّاٍش َعْن طَْلَحَة ْبِن ُعب َ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ِن َكرِيٍز َأنَّ َرُسوَل هللاِ اْلَعْبِديُّ
َعاِء ُدَعاءُ يَ ْوِم َعَرفََة َوأَْفَضُل َما قُ ْلُت َأاَن َوالنَِّبيُّوَن ِمْن قَ ْبِلي اَل إِ   َلَه ِإالَّ هللاُ َوْحَدهُ اَل َشرِيَك "  َوَسلََّم قَاَل: " أَْفَضُل الدُّ

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
 اسِعِ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ التَّ 

، ثنا ُسْفيَاُن،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، حَ   -  8405 َثِِن احْلَُمْيِديُّ دَّ
، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ  َلى، َعْن َداُوَد ْبِن َعِليٍّ هِ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " لَِئْن بُ قِّيُت آَلُمَرنَّ ِبِصيَاِم َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ

َلهُ َأْو يَ ْوٍم بَ ْعَدهُ يَ ْوِم َعاُشورَاَء "   يَ ْوٍم قَ ب ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٌد، ثنا ، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  8406 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا ُمَسدَّ أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
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ٍد اْلُمْقِرئُ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ث ،  ُهَشْيٌم، ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ نا أَبُو أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  ِه  َأبِيِه، َعْن َجدِّ ، َعْن  ْبِن َعِليٍّ َلى، َعْن َداُوَد  لَي ْ َأيِب  اْبُن  أنبأ  ثنا ُهَشْيٌم،  هللاُ َعَلْيِه الرَّبِيِع،  هللِا َصلَّى  : قَاَل َرُسوُل 

ُهوَد ُصوُموا   َلهُ يَ ْوًما َأْو بَ ْعَدهُ يَ ْوًما " َهَذا َلْفُظ َحِديِث اْلُمْقرِئِ َوَسلََّم: " ُصوُموا يَ ْوَم َعاُشورَاَء َوَخالُِفوا ِفيِه اْلي َ َويف رَِوايَِة اْبِن   قَ ب ْ
َلهُ  َلى: قَ ب ْ َلهُ يَ ْوًما َوبَ ْعَدهُ يَ ْوًما َومِبَْعنَاهُ رََواهُ اْبُن ِشَهاٍب َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ  َوبَ ْعَدهُ َعْبَداَن ُصوُموا قَ ب ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبُن ُخَزمْيََة قَااَل: ثنا َعْبُد هللِا َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل اْلب َزَّاُز، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، َوالسَِّريُّ    -  8432
ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َنْصٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَفاِميُّ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب ْبُن يَزِيَد اْلُمْقِرُئ، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب أَيُّوَب، ح َوَأْخرَباََن أَبُو عَ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ُن َأيِب أَيُّوَب، ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن اْبُن َْلِيَعَة، َوَسِعيُد بْ ،  َعْمرٍو قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْعُت رَ  يَ ُقوُل: َسَِ ْبَن َعْبِد هللِا  ْعُت َجاِبَر  ، قَاَل: َسَِ ْضَرِميِّ احلَْ ْبِن َجاِبٍر  ُمَضَر، َعْن َعْمرِو  ْبُن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَبْكُر  هللِا َصلَّى  ُسوَل 

َا اٍل َفَكَأَّنَّ َنَة ُكلََّها " َويف رَِوايَِة اْلَفِقيِه قَاَل: َعْن َجاِبٍر َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ   يَ ُقوُل: " َمْن َصاَم رََمَضاَن َوِستًّا ِمْن َشوَّ َصاَم السَّ
 َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّام  مِنْ كُلِّ شَهْر  
اْلَفْضِل    -  8437 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا َأْخرَباََن  احْلَْريِبُّ،  احْلََسِن  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثنا  اْلَقطَّاُن،  زاَِيٍد  ْبُن  َسْهِل  أَبُو  أنبأ  ْغَداَد  بِب َ اْلَقطَّاُن، 

، َأنَّ َأاَب ُهَريْ َرَة َكاَن يف َسفَ  ْهِديِّ ا نَ َزلُوا َأْرَسُلوا إِلَْيِه َوُهَو ُيَصلِّي ٍر َلُه، فَ َلمَّ َعفَّاُن، أنبأ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، أنبأ ََثِبٌت، َعْن َأيِب ُعْثَماَن الن َّ
ف َ  َيَُْكُل  َفَجَعَل  َفَجاَء  يَ ْفُرُغوَن  وََكاُدوا  الطََّعاُم  ُوِضَع  ا  فَ َلمَّ َصائٌِم،  ِإّّنِ  لِلرَُّسوِل  فَ َقاَل  َما  لَِيْطَعَم،  فَ َقاَل:  َرُسوِْلِْم  ِإىَل  اْلَقْوُم  َنظََر 

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َصْوُم َشْهِر الصَّ ،   َصائِمٌ تَ ْنظُُروَن َقْد َأْخرَبّن أَنَّهُ  رْبِ فَ َقاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: َصَدَق ِإّّنِ َسَِ
ْهِر فَ  الشَّ ٍم ِمَن  َأايَّ َثاَلثَةَ  " فَ َقْد ُصْمُت  ْهِر  ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َصْوُم الدَّ ٍم  َأايَّ َثاَلثَِة  ُمْفِطٌر يف ََتِْفيِف هللاِ َوَصْوُم  َتْضِعيِف  ،  أاََن  َوَصائٌِم يف 

 هللاِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مِنْ أِيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ هَذِهِ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ 

هللاُ    -  8440 َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  رَأَْيُت  َما   " قَاَل:  هللِا  َعْبِد  َعْن  " َوِبِِْسنَاِدِه  اجْلُُمَعِة  يَ ْوَم  ُمْفِطًرا  َوَسلََّم   َعَلْيِه 
ِد ْبِن َعْبَداَن َوأَبُو ا  -  8441 ْبِن حُمَمَّ ِد  احْلَاِفُظ، َوأَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن حُمَمَّ أَبُو َعْبِد هللِا  ٍد السُّْبِعيُّ  َوَأْخرَباََن  ْبُن حُمَمَّ حْلََسِن َعِليُّ 

كَّ قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ  ، أنبأ َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق، ثنا أَبُو مَحَْزَة السُّ وِريُّ ٍد الدُّ ، ثنا َعاِصُم   اأْلََصمُّ، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ِريُّ
 ْبُن هَبَْدَلَة، َفذََكَرهُ مِبَْعنَاهُ َوقَاَل: َوُقْل َما َكاَن يَ ُفوتُهُ َصْوُم يَ ْوِم اجْلُُمَعةِ 

 حسن. محقق:# قال ال
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ُد ْبُن ي َ   -  8447 ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر،  ،  ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

هللِا، َعْن ُهن َ  ْيِد  ْبِن ُعب َ احْلََسِن  اْبُن ُفَضْيٍل، َعِن  هللِا ثنا  َها قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  أُمِّ َسَلَمَة  ِه، َعْن  أُمِّ ، َعْن  اْْلَُزاِعيِّ ْيَدَة 
ْهِر: ااِلثْ َننْيِ َواْْلَِميَس َواْلَْ  ٍم ِمَن الشَّ  ِميسَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَُْمُرّن َأْن َأُصوَم َثاَلثََة أايَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ 
اْلَبْصرِ   -  8449 هللِا  َعْبِد  ْبُن  َعْمُرو  ُعْثَماَن  أَبُو  ثنا  اْلُمَؤمَِّل،  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  احْلََسُن  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  َأمْحَُد  َعْمرٍو  أَبُو  ثنا  يُّ 

َثِِن أَيُّوبُ  ْبُن ََنِيٍك َمْوىَل َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص َعْن   اْلُمبَاَرِك اْلُمْسَتْمِلي ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم، َأْخرَبّن َعْبُد هللِا ْبُن َواِقٍد قَاَل: َحدَّ
َق مِبَا َقلَّ َأْو  َعطَاٍء، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   قَاَل: " َمْن َصاَم يَ ْوَم اأْلَْرِبَعاِء َواْْلَِميِس َواجْلُُمَعِة َوَتَصدَّ

ْوِم َوَلَدْتهُ أُمُّهُ "   َكثُ َر َغَفَر هللاُ َلهُ ذُنُوبَهُ َوَخَرَج ِمْن ُذنُوبِِه َكي َ
ُد ْبُن َعِليِّ بْ  َثِِن حُمَمَّ ِن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ َكاَن َيْسَتِحبُّ َأْن َيُصوَم اأْلَْرِبَعاءَ  قَاَل أَيُّوُب ْبُن ََنِيٍك: َوَحدَّ

َق  ،  َواْْلَِميَس َواجْلُُمَعةَ  يَ َتَصدَّ ِبَصْوِمَهنَّ َوَأْن  َيَُْمُر  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  اْلَفْضَل  َوخُيْرِبُ  أَْو َكثُ َر فَِإنَّ ّلِلَِِّ  مِبَا َقلَّ 
بَ ْعُضُهْم َورََواهُ حَيََْي الْ  بَ ْعُض احْلُفَّاِظ َوَضعََّفهُ  ْبِن  اْلَكِثرَي. َعْبُد هللِا ْبُن َواِقٍد َغرْيُ َقِويٍّ َوث ََّقهُ  ِد  ْبِن ََنِيٍك َعْن حُمَمَّ أَيُّوَب  ُّ َعْن  بَابُ ُليتِّ

ُّ َضِعيفٌ قَ ْيٍس َعْن َأيِب حَ  َورُِوَي يف َصْوِم اأْلَْرِبَعاِء َواْْلَِميِس َواجْلُُمَعِة ِمْن َأْوُجٍه ُأَخَر َأْضَعُف ِمْن َهَذا   ازِِم َعِن اْبِن ُعَمَر َواْلبَابُ ُليتِّ
 َعْن أََنسٍ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا وَرَدَ فِي صَوْمِ الشِّتَاءِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو    - 8456 ُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو اأْلَْسَوِد، ثنا اْبُن َْلِيَعَة،  ، َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ

َثِم، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  ْمِح، َعْن َأيِب اْْلَي ْ تَاءُ رَبِيُع اْلُمْؤِمِن َعْن َدرَّاٍج َأيِب السَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الشِّ
ُلهُ فَ َقاَم "   َقُصَر ََنَارُهُ َفَصاَم َوطَاَل لَي ْ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا 
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َخْنبٍ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليِّ  -  8463 ُد ْبُن ،  ْبِن َعْبِد اْْلَاِلِق اْلُمَؤذُِّن، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ أنبأ حُمَمَّ

ثَ  َثِِن أَبُو بَْكِر ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدَّ ، ثنا أَيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َحدَّ ِْمِذيُّ ْبُن ِباَلٍل، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد ِِن ُسَلْيَماُن ِإَْسَاِعيَل الرتِّ
ثَ ْتهُ  َتهُ َحدَّ ، ُثَّ الزُّرَِقيَّ حُيَدُِّث َأنَّ َجدَّ َع يُوُسَف ْبَن َمْسُعوِد ْبِن احْلََكِم اأْلَْنَصارِيَّ َا رََأْت َوِهَي مِبِىًن يف زََمِن َرُسوِل هللِا َصلَّى أَنَّهُ َسَِ  أَنَّ
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ُم َأْكٍل َوُشْرٍب َوِنَساٍء َوِبَعاٍل َوِذْكِر هللِا تَ َعاىَل "،هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَ  َا َأايَّ قَاَلْت: فَ ُقْلُت َمْن َهَذا  اِكبًا َيِصيُح يَ ُقوُل: " أَي َُّها النَّاُس ِإَنَّ
 قَالُوا: َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 رَ بِسَرْدِ الصِّيَامِ بَأْس ا إِذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ ضَعْفًا وَأَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَوْمِهَا بَابُ مَنْ لَمْ يَ 
الضَّحَّاُك ْبُن َيَساٍر، َعْن َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا    -  8477

اأْلَِديبُ  ْبِن َأمْحََد ْبِن رََجاٍء  ِد  ُد ْبُن حُمَمَّ َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  ِإْماَلءً ،  َأيِب ََتِيَمَة، ح َوَأْخرَباََن  اْلَقاِضي  ْبُن َمْنُصوٍر  أَبُو َعْبِد هللِا ،  ثنا حَيََْي  ثنا 
ُد ْبُن أَيُّوَب َأْخرَبّن أَبُو الْ  ، َعْن َأيِب ُموَسى َرِضَي هللاُ عَ حُمَمَّ ، ثنا أَبُو ََتِيَمَة اْْلَُجْيِميُّ اِك ْبِن َيَساٍر اْلَيْشُكِريِّ ْنهُ َعِن َولِيِد، َعِن الضَّحَّ

ْهَر ُضيَِّقْت َعَلْيِه َجَهنَُّم َهَكَذا " َوَعَقَد   ِتْسِعنَي َلْفُظ َأيِب َداُودَ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َصاَم الدَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
َبُة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َأيِب  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحبِيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا ُشعْ   - 8478

ْهَر ُضيَِّقْت َعَلْيِه َجَهنَُّم َهَكَذا، َوَعَقَد َعَلى ِتْسِعنَي " مَلْ يَ ْرفَ ْعهُ ُشْعَبةُ ََتِيَمَة، َعْن َأيِب ُموَسى قَاَل: " مَ   ْن َصاَم الدَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ   -  8479 بِب َ ِبْشَراَن  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  بْ ،  َأْخرَباََن  َأمْحَُد  ثنا  الصَّفَّاُر،  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أنبأ  أنبأ  الرَّزَّاِق،  َعْبُد  ثنا  َمْنُصوٍر،  ُن 

هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  َمْعَمٌر، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب ُمَعاِنٍق َأِو اْبِن ُمَعاِنٍق َعْن َأيِب َماِلٍك اأْلَْشَعِريِّ َرِضيَ 
َها هللاُ ِلَمْن َأاَلَن اْلَكاَلَم  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ يف ا َوَأْطَعَم الطََّعاَم َوََتبََع جْلَنَِّة ُغْرَفًة يُ َرى ظَاِهُرَها ِمْن اَبِطِنَها َواَبِطنُ َها ِمْن ظَاِهرَِها، َأَعدَّ

يَاَم َوَصلَّى اِبللَّْيِل َوالنَّاُس نِيَاٌم "   الصِّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ بَابُ مَا  

أَبُو  -  8497 أنبأ   ، اْلَمْرَوِزيُّ ْبُن َحِليٍم  احْلََسُن  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  َأْخرَباََن  اْبُن    َوَقْد  ثنا َعْبَداُن، أنبأ َعْبُد هللِا ُهَو  ِه،  اْلُمَوجِّ
، َعْن أَبِيِه، َأنَّ ُكَريْ بًا َمْوىَل اْبِن َعبَّاٍس َواَنًسا ِمْن َأْصَحاثنا َعبْ ،  اْلُمبَاَركِ  ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليٍّ ِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ ُد هللِا ْبُن حُمَمَّ

َها َأْسَأُْلَا َعْن ِأيِّ اأْلَايَّ  فَ َقاَلْت:  ، ِم َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكثَ َر َْلَا ِصيَاًماَعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعثُوّن ِإىَل أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
ِبََِْجَِعِهمْ  فَ َقاُموا  أَْنَكُروا َذِلَك  ُْم  َفَكَأَنَّ فََأْخرَبَُْتُْم  ِإلَْيِهْم  فَ َرَجْعُت  َواأْلََحِد،  ْبِت  السَّ إِ   يَ ْوُم  نَا  بَ َعث ْ ِإانَّ  فَ َقالُوا:  َها  َهَذا يف َكَذا إِلَي ْ لَْيِك 

ْبِت   وََكَذا َفذََكَر أَنَِّك قُ ْلِت: َكَذا وََكَذا فَ َقاَلْت: َصَدَق ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكثَ رَ  ِم يَ ْوَم السَّ َما َكاَن َيُصوُم ِمَن اأْلَايَّ
َُما يَ ْوَما ِعي  ٍد لِْلُمْشرِِكنَي َوأاََن أُرِيُد َأْن ُأَخاِلَفُهْم " َواأْلََحِد، وََكاَن يَ ُقوُل: " ِإَنَّ

 حسن. # قال المحقق:
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 بَابٌ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَفَضْلِ الصِّيَامِ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِصَارِ 

أَبُو َعِليٍّ    -  8502 أنبأ  اْلَفِقيُه،  الرُّوْذاَبرِيُّ  الصَّفَّارُ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ  ٍد  ْبُن حُمَمَّ ٍد ،  ِإَْسَاِعيُل  أَبُو حُمَمَّ اْلَولِيِد، ح َوثنا  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا 
ِإمْ  َة  اْلَبْصِريُّ مِبَكَّ ْبِن زاَِيٍد  ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  أَبُو َسِعيٍد  ثنا  َلهُ  يُوُسَف، َواللَّْفُظ  ْبُن  هللِا  بْ ،  اَلءً َعْبُد  ْبُن َجْعَفِر  ْبِن ثنا حَيََْي  هللِا  ِن َعْبِد 

ْبِن ََتِيٍم، َعْن أَبِيِه، عَ  ْبُن زَْيٍد، َعْن َعْمرِو  ، ثنا َكِثرُي  َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى الّزِْبرِقَاِن قَااَل: ثنا أَبُو َأمْحََد الزُّبرَْيِيُّ ْن 
 مِبَْحُلوِف َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما َمَضى َعَلى اْلُمْسِلِمنَي َشْهٌر َخرْيٌ َْلُْم ِمْنهُ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأظَلَُّكْم َشْهُر رََمَضانَ 

هللاَ َعزَّ  ِإنَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاُ  هللِا َصلَّى  ِمْنهُ مِبَْحلُوِف َرُسوِل  اِبْلُمنَاِفِقنَي َشْهٌر َشرٌّ َْلُْم  يَ َواَل  َأْن  َوَجلَّ  ِمْن قَ ْبِل  َأْجَرهُ َونَ َواِفَلهُ  ْكُتُب 
َفَقَة لِْلِعبَادَ  ِة َوَأنَّ اْلُمنَاِفَق يَ ُعدُّ ِفيِه َغَفاَلِت اْلُمْسِلِمنَي َيْدُخَل َوَيْكُتَب ِوْزرَهُ َوَشَقاَءهُ قَ ْبَل َأْن يَْدُخَل َوَذِلَك َأنَّ اْلُمْؤِمَن يَ ُعدُّ َلهُ الن َّ

َعْورَاَتِِ  "َواتِّبَاَع  اْلَفاِجُر  يْغَتِنُمهُ  لِْلُمْؤِمِن  َغْنٌم  فَ ُهَو   ْم 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَورَّاقُ   -  8503 أنبأ احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا ِحبَّاُن ْبُن ُموَسى،  ،  َأْخرَباَْنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

َع َأاَب ُهَريْ َرَة َفذََكَر احْلَِديَث بِ  َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك، َثِِن َعْمُرو ْبُن ََتِيٍم، َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َسَِ َنْحِوِه ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: َونَ ْقَمةٌ  َعْن َكِثرِي ْبِن زَْيٍد، َحدَّ
 لِْلَفاِجرِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

أنبأ  -  8505 احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  أنبأ َعْبَداُن،   َأْخرَباََن  ِه،  اْلُمَوجِّ أَبُو  أنبأ  الدِّْهَقاُن، مِبَْرٍو  ٍد  ْبِن حُمَمَّ ْبُن َحِليِم  ٍد احْلََسُن  أَبُو حُمَمَّ
ثَهُ أَنَّ أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، أنبأ حَيََْي ْبُن أَيُّوَب، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن قُ ْرٍط، َأنَّ َعطَاَء ْبَن َيَساٍر، حَ  َع أاََب َسِعيٍد اْْلُْدِريَّ يَ ُقوُل: دَّ هُ َسَِ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َصاَم رََمَضاَن فَ َعَرَف ُحُدوَدهُ َوحَتَفََّظ لَهُ مَ  َبِغي لَهُ َأْن يَ َتَحفََّظ ِفيِه َكفََّر َما َسَِ ا يَ ن ْ
َلهُ "  قَ ب ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّانُ  - 8514 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ، ، َحدَّ أنبأ َعِليُّ ْبُن احْلََسِن، ثنا اْبُن اْلَمِديِِنِّ
ْيَد ْبَن ُعَمرْيٍ،   ْعُت ُعب َ اِئِحنَي فَ َقاَل: ثنا ُسْفيَاُن، قَاَل: قَاَل َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر َسَِ يَ ُقوُل: ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن السَّ

 " ُهُم الصَّائُِموَن " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

ِإْماَلءً   -  8521 احْلَاِفُظ  أَبُو َعْبِد هللِا  ثَ نَا  أَبُو زََكرايَّ  ،  َحدَّ اْلَعْنرَبِيُّ ثنا  ٍد  ْبُن حُمَمَّ ْبُن ،  حَيََْي  ِإْسَحاُق  ثنا  اَلِم،  السَّ ْبُن َعْبِد  ُد  ثنا حُمَمَّ
َلِة اْلقَ ِإبْ َراِهيَم، أنبأ َجرِيٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ }ِإانَّ  ْدِر{ ]القدر:   أَنْ َزْلنَاهُ يف لَي ْ
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النُُّجو 1 نْ يَا وََكاَن مِبَْوِقِع  الدُّ ِإىَل ََسَاِء  اْلَقْدِر َُجَْلًة َواِحَدًة  َلِة  اْلُقْرآُن يف لَي ْ أُْنِزَل  ّزِلُهُ َعَلى َرُسوِلِه  [ قَاَل: "  يُ ن َ ِم وََكاَن هللاُ َعزَّ َوَجلَّ 
بَ ْعضٍ  أَثَِر  بَ ْعُضهُ يف  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اْلُقْرآُن َُجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك َصلَّى  أُْنِزَل َعَلْيِه  َلْواَل  الَِّذيَن َكَفُروا  }َوقَاَل  هللاُ َعزَّ َوَجلَّ   فَ َقاَل 

 لِنُ ثَ بَِّت ِبِه فُ َؤاَدَك َورَت َّْلنَاهُ تَ ْرتِياًل{ " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
دِ  - 8522 ُد ْبُن َأمْحََد بْ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ْيَسابُوَر قَاَل: َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ْسَفَرايِيِِنُّ بِن َ َقاءُ اإْلِ ِن  ْبِن َعِليٍّ السِّ

َهاّنُّ، ثنا َسِعيُد ْبُن حَيََْي اأْلُمَ  ِد ْبِن زََكرايَّ اأْلَْصب َ َهاّنُّ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ، َعِن اْبِن َأيِب وِ َبطََّة اأْلَْصب َ ، ثنا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد الزَّجْنِيُّ يُّ
اَلَح يف َسِبيِل هللِا أَْلَف َشْهٍر قَاَل: فَ َعِجَب  جنَِيٍح، َعْن ُُمَاِهٍد، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ذََكَر رَُجاًل ِمْن َبِِن ِإْسَرائِيَل لَِبَس السِّ 

ا  اْلُمْسِلُمونَ  َلةُ  لَي ْ َما  َأْدرَاَك  َوَما  اْلَقْدِر  َلِة  لَي ْ أَنْ َزْلنَاهُ يف  َعزَّ َوَجلَّ }ِإانَّ  هللاُ  فَأَنْ َزَل  قَاَل:  َذِلَك  أَْلِف  ِمْن  ْن  مِّ َخرْيٌ  اْلَقْدِر  َلةُ  لَي ْ ْلَقْدِر 
اَلَح يف َسِبيِل هللاِ 2َشْهٍر{ ]القدر:   .  أَْلَف َشْهرٍ [ الَّيِت لَِبَس ِفيَها َذِلَك الرَُّجُل السِّ

 َوَهَذا ُمْرَسلٌ 
 # قال المحقق: ضعيف. 

 

احْلَْريِبُّ، يف َجاِمِع    -  8525 احْلَْريفُّ  ْبِن َعْبِد هللِا  ْيِد هللِا  ْبُن ُعب َ الرَّمْحَِن  اْلَقاِسِم َعْبُد  أَبُو  َأمْحََد مَحَْزةُ َأْخرَباََن  ثنا أَبُو  ْغَداَد  بِب َ احْلَْربِيَِّة 
ِد ْبِن اْلَعبَّاسِ ْبُن   ُد ْبُن غَاِلٍب ثنا ُموَسى ْبُن َمْسُعودٍ ،  حُمَمَّ َعْن أَبِيِه قَاَل: ،  َعْن َماِلِك ْبِن َمْرثَدٍ ،  َعْن َأيِب زَُمْيلٍ ،  ثنا ِعْكرَِمةُ ،  ثنا حُمَمَّ

َلةِ  َها قُ ْلُت أِلَيِب َذرٍّ: َسأَْلَت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن لَي ْ َها يَ ْعِِن َأَشدَّ النَّاِس َمْسأََلًة َعن ْ  اْلَقْدِر؟ قَاَل: أاََن ُكْنُت َأْسَأُل َعن ْ
َلِة اْلَقْدِر َأيف رََمَضاَن يَ ْعِِن أَْو يف َغرْيِِه قَاَل: " اَل  َنِبَّ هللِا بَْل يف َشْهِر رََمَضاَن " فَ ُقْلُت: اَي  ،  فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا َأْخرِبّْن َعْن لَي ْ

َبْل ِهَي ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة  ،  قَاَل: " اَل ،  اْلِقيَاَمةِ   أََتُكوُن َمَع اأْلَْنِبيَاِء َما َكانُوا فَِإَذا قُِبَضِت اأْلَْنِبيَاءُ َورُِفُعوا رُِفَعْت َمَعُهْم َأْو ِهَي ِإىَل يَ ْومِ 
َث َنِبُّ هللِا َصلَّى " قَاَل: فَ ُقْلُت فََأْخرِبّْن يف ِأيِّ َشْهِر رَمَ  َضاَن ِهَي قَاَل: " اْلَتِمُسوَها يف اْلَعْشِر اأْلََواِخِر َواْلَعْشِر اأْلَُوِل " ُثَّ َحدَّ

ْلُت َغْفَلَتهُ فَ ُقْلُت: اَي َنِبَّ هللِا َأْخرِبّْن يف ِأيِّ َعْشٍر ِهيَ  ب َ َث فَاْهت َ َتِمُسوَها يف اْلَعْشِر اأْلََواِخِر َواَل الْ   قَاَل: "،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَحدَّ
ْلُت َغْفَلَتهُ فَ ُقْلُت: أَْقَسْمُت َعَلْيَك اَي َرسُ  ب َ َث فَاْهت َ َث َوَحدَّ َثِنِّ يف َتْسأَْلِِن َعْن َشْيٍء بَ ْعَد َهَذا " ُثَّ َحدَّ وَل هللِا ِِبَقِّي َعَلْيَك لَُتَحدِّ

ا يف َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َغَضبًا َما َغِضَب َعَليَّ ِمْن قَ ْبُل َواَل بَ ْعُد ُثَّ قَاَل: " اْلَتِمُسوهَ  ِأيِّ اْلَعْشِر ِهَي، فَ َغِضَب َعَليَّ 
ْبِع اأْلََواِخِر َواَل َتْسأَْلِِن َعْن َشْيٍء بَ ْعُد "   السَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ   بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا لَيْلَةَ 
و ُمَعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا أَبُ  -  8539

تَاِن َوِعْشُروَن َوبَِقَي َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا   ْهِر " قَالُوا: َمَضى اثْ ن َ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكْم َمَضى ِمَن الشَّ
َلَة " تَاِن َوِعْشُروَن َوبَِقَي َسْبٌع اطْلُُبوَها اللَّي ْ  ََثَاٍن، فَ َقاَل: " بَْل َمَضى اثْ ن َ
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 صحيح.  # قال المحقق:
 
 هَا لَيْلَةَ سَبْع  وَعِشْرِينَ. بَابُ التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِ 

ْغَدادَ   -  8554 ،  ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، بِب َ أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ثنا َأمْحَُد ْبُن اْْلَِليِل، ثنا أَبُو النَّْضِر، ثنا اْلَمْسُعوِديُّ
َعْن   َجْعَدَة،  ْبِن  َعْمرِو  ْبِن  َسِعيِد  لَ َعْن  لَي ْ َعْن  َفَسأَلَهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  أََتى  رَُجاًل  َأنَّ  هللِا،  َعْبِد  َعْن  ْيَدَة،  ُعب َ ِة َأيِب 

َلَة الصَّْهبَاَواِت " فَ َقاَل َعْبدُ   اْلَقْدِر، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَيُُّكْم َيْذُكرُ  هللِا َأاَن َوهللِا َأذُْكُرَها اَي َرُسوَل هللِا ِبَِيِب   لَي ْ
ُر هِبِنَّ ُمْسَترِتًا مِبُْؤِخَرَة رَْحٍل ِمَن اْلَفْجِر َوَذِلَك ِحنيَ  ي َوَأنَّ يف َيِديَّ ََتََراٍت أََتَسحَّ   طََلَع اْلَقَمرُ أَْنَت َوأُمِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

. ثنا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي اْْلَُزاِعيُّ َوَأْخرَباََن أَبُو َسعْ   -  8557 ثنا َعْبُد ،  ٍد حَيََْي ْبُن َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ الصَّاِئُغ اِبلرِّيِّ
َبِل ْبِن ِهاَلِل ْبِن َأَسٍد الشَّ  ِد ْبِن َحن ْ ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر، قَااَل: ثنا ُمَعاٌذ، ح  هللِا ْبُن حُمَمَّ بَاّنُّ، َوُعب َ ي ْ

ٍد اْْلََرِويُّ  ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا َأمْحَدُ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ   أنبأ أَبُو َأمْحََد َعْبُد هللِا ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
َبٍل، ح َوثنا أَبُو َسْعٍد َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأيِب ُعْثَماَن الزَّاِهُد، أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، أنبأ عَ  ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحن ْ ٍد اْلَمِنيِعيُّ ْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ

َأيِب، َعْن قَ تَاَدَة،   َثِِن  ْبُن ِهَشاٍم، َحدَّ ُمَعاذُ  ثنا  َبٍل،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْبُن َحن ْ النَِّبَّ َصلَّى  أََتى  َأنَّ رَُجاًل  اْبِن َعبَّاٍس  َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن 
َلٍة َلَعلَّ هللاَ يُ َوفِّ  َلِة اْلَقدْ فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا ِإّّنِ َشْيٌخ َكِبريٌ َعِليٌل َيُشقُّ َعَليَّ اْلِقيَاُم َفُمْرّن بَِلي ْ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  ، رِ ُقِِن ِفيَها لَِلي ْ

اِبَعِة "   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َعَلْيَك اِبلسَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  -  8559 ، ثنا اْبُن ُفَضْيٍل،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر اْلُعطَارِدِ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ يُّ

َفَسَأَْلُمْ  َأْصَحابُهُ  َوِعْنَدهُ  ُعَمَر  ِعْنَد  قَاَل: ُكْنُت  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  أَبِيِه،  َعْن  ْبِن ُكَلْيٍب،  َعاِصِم  هللِا َعْن  َرُسوِل  قَ ْوَل  َأرَأَيْ ُتْم  فَ َقاَل:   
َلِة اْلَقْدِر " اْلتَ  ًرا "َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف لَي ْ َلٍة تَ َرْوََنَا، ِمُسوَها يف اْلَعْشِر اأْلََواِخِر ِوت ْ َلةُ ِإْحَدى، ِأيُّ لَي ْ َوقَاَل ، فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: لَي ْ

َلةُ َثاَلثٍ  َلةُ ََخْسٍ ،  بَ ْعُضُهْم: لَي ْ َلةُ َسْبعٍ ،  َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: لَي ْ اَل َما َلَك اَل َتَكلَُّم؟ فَ ُقْلُت:  فَ قَ ،  فَ َقالُوا َوَأاَن َساِكتٌ ،  َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: لَي ْ
يَ َتَكلَُّموا َحَّتَّ  أََتَكلََّم  اَل  َأْن  َأَمْرَتِِن  َسْبَع ،  ِإنََّك  َفذََكَر  ْبَع  السَّ َيْذُكُر  هللاَ  ْعُت  َسَِ ِإّّنِ  فَ ُقْلُت:  لَِتَكلََّم،  ِإالَّ  ِإلَْيَك  َأْرَسْلُت  َما  فَ َقاَل: 

لَ  ِمث ْ اأْلَْرِض  َوِمَن  َسْبعِ ََسَاَواٍت  ِمْن  ْنَساَن  اإْلِ َوَخَلَق  َسْبعٌ ،  ُهنَّ  اأْلَْرِض  َأْعَلُم  ،  َونَ ْبُت  َما  َأْخرَبَْتِِن  َهَذا  َعْنُه،  هللاُ  َرِضَي  ُعَمُر  فَ َقاَل 
َسْبعٌ  اأْلَْرِض  نَ ْبُت  قَ ْوَلَك  َأْعَلْم  مَلْ  َما  اأْلَرْ ،  َأرَأَْيَت  َشَقْقنَا  }ُثَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  قَاَل  َوَقْضبًا  قَاَل:  بًا  َوِعن َ َحبًّا  ِفيَها  نَا  ت ْ فَأَنْ ب َ َشقًّا  َض 

َجرِ 27َوزَيْ ُتواًن َوَُنْاًل َوَحَداِئَق غُْلبًا{ ]عبس:   { ]عبس:  ،  [، قَاَل فَاحْلََداِئُق اْلغُْلُب احْلِيطَاُن ِمَن النَّْخِل َوالشَّ [، 31}َوفَاِكَهًة َوَأابًّ
َوابُّ َواأْلَنْ َعاُم َواَل َيَُْكُلهُ النَّاسُ قَاَل: فَاأْلَبُّ َما  َتِت اأْلَْرُض ِمَّا َتَُْكلُهُ الدَّ قَاَل: فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ أِلَْصَحاِبِه: َأَعِجْزتُْ  ، أَنْ ب َ

 َوهللِا أَلََرى اْلَقْوَل َكَما قُ ْلتَ َأْن تَ ُقولُوا َكَما قَاَل َهَذا اْلُغاَلُم الَِّذي مَلْ جَتَْتِمْع ُشُئوُن رَْأِسِه، ِإّّنِ 
 حسن. # قال المحقق:
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 بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. 
ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َعْبدُ   - 8562 ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن  اْلَكرِ  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ َثِم، ثنا حُمَمَّ مِي ْبُن اْْلَي ْ

قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ، الصَّبَّاِح، ثنا ُهَشْيٌم، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
َزَل النَِّساءَ َوَسلََّم ِإَذا َكاَن اْلَعْشُر اأْلََواِخرُ  َزَر َواْعت َ   ِمْن رََمَضاَن ِشََّر اْلِمئ ْ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ 
َسْهلٍ   -  8574 ْبِن  مَحَْدَوْيِه  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َنْصٍر  أَبُو  أنبأ  اْلَعَلِويُّ  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلََسِن  أَبُو  آَدَم ،  يُّ اْلَفازِ   َأْخرَباََن  ْبُن  حَمُْموُد  ثنا 

َنَة، َعْن َجاِمِع ْبِن َأيِب رَاِشٍد، َعْن َأيِب َواِئٍل، قَاَل: قَاَل ُحَذيْ َفةُ لِ  ي ْ ، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ َعْبِد هللِا يَ ْعِِن اْبَن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ اْلَمْرَوزِيُّ
ُمو  َأيِب  َبنْيَ َداِرَك َوَداِر  اْلَمْسِجِد  َعْنُه: ُعُكوفًا  ِإالَّ يف  اْعِتَكاَف  " اَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل  َسى َوَقْد َعِلْمُت 

كُّ ِمِنِّ طَْأَت َوأَ احْلََراِم " َأْو قَاَل: " ِإالَّ يف اْلَمَساِجِد الثَّاَلثَِة " فَ َقاَل َعْبُد هللِا: لََعلََّك َنِسيَت َوَحِفظُوا َأْو َأخْ   َصابُوا. الشَّ
 صحيح اإلسناد.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن مُ  -  8576 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ َوَأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي َوحُمَمَّ وَسى ْبِن اْلَفْضِل قَالُوا: ثنا أَبُو َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ

ُد ْبُن يَ عْ  ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن بُ اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْيُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَمِجيِد احْلََنِفيُّ ُد ْبُن ِسنَاٍن اْلَقزَّاُز، ثنا ُعب َ َثِِن َعْمُرو ُقوَب ثنا حُمَمَّ َدْيٍل، َحدَّ
لِلنَّ  قَاَل  أَنَّهُ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  اْْلَطَّاِب  ْبِن  ُعَمَر  َعْن  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  ِدينَاٍر،  هللِا  ْبُن  َرُسوَل  اَي  اجْلِْعَرانََة  يَ ْوَم  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  ِبِّ 

َأْعَتِكُفهُ  يَ ْوًما  َعَليَّ  ِإنَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  " ،  َصلَّى  َوُصْمهُ  فَاْعَتِكْفهُ  اْذَهْب   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ   فَ َقاَل 
 منكر.  # قال المحقق:

اْلَفِقيهُ   -  8577 احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو   ، َلِميُّ السُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  اْبُن  ،  َأْخرَباََن  ِبِه  تَ َفرََّد  قَاَل:  احْلَاِفُظ  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  ثنا  قَااَل: 
احْلَِديثِ  َضِعيُف  َوُهَو  ُعَمَر  َعْن  بَْكٍر    .بَُدْيٍل  َأاَب  ْعُت  َسَِ َعِليٌّ  ِمْن قَاَل  الثَِّقاِت  أِلَنَّ  ُمْنَكٌر؛  َحِديٌث  َهَذا  يَ ُقوُل:   ، ْيَسابُورِيَّ الن َّ

َومَحَّا َسَلَمَة  ْبُن  َومَحَّاُد  َنَة  ي ْ ُعي َ َواْبُن  ُجَرْيٍج  اْبُن  ُهْم  ِمن ْ َيْذُكُروهُ  مَلْ  ِدينَاٍر  ْبِن  َعْمرِو  َضِعيُف  َأْصَحاِب  بَُدْيٍل  َواْبُن  َوَغرْيُُهْم  زَْيٍد  ْبُن  ُد 
 حْلَِديثِ ا

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ِإبْ َراِهيمُ   -  8578 ثنا  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ َحيَّاَن  ْبُن  ِد  حُمَمَّ أَبُو  أنبأ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أَبُو   َوَأْخرَباََن  ثنا  احْلََسِن،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن 
ْيِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن  ، َعاِمٍر ُموَسى ْبُن َعاِمرٍ  اْبِن ُعَمَر، َأنَّ  ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َأْخرَبّن َسِعيُد يَ ْعِِن اْبَن َبِشرٍي، َعْن ُعب َ

، َفَسَأَل َرُسو  ْرِك َولََيُصوَمنَّ َل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْعَد ِإْساَلِمِه فَأََمَرهُ  ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َنَذَر َأْن يَ ْعَتِكَف يف الشِّ
 َأْن يَِفَي بَِنْذرِِه.  

ْيِد هللِا َوهللاُ َأْعَلمُ   ِذْكُر َنْذِر الصَّْوِم َمَع ااِلْعِتَكاِف َغرِيٌب تَ َفرََّد ِبِه َسِعيُد ْبُن َبِشرٍي َعْن ُعب َ
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 منكر.  # قال المحقق:
 

َها َأنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّ  َورُِويَ  -  8580 ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللاُ َعن ْ ، َعِن الزُّْهرِيِّ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُحَسنْيٍ
 قَاَل: " اَل اْعِتَكاَف ِإالَّ ِبِصيَاٍم "  

َمْشِقيُّ ، يٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفظُ ثنا أَبُو َعلِ ، َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  ُد ْبُن َهاِشمٍ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعَمرْيٍ الدِّ ثنا ُسَوْيُد ، ثنا حُمَمَّ
 ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُحَسنْيٍ َفذََكَرهُ ، ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ 

ِمْن   َأْو  ْبِن ُحَسنْيٍ  ِمْن ُسْفيَاَن  اْلَعزِيزِ َوَهَذا َوْهٌم  ْبِن َعْبِد  َما ،  ُسَوْيِد  ِمْنهُ  يُ ْقَبُل  الدَِّمْشِقيُّ َضِعيٌف مِبَرٍَّة اَل  اْلَعزِيِز  ْبُن َعْبِد  َوُسَوْيُد 
يَامُ  َها َمْوقُوفًا َمِن اْعَتَكَف فَ َعَلْيِه الصِّ  تَ َفرََّد بِِه. َورُِوَي َعْن َعطَاٍء َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 منكر.  قق:# قال المح
 

نا َأَسُد ْبُن َعاِمٍر، ثنا احْلَُسنْيُ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ ث  - 8581
َها َفذََكَرهُ ْبُن َحْفٍص، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َحِبيٍب، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة رَ   ِضَي هللاُ َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ رَأَى الِاعْتِكَافَ بِغَيْرِ صَوْم  
ةَ   -  8587 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حَمْبُوٍب الرَّْمِليُّ مِبَكَّ ، ،  َأْخرَباََن حُمَمَّ ِد ْبِن َنْصٍر الرَّْمِليُّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ

ٍد، َعْن َأيِب ُسَهْيٍل، َعمِّ مَ  ُد ْبُن حَيََْي ْبِن َأيِب ُعَمَر اْلَعَدّنُّ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ اِلٍك َعْن طَاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ  ثنا حُمَمَّ
 َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " لَْيَس َعَلى اْلُمْعَتِكِف ِصيَاٌم ِإالَّ َأْن جَيَْعَلهُ َعَلى نَ ْفِسِه "  َصلَّى هللاُ عَ 

ِد ْبِن َنْصٍر الرَّْمِليُّ َهَذا َوَقْد رََواهُ أَبُو بَْكٍر احْلَُمْيِديُّ َعْن َعبْ  دٍ تَ َفرََّد بِِه َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ  َعْن َأيِب ُسَهْيِل ْبِن َماِلٍك ِد اْلَعزِيِز ْبِن حُمَمَّ
ُد ْبُن ِشَهاٍب ِعْنَد ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز وََكاَن َعَلى اْمَرَأيت اْعِتَكاُف ثَ  فَ َقاَل اْبُن ، اْلَمْسِجِد احْلََرامِ  اَلٍث يف قَاَل: اْجَتَمْعُت َأاَن َوحُمَمَّ

قَاَل: َفِمْن  ،  فَ َقاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز: َأِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: اَل   ،ِشَهاٍب: اَل َيُكوُن اْعِتَكاٌف ِإالَّ ِبَصْومٍ 
َجْدُت طَاُوًسا َوَعطَاءً  قَاَل: َفِمْن ُعْثَماَن؟ قَاَل: اَل، قَاَل أَبُو ُسَهْيٍل: فَاْنَصَرْفُت فَ وَ ،  َأيِب َبْكٍر؟ قَاَل: اَل، قَاَل: َفِمْن ُعَمَر؟ قَاَل: اَل 

هُ َعَلى نَ ْفِسِه َوقَاَل َعطَاٌء: َذِلَك َفَسأَْلتُ ُهَما َعْن َذِلَك فَ َقاَل طَاْوٌس: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس اَل يَ َرى َعَلى اْلُمْعَتِكِف ِصيَاًما ِإالَّ َأْن جَيَْعلَ 
 رَْأٌي.  

ُعهُ    َوْهٌم، وََكَذِلَك َرَواهُ َعْمُرو ْبُن زُرَارََة َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز َمْوقُوفًا َوُهَو ِفيَما َهَذا ُهَو الصَِّحيُح َمْوقُوٌف َورَف ْ
 منكر.  # قال المحقق:
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  يَادَةِ مَرِيض  وَلَا شَهَادَةِ جِنَازَةٍ وَلَاخْرُجُ لِعِ بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِبَوْل  أَوْ غَائِطٍ ثُمَّ لَا يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ إِلَّا مَارًّا وَلَا يَ 

 يُبَاشِرُ امْرَأَة  وَلَا يَمَسُّهَا. 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو -  8597 اْلَفْضِل  ثنا َأمْحَُد ْبُن  ،  قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعْن َجْعَفِر ْبِن ِإاَيٍس، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّا ٍس، يف قَ ْولِِه }َواَل تُ بَاِشُروُهنَّ  الصَّائُِغ، ثنا آَدُم، ثنا ُهَشْيٌم، َعْن ُحَصنْيٍ
ُماَلَمَسةُ َواْلَمسُّ َِجَاٌع ُكلُّهُ َوَلِكنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَُكِنِّ َما َشاَء [ قَاَل: اْلُمبَاَشَرةُ َوالْ 187َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجِد{ ]البقرة:  

 مِبَا َشاءَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَسَلَ فِيهِ يَدَيْهِ تَنْظِيفًا 

ٍد الْ   -  8599 ُد ْبُن َأيِب ،  ُمْقِرئُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
ْن خَيُْدُم النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َبْكٍر، ثنا زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب، ثنا َخاِلُد ْبنُ   قَاَل: تَ َوضَّأَ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ ِدينَاٍر، َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة، َعمَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلَمْسِجِد ُوُضوًءا َخِفيًفا 
 حسن. # قال المحقق:
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 كِتَابُ الْحَجِّ  -  12
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 بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِم ا بَابُ إِثْبَاتِ فَرْضِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَكَانَ حُرًّا  
ِد ْبِن حَيََْي  - 8606 ِد ْبِن َعْبُدوٍس الطََّرائِِفيُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ ثنا ُعْثَماُن ، ثنا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

بْ  هللِا  ثنا َعْبُد   ، ارِِميُّ الدَّ اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْولِِه }َوَمْن ْبُن َسِعيٍد  َأيِب طَْلَحَة، َعِن  ْبِن  ْبُن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ  ُمَعاِويَةُ  َثِِن  ُن َصاِلٍح، َحدَّ
هُ ِبرًّا َواَل تَ ْر 97َكَفَر فَِإنَّ هللاَ َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي{ ]آل عمران:   َكهُ ِإَْثًا [ يَ ُقوُل: َمْن َكَفَر اِبحْلَجِّ فَ َلْم يَ َر َحجَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا ،  َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة اأْلَْنَصاِريُّ   -  8607 أنبأ أَبُو َمْنُصوٍر اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل النَّْضَرِويُّ
ْساَل َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ثنا َسِعيُد ْبُن   َتِغ َغرْيَ اإْلِ ا نَ َزَلْت }َوَمْن يَ ب ْ ِم ِدينًا  َمْنُصوٍر، َعْن ُسْفيَاَن، َعِن اْبِن َأيِب جنَِيٍح، َعْن ِعْكرَِمَة، قَاَل: َلمَّ

ُهَوُد فَ َنْحُن ُمْسِلُمونَ 85فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه{ ]آل عمران:   ِتِهمْ قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ فَاْخِصْمُهمْ ،  [ قَاَلِت اْلي َ يَ ْعِِن فَ َقاَل َْلُُم النَِّبُّ  ،   ِِبُجَّ
إِلَْيِه َسِبياًل   اْسَتطَاَع  َمِن  اْلب َْيِت  اْلُمْسِلِمنَي َحجَّ  هللاَ فَ َرَض َعَلى  ِإنَّ   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َأْن  َصلَّى  نَا َوأَبَ ْوا  َيْكُتْب َعَلي ْ " فَ َقالُوا: مَلْ 

وا  [. قَاَل ِعْكرَِمةُ َوَمْن َكَفَر ِمْن َأْهِل اْلِمَلِل فَِإنَّ هللاَ َغِِنٌّ  97ْن َكَفَر فَِإنَّ هللاَ َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي{ ]آل عمران:  قَاَل هللاُ }َومَ ، حَيُجُّ
 َعِن اْلَعاَلِمنيَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َهاِل، ثنا يَزِيُد  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، ثنا احْلََسُن ْبُن حمَُ   -  8613 ُد ْبُن اْلِمن ْ ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ مَّ
اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  يَاَن، َعِن  ثنا ُشْعَبُة، َعْن ُسَلْيَماَن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب ظَب ْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْبُن زُرَْيٍع،  َا  َصلَّى  َأميُّ  "

َا َأْعَرايِبٌّ َحجَّ ُثَّ َهاَجَر فَ عَ  ًة ُأْخَرى َوَأميُّ َا َعْبٍد َحجَّ ُثَّ أُْعِتَق فَ َعَلْيِه  َصِبٍّ َحجَّ ُثَّ بَ َلَغ احْلِْنَث فَ َعَلْيِه َأْن حَيُجَّ َحجَّ ٌة ُأْخَرى َوَأميُّ َلْيِه َحجَّ
ٌة ُأْخَرى "   َحجَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 هُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ. بَابُ الْمَضْنُوِّ فِي بَدَنِهِ لَا يثْبُتُ عَلَى مَرْكَب  وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَنْ يُطِيعُهُ أَوْ يَسْتَأْجِرُهُ فَيَلْزَمُ 
َعِليِّ    -  8624 ْبِن  َأمْحََد  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ   ، الرُّوْذاَبِريُّ َعِليٍّ  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  ُشَعْيُب  ثنا  ِبَواِسٍط،  اْلُمْقرُِئ،  َشْوَذٍب  ْبِن 

النَِّبُّ َصلَّ  احْلََسِن، قَاَل: ُسِئَل  يُوُنَس، َعِن  ، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن  احْلََفِريَّ يَ ْعِِن  أَبُو َداُوَد  ثنا  ِبيِل، أَيُّوَب،  السَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن  ى 
 ةُ " َوَهَذا َشاِهٌد حِلَِديِث ِإبْ َراِهيَم ْبِن يَزِيَد اْْلُوِزيِّ َورُِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِمْن قَ ْوِلِه َمْوقُوفًا قَاَل: " الزَّاُد َوالرَّاِحلَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 عَلَيْهِ الْحَجَّ بَابُ الرَّجُلِ يُطِيقُ الْمَشْيَ وَلَا يَجِدُ زَاد ا وَلَا رَاحِلَةً فَلَا يَبِنيُ أَنْ يُوجِبَ  
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ٍد احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَؤمَِّل، ثنا أَبُو ُعْثَماَن َعْمُرو ْبُن َعْبِد هللِا الْ  - 8639 ُد ْبُن  فَ َقْد َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ َبْصِريُّ ثنا أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ
ابِ  ُن َأيِب َعُروبََة، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلََسِن، قَاَل: ُسِئَل َعْن قَ ْوِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ }َوّلِلَِِّ أنبأ َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، أنبأ َسِعيُد بْ ،  َعْبِد اْلَوهَّ

ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل{ ]آل عمران:  ِبيُل؟ قَاَل: " َمْن َوجَ 97َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلب َ َد زَاًدا [ قَاَل: ِقيَل اَي َرُسوَل هللِا َما السَّ
 َورَاِحَلًة "  

ْيٍد َعِن احْلََسِن َوَرَواهُ  َهَذا ُهَو اْلَمْحُفوُظ َعْن قَ تَاَدَة َعِن احْلََسِن َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل، وََكَذِلَك رَ  َواهُ يُوُنُس ْبُن ُعب َ
اِب َعْن يُوُنسَ  اِفِعيُّ َعْن َعْبِد اْلَوهَّ  الشَّ

 ضعيف.  قال المحقق: #
 

ِه، َعْن    -  8640 ْيٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن أُمِّ ، َعْن يُوُنَس ْبِن ُعب َ َعاِئَشَة، قَاَلْت: ُسِئَل النَِّبُّ َوَرَواهُ َعتَّاُب ْبُن َأْعنَيَ َعْن ُسْفيَاَن الث َّْوِريِّ
ِبيُل ِإىَل    قَاَل: " الزَّاُد َوالرَّاِحَلةُ "  ، احْلَجِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما السَّ

ِد ْبُن َحيَّانَ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ  ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب َحاتٍِ قَاَل: َوَجْدُت يف ِكتَاِب َعتَّاِب ْبِن َأْعنَيَ  ،  أنبأ أَبُو حُمَمَّ
ِمْن   َهاَفذََكَرُه. َورُِوَي  ِمن ْ َيِصحُّ َشْيٌء  ُأَخُر اَل  َأَحاِديُث  ْبِن يَزِيَد َأْشَهُرَها َوَقْد  ،  َوْجٍه آَخَر َعْن َعتَّاٍب َورُِوَي ِفيِه  إِبْ َراِهيَم  َوَحِديُث 

َقِطًعا  ْداَنهُ اِبلَِّذي َرَواهُ احْلََسُن اْلَبْصِريُّ َوِإْن َكاَن ُمن ْ  َأكَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َعْبدُ   -  8641 ثنا  َسِعيٍد،  ْبُن  ُعْثَماُن  ثنا   ، الطََّرائِِفيُّ احْلََسِن  أَبُو  ثنا  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  َثِِن  َأْخرَباََن  َحدَّ َصاِلٍح،  ْبُن  هللِا   

َعنْ  هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  طَْلَحَة،  َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َصاِلٍح،  ْبُن  ِحجُّ ُمَعاِويَةُ  النَّاِس  َعَلى  }َوّلِلَِِّ  تَ َعاىَل  قَ ْوِلِه  يف  َمِن   هُ  ْيِت  اْلب َ
ِبيُل َأْن َيِصحَّ َبَدُن اْلَعْبِد َوَيُكوَن َلهُ ََثَُن زَاٍد َورَاِحَلٍة ِمْن َغرْيِ َأْن جُيَْحَف بِهِ 97اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل{ ]آل عمران:    [ قَاَل: السَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ زَاد ا وَرَاحِلَةً فَيَحُجُّ مَاشِي ا يَحْتَسِبُ فِيهِ زِيَادَةَ الْأَجْرِ 
، ثنا فَ ْرَوةُ ْبُن َأيِب اْلَمْغَراِء  ، َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاقَ  - 8646 أنبأ ِبْشُر ْبُن ُموَسى اأْلََسِديُّ

اْبُن َعبَّاٍس رَ  ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعْن زَاَذاَن، قَاَل: َمِرَض  ، ثنا ِعيَسى ْبُن َسَواَدَة، َعْن ِإَْسَاِعيَل  إِلَْيِه بَِنيِه اْلِكْنِديُّ هللاُ َعْنهُ َفَجَمَع  ِضَي 
َة مَ َوَأْهَلهُ ف َ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َحجَّ ِمْن َمكَّ َها ُكِتَب لَهُ  َقاَل َْلُْم: اَي َبِِنَّ ِإّّنِ َسَِ اِشيًا َحَّتَّ يَ ْرِجَع ِإلَي ْ

ُعِماَئِة َحَسَنٍة ِمْن َحَسنَاِت احْلََرِم " فَ َقاَل بَ ْعُضُهمْ   : َوَما َحَسنَاُت احْلََرِم؟ قَاَل: " ُكلُّ َحَسَنٍة مِبِاَئِة أَْلِف َحَسَنٍة " ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َسب ْ
 َوُهَو َُمُْهَولٌ ، تَ َفرََّد بِِه ِعيَسى ْبُن َسَواَدَة َهَذا 

 منكر.  # قال المحقق:
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اءِ وَأَنَّ رَسُولَ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ رَاكِب ا وَالْخَيْرُ فِي كُلِّ مَا  بَابُ مَنِ اخْتَارَ الرُّكُوبَ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّفَقَةِ وَالْإِجْمَامِ لِلدُّعَ 

 صَنَعَ رَسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ِإْماَلءً   -  8649 َهاّنُّ  اأْلَْصب َ يُوُسَف  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  ثَ نَا  َسعِ ،  َحدَّ أَبُو  ةَ أنبأ  مِبَكَّ اْلَبْصرِيُّ  زاَِيٍد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  ،  يٍد 

أَ  َعْن  اِئِب،  السَّ ْبِن  َعطَاِء  َعْن  َعَوانََة،  أَبُو  ثنا  مَحَّاٍد،  ْبُن  حَيََْي  ثنا   ، وِريُّ الدُّ ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ْبِن  اْلَعبَّاُس  هللِا  َعْبِد  َعْن   ، الضَُّبِعيِّ زَُهرْيٍ  يِب 
َفَقِة يف َسِبيِل هللِا َعزَّ  ،  َعْن أَبِيِه بُ َرْيَدَة اأْلَْسَلِميِّ   بُ َرْيَدَة، َفَقةُ يف احْلَجِّ َكالن َّ َوَجلَّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الن َّ

 َسْبِعنَي ِضْعًفا " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  8653 ِإْسَحاقَ َأْخرَباََن  َأيِب  ْبُن  اْلَفِقيهُ َوأَبُو زََكرايَّ  احْلََسِن َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب  ،  اِفُظ، َوأَبُو طَاِهٍر  ْبُن  َوأَبُو َبْكِر 

اأْلََصمُّ ،  َعْمرٍو اْلَعبَّاِس ُهَو  ثنا أَبُو  احْلََكِم، أنبأ َسعِ ،  قَالُوا:  ْبِن َعْبِد  ْبُن َعْبِد هللِا  ُد  َثِِن َعْبُد هللِا  أنبأ حُمَمَّ ، َحدَّ اْلُقَرِشيُّ َبِشرٍي  يُد ْبُن 
بَايِبِّ  نَاَي ِحبِّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ،  ْبُن َحِكيٍم اْلِكنَاّنُّ، رَُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن ِمْن َمَوالِيِهْم َعْن ِبْشِر ْبِن ُقَداَمَة الضِّ قَاَل: أَْبَصَرْت َعي ْ

يَ ُقوُل: " اللهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوا بُواَلنِيٌَّة َوُهَو  لَهُ مَحَْراَء َقْصَواَء حَتَْتهُ َقِطيَفٌة  اَنَقٍة  بَِعَرفَاٍت َمَع النَّاِس َعَلى  ًة َغرْيَ ِقًفا  ُهمَّ اْجَعْلَها َحجَّ
َفَسأَْلُت َعْبَد هللِا ْبَن َحِكيٍم، ،  ْيِه َوَسلََّم قَاَل َسِعيُد ْبُن َبِشريٍ َوالنَّاُس يَ ُقولُوَن َهَذا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ ،  رََِئٍء َواَل َهبَاٍء َواَل َُسَْعٍة " 

 ا لَِتْسَمعَ فَ ُقْلُت: اَي َأاَب َحِكيٍم َوَما اْلُقْصَوى قَاَل َأْحَسبُ َها اْلُمْبرَتََّة اأْلُذَُننْيِ فَِإنَّ النُّوَق تُ ْبرَتُ آَذاَنَُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 جُّهُ. يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ مِنْ رَجُل  يَخْدُمُهُ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مَعَهُ أَوْ يُكْرِي جِمَالَهُ ثُمَّ يَحُجُّ فَيُجْزِئُهُ حَ   بَابُ الرَّجُلِ 

، ِمْن َأْصِل ِكتَابِهِ   - 8656 َلِميُّ ُد ْبُن  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ثنا اللَّبَّاُد  ، اْلَقاِسِم اْلَعَتِكيُّ الضَُّبِعيُّ ِإْماَلءً ثنا أَبُو َمْنُصوٍر حُمَمَّ
: َجاَء رَُجٌل ِإىَل اْبِن َعبَّاٍس فَ َقاَل:  يَ ْعِِن َأمْحََد ْبَن َنْصٍر، ثنا أَبُو نُ َعْيٍم، ثنا اأْلَْعَمُش، َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطنِي، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، قَالَ 

يَن قَاَل هللاُ ِإّّنِ َأْكَرْيُت نَ فْ  ؟ قَاَل: " أَْنَت ِمَن الذِّ  }أُولَِئَك َْلُْم َنِصيٌب  ِسي ِإىَل احْلَجِّ َواْشرَتَْطُت َعَلْيِهْم َأْن َأُحجَّ أَفَ ُيْجِزُئ َذِلَك َعِنِّ
 [ "  202ِمَّا َكَسُبوا َوهللاُ َسرِيُع احلَِْساِب{ ]البقرة: 

 َزرِيُّ َعْن َسِعيدٍ وََكَذِلَك َرَواهُ َعْبُد اْلَكِرمِي اجلَْ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ إِمْكَانِ الْحَجِّ 

يَ ْعُقوبَ   -  8660 ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  ثنا َشرِيٌك، َعْن ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ِإْسَحاَق، أنبأ َشاَذاُن،  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ
َأْو َحاَجٌة ظَاِهَرةٌ   َعْن َأيِب أَُماَمَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن مَلْ حَيِْبْسهُ َمَرضٌ   لَْيٍث، َعِن اْبِن َساِبٍط، 
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" َوَهَذا َوإِ  َنْصَرانِيًّا  أَْو  يَ ُهَوِدايًّ  ِإْن َشاَء  ْبِن َأْو ُسْلطَاٌن َجائٌِر َومَلْ حَيُجَّ فَ ْلَيُمْت  ِمْن قَ ْوِل ُعَمَر  ْن َكاَن ِإْسنَاُدهُ َغرْيَ َقِويٍّ فَ َلهُ َشاِهٌد 
 اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِحَج  أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْو  
َوْيِه، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا أَبُو َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل    -  8666 ْغَداَد أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َدَرْست َ اْلَقطَّاُن، بِب َ

، َعْن َصْفَواَن ْبِن يَ ْعَلى، َعْن يَ ْعَلى، قَاَل: قَالَ  ُد ْبُن ُحَييٍّ َثِِن حُمَمَّ اُك ْبُن خَمَْلٍد، َحدَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َرُسوُل هللاِ   َعاِصٍم الضَّحَّ
[ " قَاَل يَ ْعَلى: " َوهللِا اَل َأْدُخُلهُ أََبًدا َوهللِا اَل ُتِصيُبِِن ِمْنهُ 29" اْلَبْحُر ُهَو َجَهنَُّم ُثَّ َتاَل }اَنرًا َأَحاَط هِبِْم ُسَراِدقُ َها{ ]الكهف:  

 َقْطَرةُ أََبًدا " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد اْلِمْصِريُّ َأْخربََ   -  8667 ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َخاِلٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن  ،  اَن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ

َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َصاِلٍح، ثنا حَيََْي ْبُن أَيُّوَب، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن َيَساٍر، َعْن 
ٌة ِلَمْن مَلْ حَيُجَّ َخرْيٌ ِمْن َعْشِر َغَزَواتٍ  َوَغْزَوٌة ِلَمْن َقْد َحجَّ َخرْيٌ ِمْن َعْشِر ِحَجٍج َوَغْزَوٌة يف اْلَبْحِر َخرْيٌ ،  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َحجَّ

َعشْ  ِفيِه َكاْلُمتَ ِمْن  َواْلَمائُِد  اأْلَْوِديََة ُكلََّها  اْجتَاَز  َا  َفَكَأَّنَّ اْلَبْحَر  اْجتَاَز  َوَمِن  اْلرَبِّ  يف  َغَزَواٍت  ْبُن ِر  َرَواهُ حَيََْي  ". َكَذا  َدِمِه  يف  ِط  َشحِّ
ْسنَاِد َعْنهُ   أَيُّوَب َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد هِبََذا اإْلِ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ    -  8669 يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أنبأ َجرِيُر  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ، ثنا حُمَمَّ
قَاَل:  ،  قَاَل: َلِقيُت اْبَن ُعَمَر فَ َقاَل: ِمْن أَْيَن أَْنَت؟ فَ ُقْلُت ِمْن َأْهِل ُعَمانَ ْبُن َحازٍِم، َعِن الزَُّبرْيِ ْبِن ِخّرِيٍت، َعِن احْلََسِن ْبِن َهاِديََة،  

ْعُت ِمَن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: قُ ْلُت: بَ َلى،  ِمْن َأْهِل ُعَماَن؟ قُ ْلُت: نَ َعمْ  ْعُت َرسُ ،  قَالَ ،  قَاَل ُأَحدُِّثَك َما َسَِ وَل َسَِ
اْلَبحْ  ِِبَانِِبَها  يَ َنَضُح  ُعَماُن  َْلَا  يُ َقاُل  َأْرًضا  أَلَْعَلُم  ِإّّنِ   " يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  ِمْن  ،  رُ هللِا  َتنْيِ  َحجَّ ِمْن  أَْفَضُل  َها  ِمن ْ ةُ  احْلَجَّ

 َغرْيَِها " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيُد ْبُن َشرِيٍك، ثنا َصْفَواُن، َعِن اْلَولِيِد يَ عْ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعلِ  - 8673 ْيٍد، ثنا ُعب َ ِِن  يُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

ْعُت َعطَاًء اْْلَُراَساّنَّ، َعْن َأيِب اْلَغْوِث ْبِن احْلَُصنْيِ ا ، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا ْلَْ اْبَن ُمْسِلٍم، ثنا ُشَعْيُب ْبُن زُرَْيٍق، قَاَل: َسَِ َعِميِّ ث ْ
ْن َأُحجَّ َعْنُه؟ قَاَل: " نَ َعْم ُحجَّ َعْنهُ " قَاَل: ِإنَّ َأيِب َأْدرََكْتهُ َفرِيَضةُ هللِا يف احْلَجِّ َوُهَو َشْيٌخ َكِبرٌي اَل يَ َتَماَلُك َعَلى الرَّاِحَلِة َفَما تَ َرى أَ 
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ُق َعنْ اَي َرُسوَل هللِا وََكَذِلكَ  هُ َوُيَصاُم َعْنُه؟  َمْن َماَت ِمْن َأْهِلينَا َومَلْ يُوِص ِِبَجٍّ فَ َنُحجُّ َعْنُه؟ قَاَل: " نَ َعْم َوتُ ْؤَجُروَن " قَاَل: َويُ َتَصدَّ
 ِعيفٌ قَاَل: " نَ َعْم َوالصََّدَقةُ أَْفَضُل وََكَذِلَك يف النُُّذوِر َواْلَمْشِي ِإىَل اْلَمْسِجِد " ِإْسنَاُدهُ ضَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، أنب  -  8678 اِفِعيُّ أ ُمْسِلٌم يَ ْعِِن اْبَن َخاِلٍد، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ
َع   اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، قَاَل: َسَِ ْيَك َعْن ُفاَلنٍ َعِن  يَ ُقوُل لَب َّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  النَِّبُّ َصلَّى  فَ َقاَل َلهُ 

 َوَسلََّم: " ِإْن ُكْنَت َحَجْجَت فَ َلبِّ َعْنهُ َوِإالَّ فَاْحُجْج َعْن نَ ْفِسَك ُثَّ اْحُجْج َعْنهُ "  
 ْفيَاُن الث َّْوِريُّ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج ُمْرَساًل وََكَذِلَك َرَواهُ سُ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْزَداَد ْبِن َمْسُعودٍ ،  َوَأْخرَباََنهُ أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن َأيِب َخَلٍف الصُّويفُّ اْلِمْهَرَجاّنُّ هِبَا  -  8679 ُد ْبنُ ،  أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ   ثنا حُمَمَّ

اْبِن َأيِب  اأْلَْزَرُق، َعْن َشرِيٍك، َعِن  ، ثنا ِإْسَحاُق  اْلَواِسِطيُّ ْبِن ُسَلْيَماَن، ثنا َحَسُن ْبُن َخَلٍف  هللِا  اْبِن َعْبِد  َلى، َعْن َعطَاٍء، َعِن   لَي ْ
ْيَت َعْن نَ ْفِسِك "؟ قَاَل: اَل َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى رَُجاًل يُ َلبِّ َعْن رَُجٍل   قَاَل: " فَ َلبِّ َعْن ،  فَ َقاَل َلُه: " لَب َ

 نَ ْفِسَك ُثَّ َلبِّ َعْن ُفاَلٍن "  
َلى َلى، َوَرَواهُ ُهَشْيٌم َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ َها َوَرَواهُ  َعْن َعطَاٍء َعْن َعاِئشَ ، وََكَذِلَك َرَواهُ إِبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ َة َرِضَي هللاُ َعن ْ

  َأْعَلمُ اْبُن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل، َوالّرَِوايَةُ اأْلُوىَل َأْوىَل َوهللاُ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
اِء، َعْن َأيِب ِقاَلبََة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،   -  8683 ، َومَلْ َوَقْد رََواهُ ُمَعاِويَةُ ْبُن ِهَشاٍم َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َخاِلٍد احْلَذَّ َأنَّ رَُجاًل نََذَر َأْن حَيُجَّ

ْساَلِم، فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  َة اإْلِ ْساَلِم ُثَّ ُحجَّ لَِنْذِرَك بَ ْعُد "  َيُكْن َحجَّ َحجَّ َة اإْلِ   َوَسلََّم " ُحجَّ َحجَّ
، ثنا أَبُو ُكَرْيٍب، ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن ِهَشاٍم،َأْخرَباََنهُ َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن أَيُّوَب الطَّرَبَاّنُّ، ثنا احْلَْضرَ   ِميُّ

 ثنا ُسْفيَاُن قَاَل ُسَلْيَماُن: مَلْ يَ ْرِوِه َعْن ُسْفيَاَن ِإالَّ ُمَعاِويَةُ َوَأمَّا احْلَِديُث الَِّذي 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ْبُن    -  8684 ثنا َعِليُّ  احْلَاِفُظ،  ْبُن ُعَمَر  أنبأ َعِليُّ   ، َلِميُّ السُّ الرَّمْحَِن  أَبُو َعْبِد  ْبُن َأْخرَباََنهُ  احْلَِميِد  ثنا َعْبُد  ٍر،  ُمَبشِّ ْبِن  هللِا  َعْبِد 

اْبِن َعبَّاٍس   اْلَمِلِك، َعْن طَاُوٍس، َعِن  ْبِن ُعَمارََة، َعْن َعْبِد  احْلََسِن  يُوُسَف، َعِن  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثنا  هللاُ َعْنهُ بَ يَاٍن،  َع  ،  َرِضَي  قَاَل َسَِ
ْيَشَة َواْحُجْج َعْن نَ فْ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْيَشَة َهِذِه َعْن نُ ب َ ْيَشَة فَ َقاَل: " أَي َُّها اْلُمَلبِّ َعْن نُ ب َ  ِسَك "  رَُجاًل يُ َلبِّ َعْن نُ ب َ

 منكر.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْحَجِّ إِذَا قَدِرَ عَلَيْهِ 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلُمَزّنُّ َأْخرَباََن أَبُو  - 8698 ثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة ْبِن  ، َسْعٍد َعْبُد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب ُعْثَماَن الزَّاِهُد، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ

اأْلَمْحَسِ  ُعَمَر  ْبُن  ُحَصنْيُ  ثنا  اّنُّ،  احْلِمَّ احْلَِميِد  َعْبِد  ْبُن  حَيََْي  ثنا  ْبِن  اْلُعْراَيِن،  احْلَاِرِث  َعِن   ، ْيِميُّ الت َّ ِإبْ َراِهيَم  َعْن  اأْلَْعَمُش،  ثنا   ، يُّ
وا َفَكَأّّنِ أَْنظُُر ِإىَل   وا قَ ْبَل َأْن اَل حَتُجُّ ْعُت َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَ ُقوُل " ُحجُّ ا  َحَبِشيٍّ َأْصَمَع أَْفدََع بَِيِدِه ِمْعَوٌل يَ ْهِدُمهَ ُسَوْيٍد، قَاَل: َسَِ

َوَسلََّم   َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِمْن  ْعَتهُ  َسَِ أَْو  تَ ُقوُل  ِبَرْأِيَك  َشْيٌء  لَهُ  فَ ُقْلُت   " َحَجًرا  َوبَ َرأَ َحَجًرا  احْلَبََّة  فَ َلَق  َوالَِّذي  اَل   " قَاَل: 
ْعتُهُ ِمْن نَِبيُِّكْم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ    " النََّسَمَة َوَلِكْن َسَِ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ٍر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن   -  8702 ُمَبشِّ
، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، ثنا َعْبُد هللِا   ٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسولُ الرََّماِديُّ ُد ْبُن َأيِب حُمَمَّ َثِِن حُمَمَّ  ْبُن ِعيَسى ْبِن ِبَِرٍي، َحدَّ

؟ قَاَل: " يَ ْقُعُد أَ  وا " ِقيَل َفَما َشْأُن احْلَجِّ وا قَ ْبَل َأْن اَل حَتُجُّ اهُبَا َعَلى َأْذاَنِب َأْوِديَِتَها َفاَل َيِصُل  ْعرَ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُحجُّ
 ِإىَل احْلَجِّ َأَحٌد " 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ تَأْخرِيِ الْحَجِّ 

ْغَدادَ   -  8707 اَن، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، بِب َ
" ْبِن ُعَمَر قَاَل:  هللِا  َمْوىَل َعْبِد  اَنِفٍع  نُ َعْيٍم، َعْن  َأيِب  َثِِن اَنِفُع ْبُن  اَنِفٍع، َحدَّ ْبُن  بَ ْعَد َمْقِدِم    ثنا َعْبُد هللِا  احْلَُديِْبَيةُ َسَنَة ِستٍّ  َكاَنِت 

اَن َسَنَة ََثَاٍن ُثَّ لََّم اْلَمِديَنَة يف ِذي اْلَقْعَدِة وََكاَنِت اْلَقِضيَّةُ يف ِذي اْلَقْعَدِة َسَنَة َسْبٍع وََكاَن اْلَفْتُح يف رََمضَ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ 
ا رََجعَ  اٍل اْعَتَمَر ِمَن اجْلِْعَرانَِة ُثَّ َحجَّ َعتَّاُب ْبُن َأِسيٍد َخَرَج النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن فَ ْورِِه ِإىَل ُحَننْيٍ َوالطَّاِئِف فَ َلمَّ  يف َشوَّ

ْعَمَلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى احْلَجِّ ُثَّ َحجَّ أَبُو َبكْ  ْعَمَلهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ فَأَقَاَم لِلنَّاِس احْلَجَّ اْست َ  َعَلْيِه ٍر َسَنَة ِتْسٍع اْست َ
ةُ الْ  َوَداِع " َويف َهَذا َداَلَلٌة َعَلى َأنَّ َأْمَر اْلَفْتِح  َوَسلََّم ُثَّ َحجَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسَنَة َعْشٍر ِمْن َمْقِدِمِه اْلَمِديَنَة َوِهَي َحجَّ

اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ َوُهَو َمْشُهَوٌر ِفيَما َواْسِتْعَماَل َعتَّاِب ْبِن َأِسيٍد ُثَّ اْسِتْعَماُل  هُ َسَنَة َعْشٍر َما قَاَلهُ الشَّ  َأيِب َبْكٍر يف َسَنِة ِتْسٍع، ُثَّ َحجُّ
 َبنْيَ َأْهِل اْلَمغَاِزي َمْذُكوٌر يف اأْلََحاِديِث اْلَمْوُصولَِة ُمَفرَّقًا 

 حسن. # قال المحقق:
 

َرْيٍج،  َسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ ِإَْسَاِعيُل الصَّفَّاُر، ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ثنا وَِكيٌع، َعْن ُسْفيَاَن، َعِن اْبِن جُ َوَأْخرَباََن أَبُو احلُْ   -  8710
َة قَ بْ  َتنْيِ َوُهَو مِبَكَّ َة اْلَوَداِع.  ، َل اْلِْْجَرةِ َعْن ُُمَاِهٍد، قَاَل: َحجَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثاَلَث ِحَجٍج َحجَّ  َوَحجَّ

ًة قَ ْبَل اْلِْْجَرِة َيُكوُن قَ ْبَل نُ ُزوِل فَ ْرِض احْلَجِّ َفاَل يُ ْعَتدُّ ِبِه َعِن اْلَفْرِض اْلمُ  ْيُخ: َوَحجَّ َزِل بَ ْعَدهُ َوهللاُ َأْعَلمُ قَاَل الشَّ  ن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 الْحَجِّ بَابُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ  
ِد ْبِن َأمْحََد ْبِن اَبلََوْيهِ  -  8739 ٍد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَّ اْلُمزَكِّي َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو حُمَمَّ

ْبنُ  َأمْحَُد  ثنا  اأْلََصمُّ،  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  َأيِب  عَ   قَالُوا:  َعْن  ُُمَاِهٍد،  َعْن  َذرٍّ،  ْبُن  ُعَمُر  ثنا  بَُكرْيٍ،  ْبُن  يُوُنُس  ثنا   ، اْلُعطَارِِديُّ اجْلَبَّاِر  ْبِد 
 ُهَريْ َرَة، قَاَل: اْعَتَمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثاَلَث ُعَمٍر ُكلَُّها يف ِذي اْلَقْعَدةِ 

 حسن. # قال المحقق:
 

ْغَدادَ  - 8740 زَّاُز بِب َ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن ِإْسَحاَق اْلب َ ِد ْبِن ِإْسَحاَق ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ أنبأ أَبُو حُمَمَّ
مَ  ْبُن  ثنا َسِعيُد  َمَسرََّة،  َأيِب  ْبُن  ثنا أَبُو حَيََْي  َة  ، مِبَكَّ ٍد، أنبأ ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن اْلَفاِكِهيُّ اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ ثنا َعْبُد  ْنُصوٍر، 

اٍل َوُعْمَرَتنْيِ يف   ِذي اْلَقْعَدةِ َعاِئَشَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْعَتَمَر َثاَلَث ُعَمٍر ُعْمَرًة يف َشوَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
ُهوَ   -  8750 اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  اْلَقاِضي  احْلََسِن  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  أنبأ   َأْخرَباََن  الرَّبِيُع،  أنبأ  اأْلََصمُّ 

، قَاَل: قَالَهُ َسِعيُد ْبُن َساملٍِ َواْحَتجَّ ِبَِنَّ ُسْفيَاَن الث َّْوِريَّ  اِفِعيُّ َعْن ُمَعاوِيََة ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب َصاِلٍح احْلََنِفيِّ َأنَّ َرُسوَل  ،  َأْخرَبَهُ الشَّ
 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " احْلَجُّ ِجَهاٌد َواْلُعْمَرةُ َتطَوٌُّع "  

اِفِعيُّ يف اْلِكتَاِب: فَ ُقْلُت َلهُ يَ ْعِِن بَ ْعَض اْلَمشْ  َقِطٌع.   ،رِِقِينِيَ أَتُ ْثِبُت ِمْثَل َهَذا َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل الشَّ فَ َقاَل: ُهَو ُمن ْ
ْيُخ: َوَقْد رُِوَي ِمْن َحِديِث ُشْعَبَة َعْن ُمَعاِويََة ْبِن ِإْسَحاَق َعْن َأيِب َصاِلٍح َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  َمْوُصواًل َوالطَّرِيُق ِفيِه ِإىَل ُشْعَبةَ   قَاَل الشَّ

ُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن عَ  ٌد َهَذا َمرْتُوكٌ طَرِيٌق َضِعيٌف َوَرَواهُ حُمَمَّ  ِطيََّة َعْن َساملٍِ اأْلَْفَطِس َعِن اْبِن ُجَبرْيٍ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َمْرفُوًعا َوحُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن    -  8751 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ أنبأ أَبُو َنْصٍر حُمَمَّ ، ثنا َعْبُد هللِا  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ مَحَْدَوْيِه ْبِن َسْهٍل اْلَمْرَوِزيُّ

َثِِن حَيََْي ْبُن أَيُّوَب، َعْن ُعب َ  ، َحدَّ ، ثنا َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ اأْلَْنَصاِريُّ اْلِمْصرِيُّ ْيِد هللِا، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، أَنَّهُ ْبُن مَحَّاٍد اآْلُمِليُّ
؟ قَاَل: " اَل َوَأْن تَ ْعَتِمَر َخرْيٌ َلَك "   قَاَل: قُ ْلُت:  اَي َرُسوَل هللِا اْلُعْمَرةُ َواِجَبٌة َوَفرِيَضتُ َها َكَفرِيَضِة احْلَجِّ

ْيُد هللِا ْبُن اْلُمِغريَِة تَ َفرََّد بِِه َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ ذََكَرهُ يَ ْعقُ  ْيِد هللِا َوُهَو ُعب َ ُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم اْلرَبِْقيُّ  وُب ْبنُ َكَذا قَاَل َعْن ُعب َ  ُسْفيَاَن َوحُمَمَّ
ْيِد هللِا ْبِن اْلُمِغريَِة َوَرَواهُ اْلبَاَغْنِديُّ َعْن َجْعَفِر  ْبِن ُمَساِفٍر َعِن اْبِن ُعَفرْيٍ قَاَل َعْن حَيََْي َعْن َوَغرْيُُُهَا َعِن اْبِن ُعَفرْيٍ َعْن حَيََْي َعْن ُعب َ

ْيِد هللاِ  ، َوَقْد َرَواهُ اْبُن َأيِب َداُوَد َعْن َجْعَفٍر، َكَما َرَواهُ النَّاُس  ُعب َ اِج   ْبِن ُعَمَر َوَهَذا َوْهٌم ِمَن اْلبَاَغْنِديِّ َا يُ ْعَرُف َهَذا اْلَمنْتُ اِبحْلَجَّ َوِإَّنَّ
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبرٍ   ْبِن َأْرطَاَة َعْن حُمَمَّ

 اإلسناد. منكر  # قال المحقق:
 

 [ 196بقرة:  بَابُ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِ اهللِ تَعَالَى }وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ{ ]ال 
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هللِا َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَرَوى َعْبُد هللِا ْبُن َْلِيَعَة، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد  - 8760
ثَ نَاهُ أَبُو َسْعٍد الزَّاِهُد أنبأ أَبُو احْلَسَ  تَاِن " َحدَّ ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن ِإَْسَاِعيَل الضَّرِيُر  َوَسلََّم قَاَل: " احْلَجُّ َواْلُعْمَرةُ فَرِيَضتَاِن َواِجب َ ِن حُمَمَّ

ٍد اْلِفْراَييِبُّ أنبأ جَ  َبةُ ثنا اْبُن َْلِيَعَة َفذََكَرهُ َواْبُن َْلِيَعَة َغرْيُ حُمَْتجٍّ ِبِه. َويف َحِديِث الصَِّبِّ ْبِن َمْعَبدٍ ، ْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ي ْ أَنَّهُ قَاَل ِلُعَمَر    ثنا قُ ت َ
ُعْمَرةَ َمْكتُوَبنْيِ َعَليَّ َوِإّّنِ َأْهلَْلُت هِبَِما فَ َقاَل: ُهِديَت ِلُسنَِّة نَِبيَِّك َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه: ِإّّنِ َوَجْدُت احْلَجَّ َوالْ 

 َوَسلََّم، َوَذِلَك يَرُِد ِإْن َشاَء هللاُ يف اَبِب اْلَقاِرِن يُ ْهرِيُق َدًما 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َأْخرَباََن أَبُو    -  8764 يْ بَِليُّ َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر،  اْلَفْتِح اْلُعَمِريُّ اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو احْلََسِن ْبُن ِفَراٍس، ثنا أَبُو َجْعَفٍر الدَّ

تُ َها َا لََقرِين َ { ]البقرة: يف ِكتَاِب هللِا }َوَأَتُّوا ا  َعْن طَاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " َوهللِا ِإَنَّ اِفِعيُّ 196حْلَجَّ َواْلُعْمَرَة ّلِلَِِّ [ رََواهُ الشَّ
َنةَ  ي ْ  َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعي َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، َوعَ   -  8771 اَلِلُّ، أنبأ أَبُو يَ ْعَلى اْلَمْوِصِليُّ ، أنبأ أَبُو َسِعيٍد اْلِْ َلِميُّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ السُّ ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز،    ْبدُ َأْخرَباََن حُمَمَّ هللِا ْبُن حُمَمَّ
، َعْن أَ  َثِِن الزُّْهِريُّ ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم،  قَااَل: ثنا احْلََكُم ْبُن ُموَسى، ثنا حَيََْي ْبُن مَحَْزَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد، َحدَّ يِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ

ِه، َأنَّ  َعَث بِِه َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَتَب ِإىَل َأَهِل اْلَيَمِن ِبِكتَاٍب ِفيِه اْلَفرَاِئُض َوالسَُّنُن َوالدِّايَ   َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ُت فَ ب َ
 َمَع َعْمرِو ْبِن َحْزٍم َوِفيِه ِإنَّ اْلُعْمَرَة احْلَجُّ اأْلَْصَغُر " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

  قَبْلَ الْحَجِّ وَالْحَجِّ قَبْلَ الْعُمْرَةِ بَابُ الْعُمْرَةِ 
َأَسُد    -  8786 ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَّبِيُع  ثنا  اأْلََصمُّ  ُهَو  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  اللَّْيُث  ثنا  ُموَسى،  ْبُن 

َها فَ ُقْلُت: َأْعَتِمُر   َسْعٍد، ثنا يَزِيُد ْبُن َأيِب َحِبيٍب، َعنْ  َأيِب ِعْمَراَن، قَاَل: َحَجْجُت َمَع َمْواَلَي َفَدَخْلُت َعَلى أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
ْعَد َأْن حَتُجَّ  ، فَ َقاَلْت: ِإْن ِشْئَت فَاْعَتِمْر قَ ْبَل َأْن حَتُجَّ َوِإْن ِشْئَت فَ ب َ ُْم  ،  قَ ْبَل َأْن َأُحجَّ يَ ُقولُوَن َمْن َكاَن َصُرورًَة َفاَل َيِصحُّ فَ ُقْلُت: ِإَنَّ

َها فَ  ِإلَي ْ َما قَاَلْت، فَ َرَجْعُت  ِمْثَل  أُمََّهاِت اْلُمْؤِمِننَي فَ ُقْلَن  ، َفَسأَْلُت  َأْن حَيُجَّ يَ ْعَتِمَر قَ ْبَل  ْعُت  َأْن  نَ َعْم َوَأْشَفْيَك َسَِ َأْخرَبَُْتَا فَ َقاَلْت: 
ٍد بُِعْمَرٍة يف َحجٍّ " َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ   ْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َأِهلُّوا اَي آَل حُمَمَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 وَمَضَى فِي الْحَجِّ ،  بِإِفْرَادِ الْحَجِّ ثُمَّ أَمَرَ  ،  بَابُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ إِحْرَام ا مُطْلَقًا يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  8825 ِد ْبِن حَيََْي ، َأْخرَباََن حُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َوحَيََْي ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ أنبأ ،  قَاَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

الشَّ ،  الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ  اْبُن طَاُوسٍ ،  أنبأ ُسْفيَانُ ،  اِفِعيُّ أنبأ  ْبُن َمْيَسَرةَ ،  ثنا  ُعوا طَاُوًسا،  َوِهَشاُم ْبُن ُحَجرْيٍ ،  َوِإبْ َراِهيُم  يَ ُقوُل:  ،  َسَِ
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ي َحجًّا َواَل ُعْمَرةً  َتِظُر اْلَقضَ ،  َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اْلَمِديَنِة اَل ُيَسمِّ َزَل َعَلْيِه اْلَقَضاءُ َوُهَو َبنْيَ الصََّفا  ،  اءَ يَ ن ْ فَ ن َ
ُعْمَرةً ،  َواْلَمْرَوةِ  جَيَْعَلَها  َأْن  َهْدٌي  َمَعهُ  َيُكْن  َومَلْ  اِبحْلَجِّ  َأَهلَّ  ُهْم  ِمن ْ ِمْن َكاَن  َأْصَحابَهُ  َما ،  فََأَمَر  أَْمِري  ِمْن  ْلُت  ْقب َ اْست َ َلِو   " َوقَاَل: 

فَ َقاَم ِإلَْيِه ُسَراَقةُ ْبُن َماِلٍك ، فَ َلْيَس ِل حمَِلٌّ ِإالَّ حمَِلَّ َهْدِيي "، َوُسْقُت َهْدِيي، َوَلِكِنِّ لَبَّْدُت رَْأِسي، ُسْقُت اْْلَْديَ َلَما ، اْسَتْدبَ ْرتُ 
ْومَ  فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا اْقضِ ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ  َا ُوِلُدوا اْلي َ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  ، َأُعْمَرتُ نَا َهِذِه ِلَعاِمنَا َهَذا َأْم ِلْْلَبَِد؟ ، لَنَا َقَضاَء قَ ْوٍم َكَأَّنَّ

َسأََلهُ  فَ ،  قَاَل: َفَدَخَل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِمَن اْلَيَمنِ ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َبْل ِلْْلَبَِد َدَخْلِت اْلُعْمَرةُ يف احْلَجِّ ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة " 
ْيَك ِإْهاَلَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ِِبَ َأْهلَْلَت؟ "  َة ، فَ َقاَل َأَحُدُُهَا: لَب َّ ْيَك َحجَّ َوقَاَل: اآْلَخُر لَب َّ

 النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْقِرَانَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا 

ُد ْبنُ ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  8830 أنبأ اْلَعبَّاُس  ،  يَ ْعُقوبَ  قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
فَ َقاَل: ،  َوَغرْيِِه َأنَّ رَُجاًل أََتى اْبَن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ،  َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ ،  ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ،  َأْخرَبّن َأيِب ،  ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمْزيَدَ 

فَ َقاَل: ِِبَ َأَهلَّ ،  ُثَّ أَََتهُ ِمَن اْلَعاِم اْلُمْقِبلِ ،  فَاْنَصَرفَ ،  قَاَل اْبُن ُعَمَر: " َأَهلَّ اِبحْلَجِّ " ،  َعَلْيِه َوَسلََّم؟ِِبَ َأَهلَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  
قَاَل: اْبُن ُعَمَر ،  أََنَس ْبَن َماِلٍك يَ ْزُعُم أَنَّهُ قَ َرنَ   َوَلِكنَّ ،  قَاَل: بَ َلى،  قَاَل: " َأمَلْ َتَِْتِِن َعاَم َأوََّل؟ " ،  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟

َفاُت الرُُّءوسِ  َوِإّّنِ ُكْنُت حَتَْت اَنَقِة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ ،  َرِضَي هللاُ َعْنُه: " ِإنَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك َكاَن َيْدُخُل َعَلى النَِّساِء َوُهنَّ ُمَكشِّ
ِِن لَُعاهُبَا َأَْسَُعهُ يُ َلبِّ اِبحْلَجِّ " ، َعَلْيِه َوَسلَّمَ   مَيَسُّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ٍد اْلِمْصِريُّ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ  - 8840 اَن َماِلُك ْبُن حَيََْي ، أنبأ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ أنبأ  ، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ، ثنا أَبُو َغسَّ
ُكلُُّهنَّ ،  قَاَل: " اْعَتَمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثاَلَث ُعَمرٍ ،  َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َعاِزبٍ ،  َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ ،  زََكرايَّ ْبُن َأيِب زَائَِدةَ 

َها: " لََقْد َعِلمَ ، يف ِذي اْلَقْعَدِة " َوَقْد رُِوَي يف َحِديِث    أَنَّهُ اْعَتَمَر َأْرَبَع ُعَمٍر ِبُعْمَرتِِه الَّيِت َحجَّ َمَعَها "فَ َقاَلْت َعاِئَشةُ َرِضَي هللاُ َعن ْ
 َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َولَْيَس ِبَصِحيحٍ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 جَائِزٌ وَإِنْ كُنَّا اخْتَرْنَا الْإِفْرَادَ   وَالْبَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ ،  وَالتَّمَتُّعَ ،  بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنْ كَرِهَ الْقِرَانَ 
احْلَاِفظُ   -  8874 هللِا  َعْبِد  أَبُو  َوْيهِ ،  َأْخرَباََن  َسْخت َ ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  ِإبْ َراِهيمَ ،  ثنا  ْبُن  َأمْحَُد  بَُكرْيٍ ،  ثنا  اْبُن  اللَّْيثُ ،  ثنا  َثِِن  ،  حدَّ

َثِِن ُعَقْيلٌ   َصلَّى هللاُ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبرَْيِ َأنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْخرَبَْتهُ َعْن َرُسوِل هللاِ ، ِشَهابٍ َعِن اْبِن ، حدَّ
احْلَجِّ  ِإىَل  اِبْلُعْمَرِة  الَّ ،  َعَلْيِه َوَسلََّم يف ََتَتُِّعِه  َمَعهُ مِبِْثِل  النَّاِس  هللاِ َوََتَتُِّع  ْبُن َعْبِد  َأْخرَبّن َساملُ  هللاُ ،  ِذي  ْبِن ُعَمَر َرِضَي  هللِا  َعْن َعْبِد 
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هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َعْنهُ  هللِا  ،  َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى  َهاّن َعِن التََّمتُِّع َوَقْد فَ َعَل َذِلَك َرُسوُل  تَ ن ْ ْبِن َعْبِد هللِا: فَِلَم  ِلَساملِِ  َصلَّى فَ ُقْلُت 
َل: قَاَل َساملٌ: َأْخرَبّن َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَا،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوفَ َعَلهُ النَّاُس َمَعُه؟ 

احلَْ  َأْشُهِر  تُ ْفرُِدوَها ِمْن  َأْن  لِْلُعْمَرِة  َأتَّ  ِإنَّ  الٌ ،  جِّ "  َمْعلُوَماٌت َشوَّ ةِ ،  َوُذو اْلَقْعَدةِ ،  احْلَجُّ َأْشُهٌر  احلِْجَّ احْلَجَّ ،  َوُذو  ،  فََأْخِلُصوا ِفيِهنَّ 
ُهوِر " {  َوَأرَاَد ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِبَذِلَك ََتَاَم اْلُعْمَرِة؛ لَِقْوِل هللِا َعزَّ َوجَ   َواْعَتِمُروا ِفيَما ِسَواُهنَّ ِمَن الشُّ لَّ }َوَأَتُّوا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة ّلِلَِِّ

َأْو َيُصوَم ِإْن مَلْ جيَِْد َهْداًي  ،  َواَل تَِتمُّ ِإالَّ َأْن يُ ْهِدَي َصاِحبُ َها َهْدايً ، َوَذِلَك َأنَّ اْلُعْمَرَة َأْن يَ َتَمتََّع ِفيَها اْلَمْرءُ اِبحْلَجِّ ، [196]البقرة:  
ٍم يف احلَْ  َعًة ِإَذا رََجَع ِإىَل َأْهِلهِ َثاَلثََة َأايَّ فََأرَاَد ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ،  َوَأنَّ اْلُعْمَرَة يف َغرْيِ َأْشُهِر احْلَجِّ تَِتمُّ ِبَغرْيِ َهْدٍي َواَل ِصيَامٍ ،  جِّ َوَسب ْ

َوَأرَاَد ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَْيًضا َأْن يُ َزاَر ،  اْلُعْمَرِة الَّيِت َأَمَر هللاُ َعزَّ َوَجلَّ هِبَااِبلَِّذي َأَمَر ِبِه ِمْن تَ ْرِك التََّمتُِّع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احْلَجِّ ََتَاَم  
ْيُت يف ُكلِّ َعاٍم َمرََّتنْيِ  ْلَزَم َذِلَك النَّاسَ ، اْلب َ َنةِ َفاَل َيَْتُو ،  وََكرِهَ َأْن يَ َتَمتََّع النَّاُس اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احْلَجِّ فَ ي َ ْيَت ِإالَّ َمرَّةً َواِحَدةً يف السَّ ، ا اْلب َ

يَ َرْوَن َذِلَك َحَراًما َة  اأْلَئِمَّ َأنَّ  التََّمتُِّع َحَّتَّ رََأى النَّاُس  ةُ يف  اأْلَئِمَّ ُعوا َما ،  فَاْشَتدَّ  ُهُم ات َّب َ ةُ َحَراًما َوَلِكن َّ اأْلَئِمَّ َما رََأى َذِلَك  َولََعْمِري 
 ُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف َذِلَك؛ اْحِتَسااًب لِْلَخرْيِ َأَمَر بِِه ُعمَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

اْلَعَلِويُّ   -  8877 َأمْحََد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  الظََّفُر  َمْنُصوٍر  أَبُو  احْلَاِفظُ ،  َأْخرَباََن  هللِا  َعْبِد  اْلَفِقيهُ ،  َوأَبُو  َأيِب  ،  َوأَبُو طَاِهٍر  ْبُن  زََكرايَّ  َوأَبُو 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، ِإْسَحاَق َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن احْلََكمِ ، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ،  ثنا ِبْشُر ْبُن َبْكرٍ ، أنبأ حُمَمَّ

َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن  ،  َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ  ْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ حدَّ لُِعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي   قَاَل: قَاَل َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ ،  َعْن أَبِيهِ ،  ُعب َ
َعِة؟ اْلُمت ْ َعِن  َأََنَْيَت   " َعْنُه:  اَل ،  هللاُ  ْيتِ ،  قَاَل:  اْلب َ زاَِيرَِة  َرَة  َأرَْدُت َكث ْ عَ ،  َوَلِكِنِّ  فَ َقاَل  احْلَجَّ  قَاَل:  َرَد  أَف ْ َمْن  َعْنُه:  هللاُ  َرِضَي  ِليٌّ 

 َوَمْن ََتَتََّع فَ َقْد َأَخَذ ِبِكتَاِب هللِا َوُسنَِّة نَِبيِِّه َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم " ، َفَحَسنٌ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ِإْسَحاَق، َوأَبُو  -  8900 ْبُن َأيِب  اْلَفِقيهُ َوأَبُو زََكرايَّ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو طَاِهٍر  ثنا    َوَقْد  ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَالُوا:  َسِعيِد 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن عَ  ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ثَُه، َعِن اْبِن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ٍم اْلَبْصِريُّ َأنَّ ُشْعَبَة، حدَّ َثِِن حَيََْي ْبُن َسالَّ ْبِد احْلََكِم، حدَّ
َعلَ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َص  قَاَل: رَخَّ أَبِيِه،  َعْن  هللِا،  َعْبِد  ْبِن  َساملِِ  َعْن   ، الزُّْهرِيِّ َعِن  َلى،  لَي ْ اْلُمَتَمتِّعِ َأيِب  يف  َوَسلََّم  جيَِِد  ْيِه  مَلْ  ِإَذا   

َم التَّْشرِيِق َمَكاََنَا  ُم اْلَعْشِر َأْن َيُصوَم َأايَّ  اْْلَْدَي َومَلْ َيُصْم َحَّتَّ فَاتَ ْتهُ أايَّ
ْبِن   ِعيَسى  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ُهَو  َهَذا  َلى  لَي ْ َأيِب  ، َواْبُن  اِبْلَقِويِّ َولَْيَس  ٍم  َسالَّ ْبُن  حَيََْي  رََواهُ  يف َكَذا  رُوَِيْت  الَّيِت  اأْلَْخبَاُر  َوأَمَّا  َلى  لَي ْ َأيِب 

يَامِ  ِم التَّْشرِيِق َعَلى اجْلُْمَلِة، فَ َقْد َمَضى ِذْكُرَها يف ِكتَاِب الصِّ ْهِي َعِن َصْوِم أايَّ  الن َّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 

 بَابُ مِيقَاتِ أَهْلِ الْعِرَاقِ 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،   َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي َأْخرَباََن أَبُو َبْكرٍ  -  8914 اِفِعيُّ ، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، أنبأ الشَّ
َفِة َوأِلَْهِل َأْخرَبّن َعطَاٌء َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ ، َأْخرَبّن اْبُن ُجَرْيجٍ ، أنبأ َسِعيُد ْبُن َساملٍِ  َعَلْيِه َوَسلََّم َوقََّت أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َذا احْلَُلي ْ

اْليَ  َأْهِل  ِمْن  جَنًْدا  َسَلَك  َوَمْن  قَ ْراًن  جَنٍْد  ِعْرٍق َوأِلَْهِل  َذاَت  اْلَمْشِرِق  َوأِلَْهِل  اجْلُْحَفَة  اْلَمَعاِدنِ اْلَمْغِرِب  قَ ْرّنَِ  َوَغرْيِِهْم  َوأِلَْهِل  ،  َمِن 
 ْلَيَمِن أََلْمَلمَ ا

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

اْلُمْقِرئُ   -  8916 ْبِن َعِليٍّ  ِد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ِإْسَحاقَ ،  َأْخرَباََن  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسُن  يَ ْعُقوبَ ،  أنبأ  ْبُن  يُوُسُف  ثنا ،  ثنا 
َعِليٍّ  ْبُن  َهارُونَ ،  َنْصُر  ْبُن  يَزِيُد  احْلَجَّاجُ   ،ثنا  َعطَاءٍ ،  أنبأ  هللاِ ،  َعْن  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  الزَُّبرْيِ ،  َعْن  َأيِب  هللاِ ،  َوَعْن  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  ،  َعْن 

هِ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َوَعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ  اِم قَاَل: " َوقََّت َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَْهِل اْلَمِدي،  َعْن َجدِّ َفِة َوأِلَْهِل الشَّ َنِة َذا احْلَُلي ْ
ِعَراِق َذاَت ِعْرٍق " َوَقْد رُِوَي َذِلَك يف َغرْيِ  اجْلُْحَفَة َوأِلَْهِل اْلَيَمِن َوَأْهُل َِتَاَمَة ِمْن يَ َلْمَلَم َوأِلَْهِل الطَّاِئِف َوِهَي جَنٌْد قَ ْراًن َوأِلَْهِل الْ 

 َحِديِث َجاِبرٍ 
 يح لغيره. صح # قال المحقق:

 
ْسَفرَايِيِِنُّ، ثنا أَبُو مُ  -  8920 ِد ْبِن ِإْسَحاَق اإْلِ ثَِم، َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، وأنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ْسِلٍم، ثنا ُعْثَماُن ْبُن اْْلَي ْ

 َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوقََّت أِلَْهِل اْلَمْشِرِق َذاَت ِعْرقٍ ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه َأنَّ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
  لَا يُضْبَطَ بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ الْإِحْرَامَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ وَمَنِ اسْتَحَبَّ التَّأْخرِيَ إِلَى الْمِيقَاتِ خَوْفًا مِنْ أَنْ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  8928 ،  ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوقٍ ،  َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
قَاَل: قَاَل رَُجٌل لَِعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي  ،   ْبِن َسَلَمَة اْلُمَراِديِّ َعْن َعْبِد هللاِ ،  َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرَّةَ ،  َعْن ُشْعَبةَ ،  ثنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ 

{ ]البقرة:   َلَمةَ [؟ قَاَل: َأْن حُتْرَِم ِمْن ُدَويْ َرِة َأْهِلَك َورُِوَي َهَذا ِمْن َحِديِث َأيِب سَ 196هللاُ َعْنُه: َما قَ ْولُُه: }َوَأَتُّوا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة ّلِلَِِّ
 َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َمْرفُوًعا َوِفيِه نَظَرٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

هللِا احْلَاِفظُ   -  8929 أَبُو َعْبِد  ْعَراّنُّ ،  َأْخرَباََنهُ  ٍد الشَّ اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَّ ِد ْبِن  ْبُن حُمَمَّ ْبُن َجْعَفرٍ ،  ثنا َجدِّي،  ثنا ِإَْسَاِعيُل  ُد  ،  ثنا حُمَمَّ
ِد ْبِن َعْمرٍو، ثنا َجاِبُر ْبُن نُوحٍ ،  ِبَفْيدٍ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ، َعْن َأيِب َسَلَمةَ ، َعْن حُمَمَّ

{ ]البقرة:    ََتَاِم احْلَجِّ َأْن حُتْرَِم ِمْن ُدَويْ َرِة َأْهِلَك " [ قَاَل: " ِمْن 196}َوَأَتُّوا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة ّلِلَِِّ
 منكر.  # قال المحقق:
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اِفِعيُّ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسنِ  - 8930 َعْن ، َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ، أنبأ ُمْسِلمٌ ، أنبأ الشَّ
ا َوقََّت اْلَمَواِقيَت قَاَل: " لَِيْسَتْمِتِع اْلَمْرءُ ِبَِ   ْهِلِه َوثِيَاِبِه َحَّتَّ َيَْيتَ َكَذا وََكَذا " لِْلَمَواِقيِت َعطَاٍء َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ

 َوَهَذا ُمْرَسلٌ 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
ٍد اْلَفَسِويُّ ،  أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّازُ ،  اَن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ َوَأْخربََ   -  8931 ثنا اْْلَيَّاُج  ،  ثنا َمكِّيُّ ْبُن ِإبْ َراِهيمَ ،  أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ

اِئبِ ،  ْبُن ِبْسطَاٍم احْلَْنظَِليُّ  ِه َأيِب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ ،  َأيِب َسْورَةَ َعْن  ،  الرَّقَاِشيِّ   َعْن َواِصِل ْبِن السَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ،  َعْن َعمِّ
اِئِب فَِإنَّهُ اَل يَْدرِي َما يَ ْعِرُض يف ِإْحَراِمِه " َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف َواصِ ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَِيْسَتْمِتْع َأَحدُُكْم ِِبِلِِّه َما اْسَتطَاعَ  ُل ْبُن السَّ

ُهَما َوُهَو َعْن ُعْثَماَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ َمْشُهوٌر َوِإْن  ،  َورُِوَي ِفيِه َعْن ُعَمرَ ،  قَالَهُ اْلُبَخاِريُّ َوَغرْيُهُ ،  ُمْنَكُر احْلَِديثِ  َوُعْثَماَن َرِضَي هللاُ َعن ْ
َقِطًعا  ْسنَاُد ُمن ْ  َكاَن اإْلِ

 منكر.  # قال المحقق:
 

  أَبْوَابِ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ جُمَّاعُ 

 بَابُ الْغُسْلِ لِلْإِهْلَالِ 
احْلَاِفظُ   -  8945 هللِا  َعْبِد  أَبُو  يَ ْعُقوبَ ،  َوَأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  الصَّغَاّنُّ ،  ثنا  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َأيِب ،  ثنا  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا 

،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن َعطَاءٍ ،  : قُِرَئ َعَلى َأيِب َبْكِر ْبِن َعيَّاٍش َوَأاَن أَْنظُُر يف َهَذا اْلِكتَاِب فَأَقَ رَّ ِبهِ قَالَ ،  الطَّيِّبِ 
ثِيَابَهُ   لَِبَس  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُثَّ  اْغَتَسَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى رَْكَعَتنْيِ قَاَل:  َفِة َصلَّى  احْلَُلي ْ أََتى َذا  ا  ُثَّ قَ َعَد ،  فَ َلمَّ

ْيَداِء َأْحَرَم اِبحْلَجِّ يَ ْعُقوُب ْبُن َعطَاٍء َغرْيُ َقِويٍّ  َوى ِبِه َعَلى اْلب َ ا اْست َ  َعَلى بَِعريِِه فَ َلمَّ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن اْلُمَثىنَّ ، ثنا َعْبَداُن اأْلَْهَواِزيُّ ،  ثنا أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفظُ ، اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َوَأْخربََ   - 8946 ،  ثنا َسْهُل ْبُن يُوُسفَ ، ثنا حُمَمَّ
نَّ ، َعِن اْبِن ُعَمرَ ، َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد هللِا اْلُمَزّنِّ ، ثنا مُحَْيدٌ  ةَ قَاَل: ِإنَّ ِمَن السُّ  ِة َأْن يَ ْغَتِسَل ِإَذا َأرَاَد َأْن حُيْرَِم َوِإَذا َأرَاَد َأْن يَْدُخَل َمكَّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يُحْرَمُ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ 
ٍد اْلَمالِيِِنُّ   -  8950 ُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّزَّاقِ ،  َعِديٍّ احْلَاِفظُ أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن  ،  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ةَ ،  ثنا حُمَمَّ ، مِبَكَّ

ِن  َعِن ابْ ، َعْن اَنِفعٍ ، َعْن لَْيِث ْبِن َسْعدٍ ، َعْن َعْبِد اْلَمِجيِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّادٍ ، ثنا أَبُو قُ رََّة ُموَسى ْبُن طَاِرقٍ ،  ثنا أَبُو مُحَةَ 
 ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْحَرَم يف ثَ ْوَبنْيِ ِقْطرِيَّنْيِ " 
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْغَدادَ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَانَ   -  8963 ٍد الْ ،  بِب َ ثنا ،  ثنا حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلحٍ ،  ِمْصرِيُّ أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
اْلَغْمرِ  َأيِب  ْبُن  الرَّمْحَِن  الرَّمْحَنِ ،  َعْبُد  ْبُن َعْبِد  يَ ْعُقوُب  ْبِن ُعْقَبةَ ،  ثنا  ُموَسى  اَنِفعٍ ،  َعْن  اْبِن ُعَمرَ ،  َعْن  هللاُ ،  َعِن  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 

َها َأَْنَا قَاَلْت: " ُكْنتُ    ُأطَيُِّب َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبْلغَالَِيِة اجْلَيَِّدِة ِعْنَد ِإْحرَاِمِه " َعن ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 وَأَنَّ النِّيَّةَ تَكْفِي مِنْهُمَا ،  بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُسَمِّي فِي إِهْلَالِهِ حَجًّا وَلَا عُمْرَة  

اِفِعيُّ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي  - 8995 دٍ ، أنبأ الشَّ ، أنبأ ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ
ا َقطُّ قَاَل: ، َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن رُقَ ْيٍش َأنَّ َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللاِ  ، " َما ََسَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف تَ ْلِبَيِتِه َحجًّ

 َواَل ُعْمَرًة " 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ 

ُد ْبُن ي َ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  9013 ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكمِ ،  ْعُقوبَ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ،  أنبأ اْبُن َوْهبٍ ،  أنبأ حُمَمَّ
ْبنِ  ْبَن َعْبِد هللِا  َد  َأنَّ حُمَمَّ ْبُن زَْيٍد  ُأَساَمةُ  ْبِن ُعْثَمانَ   َأْخرَبّن  َأْخرَبَاهُ ،  َعْمرِو  لَِبيٍد  َأيِب  ْبَن  هللِا  ْبِن َعِن  ،  َوَعْبَد  هللِا  ْبِن َعْبِد  اْلُمطَِّلِب 

ُهَريْ َرةَ ،  َحْنَطبٍ  َأاَب  ْعُت  َسَِ الصَّْوتِ ،  قَاَل:  ِبَرْفِع  السَّاَلُم  َعَلْيِه  َجرْبَائِيُل  َأَمَرّن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل   يَ ُقوُل: 
ْهاَلِل؛ فَِإنَّهُ ِمْن َشَعائِِر احْلَجِّ   " اِبإْلِ

 منكر اإلسناد.  # قال المحقق:
 

وِسيُّ قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 9018 ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي َوأَبُو َعْبِد هللِا السُّ
ْبِن َكِثريٍ  ْبُن َسِعيِد  هللِا  ْيُد  َثِِن ،  ثنا ُعب َ َأيِب َحدَّ ْبِن ،    الرَّمْحَِن  ْبِن َعْبِد  ْبِن مُحَْيِد  اْلَغْيِث  َأيِب  ْبِن  اْلُمِغريَِة  َمْوىَل  أَبُو َحرِيٍز َسْهٌل  َثِِن  َحدَّ

ْبِن ُعْرَوةَ ،  َعْوفٍ  أَبِيهِ ،  َعْن ِهَشاِم  هللِا َصلَّ ،  َعْن  َمَع َرُسوِل  " َخَرْجنَا  َها قَاَلْت:  هللاُ َعن ْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي  َفَما  ،  ى 
ْعُت َعامََّة النَّاِس َقْد ُِبَّْت َأْصَواَُتُْم ِمَن الت َّْلِبَيِة "    بَ َلْغنَا الرَّْوَحاَء َحَّتَّ َسَِ

  َماِلكٍ َعْن أََنِس ْبنِ ، َوَرَواهُ ُعَمُر ْبُن ُصْهبَاَن َوُهَو َضِعيٌف َعْن َأيِب الّزاَِندِ ،  أَبُو َحرِيٍز َهَذا َضِعيفٌ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابٌ: كَيْفَ التَّلْبِيَةُ؟ 
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ِد ْبِن يُوُسفَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  9034 ِد ْبِن حُمَمَّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ ، َأْخرَبّن أَبُو َأمْحََد يُوُسُف ْبُن حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ
َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ، ثنا َداُودُ ، ثنا حَمْبُوُب ْبُن احْلََسنِ ،  َعِليٍّ اجْلَْهَضِميُّ ثنا َنْصُر ْبُن  

َا اْْلرَْيُ َخرْيُ  ْيَك " قَاَل: " ِإَّنَّ ْيَك اللُهمَّ لَب َّ ا قَاَل: " لَب َّ   اآْلِخَرِة " َخَطَب ِبَعَرفَاٍت فَ َلمَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
اِفِعيُّ ،  أنبأ الرَّبِيعُ ،  مُّ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلَصَ   - 9035 ،  أنبأ الشَّ

َسِعيدٌ  ُجَرْيجٍ ،  أنبأ  اْبِن  اأْلَْعَرجُ َأْخرَبّن ،  َعِن  مُحَْيٌد  ُُمَاِهدٍ ،    "  ،  َعْن  ْلِبَيِة:  الت َّ ِمَن  يُْظِهُر  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  قَاَل: َكاَن  أَنَّهُ 
ْلِبَيَة قَاَل: َحَّتَّ ِإَذا َكاَن َذاَت يَ ْوٍم َوالنَّاُس ُيْصَرفُوَن َعْنهُ  ْيَك " َفذََكَر الت َّ ْيَك اللُهمَّ لَب َّ ْيَك  لَب َّ  َكأَنَّهُ َأْعَجَبهُ َما ُهَو ِفيِه فَ َزاَد ِفيَها: " لَب َّ

 ِإنَّ اْلَعْيَش َعْيُش اآْلِخَرِة " قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج: َوَحِسْبُت َأنَّ َذِلَك يَ ْوَم َعَرفَةَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُولِ اهللِ  

احْلَاِفظُ   -  9036 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبنِ ،  َأْخرَباََن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  احْلََسُن  ٍد  حُمَمَّ َوأَبُو  اِفِعيُّ  الشَّ إِبْ َراِهيَم  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو   أنبأ 
قَا اْلِمْهَرَجاّنُّ  اأْلَْزَهِر  ْبِن  اْلرَبَاءِ ِإْسَحاَق  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  ُسَلْيَمانَ ،  اَل:  ْبُن  اْلُمَعاََف  َمْعنٍ ،  ثنا  ْبُن  اْلَقاِسُم  ْبِن ،  ثنا  ِد  َعْن حُمَمَّ

هللِا ْبِن َسَلَمةَ ،  َعْجاَلنَ  َأِخيِه َوُهَو يُ لَ ،  َعْن َعْبِد  َبِِن  بَ ْعَض  أَْبَصَر  َأنَّ َسْعًدا  اْبِن َأيِب َسَلَمَة  " ِإنَّهُ أَِو  اْلَمَعارِِج قَاَل َسْعٌد:  ِبِذي  بِّ 
 َعِن اْلَقاِسِم فَ َقاَل: َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َسَلَمةَ َلُذو اْلَمَعارِِج َوَما َهَكَذا ُكنَّا نُ َلبِّ َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرَواهُ َغرْيُهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَوْلِ فِي أَثَرِ التَّلْبِيَةِ بَا 
ْبِن َعْبَدانَ   -  9038 َأمْحََد  ْبُن  الصَّفَّارُ ،  َأْخرَباََن َعِليُّ  ْيٍد  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  ْلِخيُّ ،  أنبأ  اْلب َ اْلَفْضِل  ِإَْسَاِعيُل ْبُن  ْبُن ،  ثنا  َثِِن يَ ْعُقوُب  َحدَّ

أَ ،  َكاِسبٍ  َوَأْخرَباََن  اْلَفِقيهُ ح  احْلَاِرِث  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  َهاّنِّ ،  بُو  اأْلَْصب َ ْيِخ  الشَّ أَبُو  َحيَّاَن  ْبُن  ِد  أَبُو حُمَمَّ ُرْسَتةَ ،  أنبأ  اْبُن  اْبُن  ،  أنبأ  ثنا 
ِد ْبِن زَاِئدَ ،  َكاِسبٍ  َع َصاِلَح ْبَن حُمَمَّ َعْن أَبِيِه " َأنَّ ،  َة حُيَدُِّث َعْن ُعَمارََة ْبِن ُخَزمْيََة ْبِن ََثِبتٍ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَُمِويُّ أَنَّهُ َسَِ

َعاَذ ِبَرمْحَِتِه ِمَن النَّاِر " قَاَل َصاِلحٌ ، َوَمْغِفَرتَهُ ، النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا فَ رََغ ِمْن تَ ْلِبَيِتِه َسَأَل هللاَ ِرْضَوانَهُ  ْعُت َواْست َ : َوَسَِ
ٍد يَ ُقوُل: َكاَن يُ ْؤَمُر ِإَذا فَ رََغ ِمْن تَ ْلِبَيِتِه َأْن ُيَصلَِّي َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  َهاّنِّ  اْلَقاِسَم ْبَن حُمَمَّ َومَلْ  ، َعَلْيِه َوَسلََّم. َلْفُظ َحِديِث اأْلَْصب َ

دٍ َيْذُكِر اْبُن َعْبَداَن احلَِْكايََة َعِن   اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَنْتَقِبُ فِي إِحْرَامِهَا وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ 
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ُد ْبُن يُوُنسَ ثنا  ،  أنبأ َعِليُّ ْبُن ُمَؤمَِّل ْبِن ُحَسنْيِ ْبِن ِعيَسى،  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9049 ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن رََجاءٍ ،  حُمَمَّ
ٍد اْلَيَماِميُّ أَبُو اجْلََملِ  ثنا يَ ْعُقوُب  ،  أنبأ احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ ،  أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ،  ح َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ ،  ثنا أَيُّوُب ْبُن حُمَمَّ

ٍد أَبُو اجْلََمِل ثَِقةٌ ، َعْبُد هللِا ْبُن رََجاءٍ  اثن، ْبُن ُسْفيَانَ  ْيِد هللاِ ، ثنا أَيُّوُب ْبُن حُمَمَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ، َعِن اْبِن ُعَمرَ ، َعْن اَنِفعٍ ، َعْن ُعب َ
 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْيَس َعَلى اْلَمْرأَِة َحَرٌم ِإالَّ يف َوْجِهَها " 

ْيِد هللِا َغرْيُ َأيِب اجْلََمِل َهَذا : اَل َأْعَلُمهُ يَ ْرفَ ُعهُ َعْن ُعب َ ٍد أَبُو اجْلََمِل َضِعيٌف    قَاَل الشَّْيُخ: َوأَيُّوبُ   .قَاَل أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ْبُن حُمَمَّ
ْيِد هللِا ْبِن ُعَمَر  ، ِعْنَد َأْهِل اْلِعْلِم اِبحْلَِديِث فَ َقْد َضعََّفهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوَغرْيُهُ  َوَقْد رُِوَي َهَذا احْلَِديُث ِمْن َوْجٍه آَخَر َُمُْهوٍل َعْن ُعب َ

 َواْلَمْحُفوُظ َمْوقُوفٌ ، َمْرفُوًعا
 منكر.  قال المحقق: #

 
 وَتَمْتَشِطُ بِالطِّيبِ   ، بَابُ الْمَرْأَةِ تَخْتَضِبُ قَبْلَ إِحْرَامِهَا 

اِفِعيِّ ، َعِن الرَّبِيعِ ، َعْن َأيِب اْلَعبَّاسِ ، َوِفيَما َأَجاَز ِل أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ رَِوايَ َتهُ َعْنهُ  - 9053 َعْن ، َساملٍِ أنبأ َسِعيُد ْبُن ، َعِن الشَّ
ْيَدةَ  ْيَدةَ ،  ُموَسى ْبِن ُعب َ ْحَراِم ِبَشْيٍء  ،  َوَعْبِد هللِا ْبِن ِدينَارٍ ،  َعْن َأِخيِه َعْبِد هللِا ْبِن ُعب َ نَِّة َأْن َتََْسَح اْلَمْرأَةُ َيَديْ َها ِعْنَد اإْلِ قَاَل: ِمَن السُّ

 . َواَل حُتْرَِم َوِهَي ُغْفلٌ ، ِمَن احْلِنَّاءِ 
: وََكَذِلَك ُأِحبُّ َْلَاقَاَل الشَّ  ْيَدَة قَاَل: َأْخرَبّن َعْبُد هللِا ْبُن ِدينَاٍر َعِن اْبِن ُعَمَر أَ   .اِفِعيُّ ْيُخ: َوَقْد رُِوَي َعْن ُموَسى ْبِن ُعب َ نَّهُ قَاَل الشَّ

نَِّة َأْن ُتَدلََّك اْلَمْرأَةُ ِبَشْيٍء ِمَن احْلِنَّاِء َعشِ  ْحَراِم َوتُ غَلَِّف رَْأَسَها بَِغْسَلٍة لَْيَس ِفيَها ِطيبٌ َكاَن يَ ُقوُل: ِمَن السُّ َواَل حُتْرَِم ُعْطاًل  ، يََّة اإْلِ
 َولَْيَس َذِلَك مِبَْحُفوظٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 وَلَا رَمَلَ عَلَيْهَا   بِالْجَمَالِ، بَابُ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ وَتَسْعَى لَيْلًا إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَة   
ْغَدادَ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَانَ   -  9054 ، ثنا احْلَاِرُث ْبُن َمْنُصوٍر اْلَواِسِطيُّ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن ُمْكَرمٍ ،  أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّازُ ،  بِب َ

دٍ َعِن  ،  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلَقاِسمِ ،  ثنا َعْمُرو ْبُن قَ ْيسٍ  َها " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
َوسَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َوزَاَر  ظَِهريًَة  النَّْحِر  يَ ْوَم  ْيَت  اْلب َ فَ َزارُوا  أِلَْصَحاِبِه  َأِذَن  لَْياًل َوَسلََّم  ِنَسائِِه  َمَع  ْبُن لََّم  ُد  حُمَمَّ َوَرَواهُ   "  

َواْبِن َعبَّاٍس " َأنَّ النَِّبَّ ، َوَرَوى أَبُو الزُّبرَْيِ َعْن َعاِئَشةَ ، قَاَلْت: أَفَاَض ِمْن آِخِر يَ ْوِمهِ ، ِإْسَحاَق ْبِن َيَساٍر َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ِبِِْسنَاِدهِ 
َر الطََّوا  َف يَ ْوَم النَّْحِر ِإىَل اللَّْيِل " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأخَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ 

 بَابٌ: لَا يَعْقِدُ الْمُحْرِمُ رِدَاءَهُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يَغْرِزُ طَرَفَيْ رِدَائِهِ إِنْ شَاءَ فِي إِزَارِهِ 
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ْسنَاِد أنبأ ا  -  9072 اِفِعيُّ َوهِبََذا اإْلِ َعِن اْبِن ُجَرْيٍج َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى رَُجاًل حُمَْتزًِما  ،  أنبأ َسِعيُد ْبُن َساملٍِ ،  لشَّ
 . ِِبَْبٍل أَبْ َرَق فَ َقاَل: " اْنزِِع احْلَْبَل ". َمرََّتنْيِ 

َقِطعٌ  انَ َورََواهُ أَْيًضا اْبُن َأيِب  ،  َهَذا ُمن ْ َقِطٌع ِإالَّ َأنَّ َأَحَدُُهَا ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  ِذْئٍب َعْن َصاِلِح ْبِن َحسَّ َوُهَو أَْيًضا ُمن ْ
ُد اِبآْلَخرِ   يطِ ُثَّ ِِبَنَّهُ ِإَذا ُعِقَد َصاَر يف َمْعىَن اْلَمخِ ، ُثَّ مِبَا َمَضى ِمْن أَثَِر اْبِن ُعَمرَ ، يَ تََأكَّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا لَمْ يُهِلَّ فِيهِ 
ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم، ث - 9073 َمِنيٍع، ثنا اْبُن َأيِب نا َأمْحَُد ْبُن َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ

َا زَاِئَدَة، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: " ُكنَّا نَ ْلَبُس ِمَن الثِّيَاِب ِإَذا َأْهلَْل َق، ِإَّنَّ نَا َما مَلْ َنُِلَّ ِفيِه، َونَ ْلَبُس اْلُمَمشَّ
ْنِعيِم َوُهَو حُمْرٌِم "،ُهَو َبِطنٌي " َورُوِّينَا َعْن ِعْكرَِمَة مَ  أَْورََدهُ أَبُو َداُوَد  ْوىَل اْبِن َعبَّاٍس " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َغريََّ ثَ ْوبَ ْيِه اِبلت َّ

 يف اْلَمَراِسيلِ 
 حسن. # قال المحقق:

 

 حَلَقَهُ وَافْتَدَى بَابُ مَنِ احْتَاجَ إِلَى حَلْقِ رَأْسِهِ لِلْأَذَى  
ِد ْبِن احْلََسِن اْلَعْدلُ   -  9092 ُد ْبُن َعْبِد  ،  َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ بَاّنُّ ثنا حُمَمَّ ي ْ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب الشَّ ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ
ابِ  ْبُن اْلَولِيدِ ،  اْلَوهَّ احْلَُسنْيُ  َماِلكُ ،  أنبأ  أََنسٍ   ثنا  َلى،  َعْن ُُمَاِهدٍ ،  َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي اجْلََزِريِّ ،  ْبُن  لَي ْ َأيِب  َعْن ،  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن 

ُل يف رَْأِسهِ ،  َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ   َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَمَرهُ ،  أَنَّهُ َكاَن َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم حُمْرًِما فَآَذاهُ اْلُقمَّ
مٍ  َأِو اْنُسْك َشاًة ِأيَّ َذِلَك فَ َعْلَت َأْجَزأَ ،  َأْو َأْطِعْم ِستََّة َمَساِكنَي ِلُكلِّ ِمْسِكنٍي ُمدٌّ ِمْن َشِعريٍ ،  َأْن حَيِْلَق رَْأَسهُ َوقَاَل: " ُصْم َثاَلثََة َأايَّ

 َعْنَك " 
ْيَسابُوِريُّ َعْن َماِلكٍ َجوََّدهُ   َوَرَواهُ ََجَاَعٌة َعْن َماِلٍك ُدوَن ِذْكِر ُُمَاِهٍد يف ،  وََكَذِلَك َرَواهُ اْبُن َوْهٍب َعْن َماِلكٍ ،  احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَولِيِد الن َّ
ِعرُي يف رَِوايَِة احْلَُسنْيِ ْبِن اْلَولِيِد ُدوَن َغرْيِهِ ، ِإْسنَاِدهِ   َوذُِكَر الشَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمُحْرِمِ يَدْهِنُ جَسَدَهُ غَيْرَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِمَا لَيْسَ بِطِيب  
اْلَفِقيهُ   -  9107 أَبُو طَاِهٍر  اأْلَ ،  َأْخرَباََن  يُوُسَف  ْبُن  هللِا  ٍد َعْبُد  َأيِب َعْمرٍو ِقَراَءًة َعَلْيِهَما َوأَبُو حُمَمَّ ِإْماَلءً َوأَبُو َسِعيِد ْبُن  َهاّنُّ  ،  ْصب َ

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ ، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، َعْن فَ ْرَقدٍ ، أنبأ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، أنبأ أَبُو َسَلَمَة اْْلَُزاِعيُّ ، ثنا حُمَمَّ
   .بٍ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ادََّهَن ِبَزْيٍت َغرْيِ ُمَقتٍَّت َوُهَو حُمْرٌِم ". يَ ْعِِن َغرْيَ ُمطَيَّ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس "، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ 
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َماُم َأمْحَُد: َورََواهُ اأْلَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر َشاَذاُن َعْن مَحَّادِ  َعِن ،  َعْن َسِعيدٍ ،  َعْن فَ ْرَقدٍ ،  ْبِن َسَلَمةَ   مَلْ َيْذُكِر اْبُن يُوُسَف تَ ْفِسريَُه. قَاَل اإْلِ
 اْبِن ُعَمَر َفذََكَرهُ ِمْن َغرْيِ تَ ْفِسريٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْحَاجِّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ فَلَا يَدْهِنُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ 
َلِميُّ ِمْن َأْصِلهِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد   -  9109 وِريُّ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ، الرَّمْحَِن السُّ ٍد الدُّ ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ

ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنئٍ ثنا حمَُ ،  ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ، ثنا يُوُنُس ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ ، َغْزَواَن أَبُو نُوحٍ  ِد ْبِن ،  مَّ ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ، َعْن ُُمَاِهدٍ ، ثنا يُوُنُس ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ ، ثنا أَبُو نُ َعْيٍم اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ ، َنْصرٍ 

َماءِ َوَسلََّم: " إِ  ُقوُل َْلُُم: اْنظُُروا ِإىَل ِعبَاِدي َجاُءوّن ُشْعثًا ُغرْبًا "  ،  نَّ هللاَ تَ َعاىَل يُ بَاِهي ِبَِْهِل َعَرفَاٍت َأْهَل السَّ َويف رَِوايَِة َأيِب  -فَ ي َ
ُقوُل َْلُْم: " اْنظُُروا ِإىَل ِعبَاِدي َهُؤاَلِء "  -نُوٍح   فَ ي َ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْعُصْفُرِ لَيْسَ بِطِيب  
َداُودَ   -  9116 أَبُو  اْلَمَراِسيلِ ،  َوَرَوى  الصَّبَّاحِ ،  يف  ْبِن  ِد  حُمَمَّ اْلَولِيدِ ،  َعْن  َحْوَشبٍ ،  َعِن  ْبِن  َعِليِّ  َمْكُحواًل  ،  َعْن  ْعُت  َسَِ قَاَل: 

ِإّّنِ أُرِيُد احْلَجَّ فَُأْحرُِم يف  ، فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللاِ ،  َوَسلََّم بِثَ ْوٍب ُمَشبٍَّع ِبُعْصُفرٍ يَ ُقوُل: َجاَءِت اْمَرَأٌة ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  
 قَاَل: " فََأْحرِِمي ِفيِه "  ، َهَذا؟ قَاَل: " َلِك َغرْيُُه؟ " قَاَلْت: اَل 

دٍ   ثنا أَبُو َداُوَد َفذََكَرهُ ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ، اُوِديُّ أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ الدَّ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن حُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُحْرِمِنيَ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ثنا أَبُو  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9122 ُد ْبُن ِإْسَحاقَ ،  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْيُد هللِا ،  ثنا َعِليُّ ْبُن قَاِدمٍ ،  ثنا حُمَمَّ أنبأ ُعب َ
هِ ،  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْوَهٍب َمِديِِنٌّ  ا َوا،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعْن َعمِّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا قَاَل: َخَرَج ُعْثَماُن َرِضَي هللاُ َعْنهُ َحاجًّ بْ َتىَن حُمَمَّ

َة فَأََتى النَّاَس َوُهْم مِبََلٍل قَ ْبَل َأْن يُ َروُِّحوا قَاَل: فَ َرآهُ ُعْثَمانُ ، ْبِن َجْعَفٍر اِبْمَرأَتِهِ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوَعَلْيِه    فَ بَاَت ِعْنَدَها ُثَّ َغَدا ِإىَل َمكَّ
َهَرهُ َوأَفََّف َوقَاَل: " تَ ْلَبُس اْلُمَعْصَفَر َوَقْد ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ َوِمْلَحَفةٌ ُمعَ ،  رَدُْع الطِّيبِ  َمٌة فَانْ ت َ ِه َوَسلََّم َعْنُه؟  ْصَفَرةٌ ُمَفدَّ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ملَْ ،  " َا َعنَاّن َأاَن " َفَسَكَت ُعْثَماُن   قَاَل: فَ َقاَل َلهُ َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: " ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  هُ ِإَّنَّ َهَك َواَل ِإايَّ يَ ن ْ
َوَحِديُث َعْبِد  ، َوُحْكُم َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ اِبلتَّْخِصيِص يف الّرَِوايَِة الصَِّحيَحِة َغرْيُ َمْنُصوَصةٍ ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ َهَذا ِإْسنَاٌد َغرْيُ َقِويٍّ 

 َوهللاُ َأْعَلمُ ،  رِو ْبِن اْلَعاِص يف ََنِْي الّرَِجاِل َعْن َذِلَك َعامٌّ هللِا ْبِن َعمْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:



398 

 

 
 بَابُ الْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 9150 ُد ْبُن ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َثُم ْبُن َخارَِجةَ ، ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ ثنا حُمَمَّ ،  ثنا اْْلَي ْ
ُموَسى  ْبُن  ْبُن مَحَْزةَ ،  َواحْلََكُم  ثنا حَيََْي  ْعَمانِ ،  قَااَل:  الن ُّ هللاُ ،  َوطَاُوسٍ ،  َوُُمَاِهدٍ ،  َعْن َعطَاءٍ ،  َعِن  َنِبَّ هللِا َصلَّى  َأنَّ  اْبِن َعبَّاٍس  َعِن 

 َوَهْل َتَسوََّك النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو حُمْرٌِم؟ قَاَل: نَ َعمْ ، َوُهَو حُمْرٌِم ِمْن َوَجعٍ َعَلْيِه َوَسلََّم اْحَتَجَم 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ 

أنبأ َعْبُد هللِا  ،  أنبأ َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ ،  ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلبٍ ،  ا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ثن،  َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  9171
{ ]البقرة:  ،  َعْن أَبِيهِ ،  ْبُن طَاُوسٍ  َعرُُّض [ قَاَل: الرََّفثُ 197َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْولِِه }َفاَل رََفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل يف احْلَجِّ : الت َّ

 َواجلَِْداُل ِجَداُل النَّاسِ ، َواْلُفُسوُق: ِعْصيَاُن هللاِ ، لِلنَِّساِء اِبجْلَِماعِ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 أَوْ غَيْرِهِ ،  بَابُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا لَا يَأْثَمُ فِيهِ مِنْ شِعْر  

اْلُمزَكِّي  -  9181 ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  اأْلََصمُّ ،  َأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس  أَبُو  الرَّبِيعُ ،  ثنا  اِفِعيُّ ،  أنبأ  الشَّ اْبَن ،  أنبأ  يَ ْعِِن  ِإبْ َراِهيُم  أنبأ 
ْعُر َكاَلٌم َحَسُنهُ َكَحَسِن اْلَكاَلمِ َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ،  َسِعيِد ْبِن ِإبْ َراِهيمَ  ، لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " الشِّ

 َوقَِبيُحهُ َكَقِبيِحِه "  
َقِطعٌ   َهَذا ُمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ 
،  َوقَ ْيسٌ ،  ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ،  ثنا أَبُو َداُودَ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ   -  9208

ا َأْن ُهِدَم اْلب َ ،  َعْن َخاِلِد ْبِن َعْرَعَرةَ ،  َوَساَلٌم ُكلُُّهْم َعْن َِسَاِك ْبِن َحْربٍ  ْتهُ قُ َرْيٌش َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َلمَّ ْيُت بَ ْعَد ُجْرُهٍم بِن َ
َيَضُعهُ  َمْن  َتَشاَجُروا  احْلََجِر  َأرَاُدوا َوْضَع  ا  اْلبَابِ ،  فَ َلمَّ ِمْن َهَذا  َيْدُخُل  َمْن  َأوَُّل  َيَضَعهُ  َأْن  هللاُ  ،  فَات ََّفُقوا  هللِا َصلَّى  َفَدَخَل َرُسوُل 

َبَة فَأَ  َفرَيْفَ ُعوهُ َوَأَخَذهُ ، َمَر بِثَ ْوٍب فَ َوَضَع احْلََجَر يف َوَسِطِه َوَأَمَر ُكلَّ َفِخٍذ َأْن َيَُْخَذ ِبطَائَِفٍة ِمَن الث َّْوبِ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن اَبِب َبِِن َشي ْ
 َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوَضَعهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ   َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَدُ   -  9209 َهاّنِّ ،  ْبُن حُمَمَّ ْيِخ اأْلَْصب َ ِد ْبِن َجْعَفٍر أَبُو الشَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ

ْبِن َمْنَدهٍ  ُد ْبُن حَيََْي  هللاِ ،  ثنا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  ثنا أَبُو ُكَرْيبٍ ،  ثنا حُمَمَّ ْبِن ُخثَ ْيمٍ ثنا َعْبُد  الطَُّفْيلِ ،   ْبُن ُعْثَماَن  أَبُو  ثنا  ،  ثنا 
َصلَّى   النَِّبُّ  َدَخَل  قُ َرْيٍش  َعْهِد  يف  َقِدَم  ا  َلمَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ   " َعبَّاٍس  اْلبَاِب  اْبُن  َهَذا  ِمْن  َة  َمكَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ 

"َوقَ ،  اأْلَْعظَمِ  احْلََجَر  يَِلي  ِمَّا  قُ َرْيٌش  َجَلَسْت  َبةَ   ْد  َشي ْ َبِِن  اَبِب  ِمْن  ُدُخوِلِه  َمْرفُوًعا يف  اْبِن ُعَمَر  َعِن  اَبِب  ،  َورُِوَي  ِمْن  َوُخُروِجِه 
َيْدُخُل اْلُمْحرُِم ِمْن َحْيُث َشاَء. قَاَل: َوَدَخَل النَِّبُّ َصلَّى  َعْن َعطَاٍء قَاَل: ، َورُوِّينَا َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ، احْلَنَّاِطنَي َوِإْسنَاُدهُ َغرْيُ حَمُْفوظٍ 

َبَة َوَخَرَج ِمْن اَبِب َبِِن خَمُْزوٍم ِإىَل الصََّفا   ، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن اَبِب َبِِن َشي ْ
 َوَهَذا ُمْرَسٌل َجيِّدٌ 

 حسن. # قال المحقق:
 

بْ   -  9210 َبْكِر  أَبُو  اْلَقاِضيَأْخرَباََن  احْلََسِن  يَ ْعُقوبَ ،  ُن  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  ثنا  الرَّبِيُع  اِفِعيُّ ،  أنبأ  الشَّ أنبأ  ،  أنبأ 
َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  َعبَّاسٍ َعِن اْبِن  ،  َعْن ِمْقَسٍم َمْوىَل َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرثِ ،  قَاَل: ُحدِّْثتُ ،  َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ،  َسِعيُد ْبُن َساملٍِ 

الصَّاَلةِ  اأْلَْيِدي يف  " تُ ْرَفُع  أَنَّهُ قَاَل:  ْيتَ ،  َوَسلََّم  اْلب َ اجْلَْمَرَتنْيِ َوَعَلى ،  َوِإَذا رََأى  الصََّفا َواْلَمْرَوِة َوَعِشيََّة َعَرَفَة َوِِبَْمٍع ِعْنَد  َوَعَلى 
يف َسََ  " َكَذا  " اْلَميِِّت  اجْلَْمَرَتنْيِ  َوِعْنَد   " اْلَمْبُسوِط  َويف  ُجَرْيجٍ ،  اِعنَا  اْبِن  َعِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُشَعْيُب  َوُهَو  ،  َومِبَْعنَاهُ َرَواهُ  ِمْقَسٍم  َعْن 

َقِطٌعَ مَلْ َيْسَمعه اْبُن ُجَرْيٍج ِمْن ِمْقَسمٍ  ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب ، ُمن ْ َلى َعِن احْلََكِم َعْن ِمْقَسمٍ َوَرَواهُ حُمَمَّ َوَعْن  ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  لَي ْ
َلى َهَذا َغرْيُ ، َعِن اْبِن ُعَمَر َمرًَّة َمْوقُوفًا َعَلْيِهَما، اَنِفعٍ    َوَمرًَّة َمْرفُوًعا ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُدوَن ِذْكِر اْلَميِِّت َواْبُن َأيِب لَي ْ

 ِويٍّ يف احْلَِديثِ قَ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْقَوْلِ عَنْ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ 

اْلَقاِضي  -  9213 احْلََسِن  ْبُن  أَبُو َبْكِر  اأْلََصمُّ ،  َأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس  أَبُو  اِفِعيُّ ،  أنبأ الرَّبِيعُ ،  ثنا  الشَّ ْبُن َساملٍِ َعِن اْبِن ،  أنبأ  أنبأ َسِعيُد 
ْيَت رََفَع َيَدْيهِ  ْيَت َتْشرِيًفا، ُجَرْيٍج َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا رََأى اْلب َ ،  َوَتْكرميًا، َوتَ ْعِظيًما ، َوقَاَل: " اللُهمَّ زِْد َهَذا اْلب َ

 َوِبرًّا "  ، َوتَ ْعِظيًما، َوَتْكرميًا ، َأِو اْعَتَمَرهُ َتْشرِيًفا، هُ َوَعظََّمهُ ِمَّْن َحجَّ ، وََكرََّمهُ ، َوزِْد َمْن َشرََّفهُ ، َوَمَهابَةً 
َقِطٌع َوَلهُ َشاِهٌد ُمْرَسٌل َعْن ُسْفيَاَن الث َّْوِريِّ  اِميِّ ،  َهَذا ُمن ْ َعْن َمْكُحوٍل قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ،  َعْن َأيِب َسِعيٍد الشَّ

دَ  اَلمُ ِإَذا  السَّ أَْنَت  اللُهمَّ   " َوقَاَل:  وََكربََّ  يََدْيِه  رََفَع  ْيَت  اْلب َ فَ َرَأى  َة  َمكَّ اَلمُ ،  َخَل  السَّ اَلمِ ،  َوِمْنَك  اِبلسَّ رَب َّنَا  َهَذا ،  َفَحيِّنَا  زِْد  اللُهمَّ 
ْيَت َتْشرِيًفا َوتَ ْعِظيًما  هُ ، َوَمَهابَةً ، اْلب َ  َوتَ ْعِظيًما َوِبرًّا " ، َوَتْشرِيًفا، َتْكرميًا َأِو اْعَتَمَرهُ ، َوزِْد َمْن َحجَّ

َهاّنُّ احْلَاِفظُ   -  9214 ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اأْلَْصب َ دٍ ،  أنبأ أَبُو َنْصٍر اْلِعرَاِقيُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن  ،  ثنا ُسْفيَاُن ْبُن حُمَمَّ
ارَاِبَِْرِديُّ  اِميُّ َفذََكَرهُ ، ثنا ُسْفيَانُ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَولِيدِ ، الدَّ َثِِن أَبُو َسِعيٍد الشَّ  َحدَّ

 منكر.  # قال المحقق:
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 بَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ 
احْلَاِفظُ   -  9221 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ا،  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  ِعيَسى َأْخرَبّن  ْبِن  احْلََسِن  ْبِن  ْبِن ،  ْلُمَؤمَِّل  ِد  حُمَمَّ ْبُن  اْلَفْضُل  ثنا 

ُد ْبُن ِإْسَحاقَ ،  ثنا ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ ، ثنا نُ َعْيُم ْبُن مَحَّادٍ ،  اْلُمَسيِّبِ  ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ ، َعْن َأيِب َجْعَفرٍ ،  ثنا حُمَمَّ َعْن ،  َوُهَو حُمَمَّ
َة ِعْنَد اْرتَِفاِع الضَُّحى ،   َعْبِد هللاِ َجاِبِر ْبنِ  ُثَّ ،  فَأََتى النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَبَب اْلَمْسِجِد فََأاَنَخ رَاِحَلَتهُ ،  قَاَل: " َدَخْلنَا َمكَّ

َلَمهُ  نَاهُ اِبْلُبَكاءِ ،  َدَخَل اْلَمْسِجَد فَ َبَدأَ اِبحْلََجِر فَاْست َ ا فَ رََغ قَ بََّل احْلََجَر َوَوَضَع   َوفَاَضْت َعي ْ ُثَّ رََمَل َثاَلًَث َوَمَشى َأْربَ ًعا َحَّتَّ فَ رََغ فَ َلمَّ
 َيَدْيِه َعَلْيِه َوَمَسَح هِبَِما َوْجَههُ " 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ السُّجُودِ عَلَيْهِ 
ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن    -  9223 َهاّنُّ ،  فُوَركٍ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ،  ثنا أَبُو َداُودَ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر اأْلَْصب َ

َد ْبَن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر ح َوَأْخربََ  َة قَاَل: رَأَْيُت حُمَمَّ أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس ،  حْلَاِفظُ اَن أَبُو َعْبِد هللِا اثنا َجْعَفُر ْبُن ُعْثَماَن اْلُقَرِشيُّ ِمْن َأْهِل َمكَّ
ُد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويِبُّ مِبَْروَ  ُد ْبُن ُمَعاذٍ ، حُمَمَّ ثَ نَا حُمَمَّ ثَ نَا أَبُو َعاِصٍم النَِّبيلُ ، َحدَّ َد ْبَن ، َحدَّ ثَ نَا َجْعَفُر ْبُن َعْبِد هللِا قَاَل: رَأَْيُت حُمَمَّ َحدَّ

َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنُه: ، احْلََجَر َوَسَجَد َعَلْيِه ُثَّ قَاَل: رَأَْيُت َخاَلَك اْبَن َعبَّاٍس يُ َقبُِّلهُ َوَيْسُجُد َعَلْيهِ َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر قَ بََّل 
َلهُ  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َعَل َهَكَذا فَ َفَعْلُت   ُثَّ قَاَل: " رَأَْيتُ ،  َوَسَجَد َعَلْيهِ ،  رَأَْيُت ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَ ب َّ

 " 
النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ،  َلْفُظ َحِديِث َأيِب َعاِصمٍ  أََر  َلْو مَلْ  هللاُ َعْنُه:  الطَّيَاِلِسيِّ ُثَّ قَاَل ُعَمُر َرِضَي  َما  َويف رَِوايَِة  َلهُ  ْلُتهُ َم قَ ب َّ ، قَ ب َّ

 َوَجْعَفٌر َهَذا ُهَو اْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعْثَماَن َنَسَبهُ الطَّيَاِلِسيُّ ِإىَل َجدِّهِ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
ثنا حَيََْي ْبُن  ،  ثنا أَبُو الّزِنْ بَاعِ ، الطَّرَبَاّنُّ أنبأ ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن أَيُّوَب ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   - 9225

قَاَل: " رَأَْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َعِن اْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ ،  ثنا ُسْفيَانُ ،  ثنا حَيََْي ْبُن مَيَانٍ ، ُسَلْيَماَن اجْلُْعِفيُّ 
َواْبُن َأيِب ُحَسنْيٍ َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن  ،  ُد َعَلى احْلََجِر " قَاَل ُسَلْيَماُن: مَلْ يَ ْرِوِه َعْن ُسْفيَاَن ِإالَّ اْبُن مَيَانٍ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسجُ 

 َأيِب ُحَسنْيٍ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 وَالْمَقَامِ ،  بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ 

ْيدٍ ، َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  - 9229 ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َشِبيبٍ ، ثنا اأْلَْسَفاِطيُّ يَ ْعِِن اْلَعبَّاَس ْبَن اْلَفْضلِ ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
َثِِن ُمَساِفٌع  ،  َعِن الزُّْهرِيِّ ،  َعْن يُوُنسَ ،  ثنا َأيِب  َع َعْبَد هللِا ْبَن َعْمرٍو ،  احْلََجِبُّ قَاَل: َحدَّ يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  َسَِ
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الرُّْكنَ  ِإنَّ   " اجْلَنَّةِ ،  َوَسلََّم:  اَيقُوِت  ِمْن  َوا ،  َواْلَمَقاَم  اْلَمْشِرِق  َبنْيَ  َما  أَلََضاَءا  آَدَم  َبِِن  َخطَااَي  ِمْن  َمسَُّهَما  َما  َوَما ،  ْلَمْغِربِ َوَلْواَل 
ُهَما ِمْن ِذي َعاَهةٍ   َواَل َسِقيٌم ِإالَّ ُشِفَي " ،  َمسَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ٍد اْلُمْقِرئُ   -  9230 ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا  ،  دٌ ثنا ُمَسدَّ ،  ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
ْبُن زَْيدٍ  اْبِن ُجَرْيجٍ ،  مَحَّاُد  هُ ُذو ،  َعْن َعطَاءٍ ،  َعِن  َما َمسَّ اجْلَاِهِليَِّة  ِمْن َأجْنَاِس  هُ  َمسَّ َما  لَْواَل   " يَ ْرفَ ُعهُ قَاَل:  ْبِن َعْمرٍو  َعْن َعْبِد هللِا 

 هُ " َوَما َعَلى اأْلَْرِض َشْيٌء ِمَن اجْلَنَِّة َغريُْ ، َعاَهٍة ِإالَّ ُشِفيَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  9231 هللِا  َعْبِد  أَبُو  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  اْلَورَّاقُ ،  ثنا  َعِليٍّ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ أَبُو ،  ثنا  فَ يَّاٍض  ْبُن  َشاذُّ  ثنا 

ْيَدةَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " احْلََجُر اأْلَْسَوُد ِمْن  ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ، َعْن قَ تَاَدةَ ، ثنا ُعَمُر ْبُن ِإبْ َراِهيمَ ، ُعب َ
 ِحَجارَِة اجْلَنَِّة " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِيَدِهِ 

أَبُو َحاِمٍد َأمْحَدُ   -  9235 الزَّْوَزّنُّ   َأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس  َأيِب  اِفِعيُّ ،  ْبُن  هللِا الشَّ ْبُن َعْبِد  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  ْبِن َأيِب  ،  ثنا  ْبُن َأمْحََد  ُد  ثنا حُمَمَّ
الّراَِيِحيُّ  ْبُن َهارُونَ ،  اْلَعوَّامِّ  يَزِيُد  اْلَمكِّيُّ ،  ثنا  ْبُن قَ ْيٍس  هللاُ  َعْن َجاِبرِ ،  َعْن َعطَاءٍ ،  أنبأ ُعَمُر  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل   " هللِا  ْبِن َعْبِد   

َلهُ  َلَم احْلََجَر فَ َقب َّ َلَم الرُّْكَن اْلَيَماّنَّ فَ َقبََّل يََدهُ " ، َعَلْيِه َوَسلََّم اْست َ  َواْست َ
ُبُت ِمث ْ ، ُعَمُر ْبُن قَ ْيٍس اْلَمكِّيُّ َضِعيفٌ    ُلهُ َوَقْد رُِوَي يف تَ ْقِبيِلِه َخرَبٌ اَل يَ ث ْ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ٍد احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن إِبْ َراِهيَم ْبِن ِفَراسٍ   - 9236 ةَ ، َأْخرَباََنهُ أَبُو حُمَمَّ ٍد اجْلَُمِحيُّ ، مِبَكَّ ثنا َعِليُّ ْبُن ، أنبأ أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمَّ
ُّ ثنا َداُوُد ْبُن َعْمرٍو  ،  َعْبِد اْلَعزِيزِ  َعِن اْبِن  ،  َعْن ُُمَاِهدٍ ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُمْسِلِم ْبِن ُهْرُمزَ ،  ثنا إِبْ َراِهيُم أَبُو ِإَْسَاِعيَل اْلُمَؤدِّبُ ،  الضَّبِّ

َلهُ ، َعبَّاسٍ  َلَم الرُّْكَن اْلَيَماّنَّ قَ ب َّ هُ اأْلَمْيََن َعَلْيِه "  قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا اْست َ   َوَوَضَع َخدَّ
ْبِن ُهْرُمَز َوُهَو َضِعيفٌ  ُمْسِلِم  ْبُن  هللِا  ِبِه َعْبُد  اأْلَْسَودِ ،  تَ َفرََّد  احْلََجِر  تَ ْقِبيِل  اْبِن َعبَّاٍس يف  َأْن  ،  َواأْلَْخبَاُر َعِن  ِإالَّ  َوالسُُّجوِد َعَلْيِه 

ى ِبَذِلَك فَ َيُكوُن ُمَواِفًقا ِلَغرْيِهِ ، اِبلرُّْكِن اْلَيَماّنِّ احْلََجَر اأْلَْسَودَ َيُكوَن َأرَاَد   فَِإنَّهُ أَْيًضا ُيَسمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ِد ْبِن ِإْسَحاَق،    -  9241 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َأيِب َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ
َعاوِيَةُ َفَجَعَل اَل َيَْيت َعَلى رُْكٍن ِمْن  َبْكٍر، ثنا َخاِلُد ْبُن احْلَاِرِث، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َأيِب الطَُّفْيِل، قَاَل: َحجَّ مُ 

ْيِت ِإالَّ ا َا َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْستَِلُم اْلَيَماّنَّ،  َأرَْكاِن اْلب َ َلَمُه، فَ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: " ِإَّنَّ َواحْلََجَر "، فَ َقاَل ُمَعاِويَُة:  ْست َ
 " لَْيَس ِمْن أَرَْكانِِه َمْهُجوٌر " 

َعْن   احْلَاِرِث  ْبُن  َعْمُرو  َعبَّ ََتبَ َعهُ  اْبِن  َعِن  ْعثَاِء  الشَّ أَبُو  َوَرَواهُ  ُمْسِلٌم،  َأْخَرَجهُ  اْلَوْجِه  َذِلَك  َوِمْن  ُمَعاِويََة،  ِقصَِّة  ُدوَن  اٍس،  قَ تَاَدَة 
: َومَلْ يَدَِّع َأحَ  اِفِعيُّ ، قَاَل الشَّ َلَم َما َوُمَعاِويََة، َوزَاَد قَاَل: وََكاَن اْبُن الزَُّبرْيِ َيْستَِلُمُهنَّ ُكلَُّهنَّ ْيِت هللِا َوَلِكنَّهُ اْست َ ٌد اْسِتاَلَمُهَما ِهْجَرًة لَب َ

ا َأْمَسَك َعْنهُ  َلَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَْمَسَك َعمَّ  اْست َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 

 بَابُ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ 
ْغَدادَ َأْخرَباََن أَبُ   -  9242 َوْيهِ ،  و احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ثنا أَبُو ،  ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َدَرْست َ

قَاَل: طُْفُت َمَع ُعَمَر ،  َعْن يَ ْعَلى،  َلِد يَ ْعَلىَعْن بَ ْعِض وَ ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اِببَ ْيهِ ،  َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َعِتيقٍ ،  َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ،  َعاِصمٍ 
َنهُ َوَبنْيَ احلَْ  ا بَ َلْغنَا الرُّْكَننْيِ اْلَعَربِيَّنْيِ قُ ْلُت: َأاَل َتْستَِلُم؟ َوِصْرُت بَ ي ْ فَ َقاَل: َأمَلْ َتُطْف َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ ،  اِئطِ َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َلمَّ

قَاَل: " فَ َلَك يف َرُسوِل هللِا َصلَّى ،  قُ ْلُت: بَ َلى قَاَل: أَفَ َرأَْيَت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْستَِلُمُه؟ قُ ْلُت: اَل ،  َعَلْيِه َوَسلََّم؟
اِفِعيُّ َرمِحَ  ْم َعَلى قَ َواِعِد هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة، انْ ُفْذ َعْنَك " قَاَل الشَّ ْيَت مَلْ يُ َتمَّ َرى َأنَّ اْلب َ هُ هللاُ تَ َعاىَل: َوَأمَّا اْلِعلَّةُ ِفيِهَما فَ ن َ

ْيتِ   ِإبْ َراِهيَم َفَكااَن َكَسائِِر اْلب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيٍد، ثنا ِبشْ  -  9259 ٌد ُهَو اْبُن حَيََْي، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز يَ ْعِِن  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ُر ْبُن ُموَسى، ثنا َخالَّ

اأْلَْسَوَد   ْيِن الرُّْكَننْيِ يف ُكلِّ طَْوَفٍة َمرَّ هِبَِمااْبَن َأيِب َروَّاٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن اَل َيدَُع َهذَ 
 َواْلَيَماّنَّ َيْستَِلُمُهَما َواَل َيْستَِلُم الرُّْكَننْيِ اللََّذْيِن ِعْنَد احْلََجِر " 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ الِاسْتِلَامِ فِي الزِّحَامِ 
احْلَاِفظُ   -  9261 أَبُو َعْبِد هللِا  ُد ْبُن  ،  َأْخرَباََن  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ْبِن َهاِنئٍ ثنا  ْبِن ِإبْ َراِهيَم  ،  َصاِلِح  ِإْسَحاَق  ُد ْبُن  احْلََسِن حُمَمَّ ثنا أَبُو 

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ،  ثنا ُمَفضَُّل ْبُن َصاِلحٍ ،  أنبأ َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللاِ ،  احْلَْنظَِليُّ ِإْماَلًء يف َمْسِجِد رََجاِء ْبِن ُمَعاذٍ   َعْن َسِعيِد ْبنِ ،  َعْن حُمَمَّ
ِإنَّ ،  اْلُمَسيِّبِ  اَي ُعَمُر   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  اْْلَطَّاِب َرِضَي  ْبِن  تُ ْؤِذ َعْن ُعَمَر  َك رَُجٌل َقِويُّ اَل 

ْ " فَِإْن َخاَل َلَك فَاْستَِلْمهُ َوِإالَّ ، الضَِّعيَف ِإْذ َأرَْدَت اْسِتاَلَم احْلََجرِ  ْقبِْلهُ وََكربِّ   فَاْست َ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، ثنا ُمسَ  -  9262 ٌد، ثنا أَبُو َعَوانََة، َعْن َأيِب َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ دَّ
ِمْن   َشْيٍخ  َعْن  َشدِ يَ ْعُفوَر،  رَُجاًل  َعْنهُ َكاَن  هللاُ  َرِضَي  ُعَمَر  ِإنَّ  فَ َقاَل:  َة  َمكَّ َعَلى  اُج  احْلَجَّ اْسَتْخَلَفهُ  وََكاَن  قَاَل:  وََكاَن ُخَزاَعَة  يًدا 

َد الرُّْكِن فَِإنََّك تُ ْؤِذي الضَِّعيَف فَِإْن رَأَْيَت يُ َزاِحُم ِعْنَد الرُّْكِن، فَ َقاَل لَهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي ُعَمُر اَل تُ َزاِحْم ِعنْ 
ْ َواْمِض "  ْقبِْلهُ وََكربِّ  َخْلَوًة فَاْستَِلْمهُ َوِإالَّ فَاْست َ

. قَاَل ُسْفيَاُن: َوُهَو َعْبُد الرَّمحَْ   َنَة، َعْن َأيِب يَ ْعُقوَب، َعِن اْْلُزَاِعيِّ ي ْ اِفِعيُّ َعِن اْبِن ُعي َ ْعَمَلهُ  نِ َرَواهُ الشَّ اُج اْست َ  ْبُن احْلَاِرِث َكاَن احْلَجَّ
َها َوُهَو َشاِهٌد ِلرَِوايَِة اْبِن اْلُمَسيِّبِ  َها ُمْنَصَرفَهُ ِمن ْ  َعَلي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن  ،  َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   -  9263 ابِ ،  يَ ْعُقوبَ أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ أنبأ َجْعَفُر  ،  ثنا أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ
ِة  َعْن أَبِيِه َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف ،  أنبأ ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، ْبُن َعْونٍ   َحجَّ

َلْمُت َوتَ رَْكتُ  ٍد؟ " " قَاَل: اْست َ ْعَت أاََب حُمَمَّ  قَاَل: " " َأَصْبَت " " ، اْلَوَداِع: " " َكْيَف َصن َ
: َوَأْحَسُب النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلعَ ، َهَذا ُمْرَسلٌ  اِفِعيُّ الرَّمْحَِن: " " َأَصْبَت ْبِد وََكَذِلَك َرَواهُ َماِلٌك َعْن ِهَشاٍم. قَاَل الشَّ

َلَم يف َغرْيِ زَِحامٍ   َوتَ َرَك يف زَِحامٍ ، " " أَنَّهُ َوَصَف َلهُ أَنَّهُ اْست َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الشُّرْبِ فِي الطَّوَافِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 9297 ورِيُّ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ٍد الدُّ ،  ثنا َماِلُك ْبُن ِإَْسَاِعيلَ ، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ
ْعِبِّ ، َعْن َعاِصمٍ ، أنبأ َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َحْربٍ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشِرَب َماًء يف الطََّواِف " ، َعِن الشَّ

 َوالّرَِوايَةُ اْلَمْشُهورَةُ َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل َما ، رِيٌب هِبََذا اللَّْفظِ َهَذا غَ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَوْضِعِ الطَّوَافِ 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  9319 َعْن ِهَشام ، ثنا ُسْفيَانُ ،  احْلَُمْيِديُّ ثنا  ، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاقَ ،  َأْخرَباََن حُمَمَّ
ْيِت ِمْن َورَائِهِ ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن طَاُوسٍ ،  ْبِن ُحَجرْيٍ  ْيِت؛ أِلَنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم طَاَف اِبْلب َ ، قَاَل: " احلِْْجِر ِمَن اْلب َ

ْيِت اْلَعِتيِق{ ]احلج:  قَاَل هللاُ تَ َعاىَل }َوْلَيطَّوَّفُوا ابِ   [ " 29ْلب َ
 حسن. # قال المحقق:
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قَالُ   -  9325 قَ تَاَدَة،  ْبُن  َنْصِر  َوأَبُو  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو   ، َلِميُّ السُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َوَأْخرَباََن  حَيََْي  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  أنبأ  وا: 

ثنا َعِليُّ  اْلَقاِضي،  ْبِن َعبْ َمْنُصوٍر  أَبِيِه، َعْن َجاِبِر  ٍد، َعْن  ْبِن حُمَمَّ َماِلٌك، َعْن َجْعَفِر  ثنا  اْلَقْعَنِبُّ،  ثنا  اْلَعزِيِز،  ْبُن َعْبِد  َأنَّ    " هللِا  ِد 
ْيِت فَ َرَمَل ِمَن احْلََجِر اأْلَْسَوِد َثاَلًَث، ُثَّ   َصلَّى رَْكَعَتنْيِ قَ َرأَ ِفيِهَما ُقْل اَي أَي َُّها اْلَكاِفُروَن  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم طَاَف اِبْلب َ

 َوُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد " 
 َكَذا َوَجْدتُهُ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن إِ  -  9330 َهاّنُّ، أنبأ أَبُو اْلَقاِسِم َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ َة، ثنا أَبُو َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ بْ َراِهيَم اْلُموَساِئيُّ مِبَكَّ
ُد ْبُن َكِثرٍي   ، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن ِإْدرِيَس احْلَْنظَِليُّ ٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا "  َحاتٍِ حُمَمَّ ، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ اْلَعْبِديُّ

َلَمهُ "  ا َخَرَج ِإىَل الصََّفا َعاَد ِإىَل احْلََجِر فَاْست َ  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ
 احْلَِديِث الثَّاِبِت َعْن َحاتِِ ْبِن ِإَْسَاِعيَل، َعْن َجْعَفرٍ َوَقْد َمَضى َذِلَك يف 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ وُجُوبِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُجْزِي عَنْهُ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ يف آَخرِينَ   -  9366 اِفِعيُّ ،  أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ،  أنبأ الشَّ

َبةَ َعْن َصفِ ، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبحٍ ، َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حُمَْيِصنٍ  َعْن ُعَمَر ْبنِ ، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَؤمَِّل اْلَعاِبِديُّ  قَاَلْت: ، يََّة بِْنِت َشي ْ
ارِ ،  َأْخرَبَْتِِن بِْنُت َأيِب جَتَْرَأةَ  قَاَلْت: َدَخْلُت َمَع ِنْسَوٍة ِمْن قُ َرْيٍش َداَر آِل َأيِب ُحَسنْيٍ نَ ْنظُُر ِإىَل َرُسوِل ،  ِإْحَدى ِنَساِء َبِِن َعْبِد الدَّ

َيْسعَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو  ِإّّنِ أَلَقُو هللِا َصلَّى  ْعِي َحَّتَّ  السَّ ِة  لََيُدوُر ِمْن ِشدَّ َزرَهُ  ِمئ ْ َيْسَعى َوإنَّ  الصََّفا َواْلَمْرَوِة فَ َرأَيْ ُتهُ  َبنْيَ  ِإّّنِ  ى  ُل 
ْيهِ  ت َ ْعَي " َرَواهُ يُوُنُس ْبُن  ،  أَلََرى رُْكب َ ْعتُهُ يَ ُقوُل: " اْسَعْوا؛ فَِإنَّ هللاَ َكَتَب َعَلْيُكُم السَّ ٍد َوُمَعاذُ ْبُن َهاِنئٍ َوَسَِ َعِن اْبِن اْلُمَؤمَِّل ِإالَّ  ،  حُمَمَّ

اْلَواِقِديُّ  َوزََعَم  جَتَْرأََة  َأيِب  بِْنِت  َحِبيَبَة  َعْن  َوقَااَل:  ْبُن حُمَْيِصٍن  هللِا  َعْبُد  قَااَل:  َُما  اْلُعَمِريِّ ،  َأَنَّ ٍد  حُمَمَّ ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  ،  َعْن  َمْنُصوِر  َعْن 
ِه َعْن َعزِيَزَة بِْنِت َأيِب جَتَْرأََة َوِقيَل َعْن َصِفيَّةَ ،  َصِفيَّةَ  َا َأَخَذْتهُ ،  َعْن أُمِّ ُهَما فَ َقْد َأْخرَبَْت يف الّرَِوايَِة اأْلُوىَل َأَنَّ َعْتهُ ِمن ْ َا َسَِ َعْن ََتِْلَك وََكَأَنَّ

 َعْن ِنْسَوةٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 ب ا بَابُ الطَّوَافِ رَاكِ 

اْلَقاِضي   -  9384 احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  أَبُو َبْكٍر  اأْلََصمُّ ،  َأْخرَباََنهُ  أَبُو اْلَعبَّاِس  الرَّبِيعُ ،  ثنا  اِفِعيُّ ،  أنبأ  الشَّ َنةَ ،  أنبأ  ي ْ اْبُن ُعي َ َعِن  ،  أنبأ 
فَاَضِة َوأَفَاَض يف ِنَسائِِه لَْياًل َعَلى رَاِحَلِتِه َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَ ، َعْن أَبِيهِ ، اْبِن طَاُوسٍ  ُروا اِبإْلِ َمَر َأْصَحابَهُ َأْن يُ َهجِّ

 َيْستَِلُم الرُّْكَن مِبِْحَجِنِه َأْحَسبُهُ قَاَل: " َويُ َقبُِّل طََرَف اْلِمْحَجِن " 
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ْيُخ: َوالَِّذي َرَوى َعْنهُ أَنَّهُ طَاَف َبنْيَ الصََّفا َا َأرَادَ   قَاَل الشَّ فَأَمَّا بَ ْعَد  ،  َوهللاُ َأْعَلُم يف َسْعِيِه بَ ْعَد طََواِف اْلُقُدومِ ، َواْلَمْرَوِة رَاِكبًا فَِإَّنَّ
ُهَما ن َ فَاَضِة فَ َلْم حُيَْفْظ َعْنهُ أَنَّهُ طَاَف بَ ي ْ  َوهللاُ َأْعَلمُ ، طََواِف اإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

أَبُو    -  9385 احْلََسنِ َأْخرَباََن  ْبُن  ْبِن ُدَحْيمٍ ،  َبْكِر  ْبُن َعِليِّ  ُد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ أنبأ  ِإْسَحاَق قَااَل:  َأيِب  ْبُن  َأمْحَُد ْبُن ،  َوأَبُو زََكرايَّ  ثنا 
ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى ،  َحازِمٍ  ارٍ َعْن قُ ،  قَااَل: أنبأ َأمْيَُن ْبُن اَنِبلٍ ،  َوَجْعَفُر ْبُن َعْونٍ ،  أنبأ ُعب َ قَاَل: " رَأَْيُت َرُسوَل ،  َداَمَة ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعمَّ

َعْن ، َوَرَواهُ ََجَاَعةٌ ، َك إِلَْيَك " َكَذا قَااَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَعى َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة َعَلى بَِعرٍي اَل َضْرَب َواَل طَْرَد َواَل ِإلَيْ 
 فَ َقالُوا يف احْلَِديِث يَ ْرِمي اجْلَْمَرَة يَ ْوَم النَّْحِر َوحُيَْتَمُل َأْن َيُكواَن َصِحيَحنْيِ َأمْيََن 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ عْ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9411 وِريُّ ،  ُقوبَ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا  ،  ثنا اْلَعبَّاُس الدُّ
َلى، َواحْلََسُن ْبُن َصاِلحٍ ، ثنا زَُهرْيٌ ، َشاَذانُ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " أَنَّهُ َكاَن  ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َعْن َعطَاءٍ ، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ

 َويف احْلَجِّ َحَّتَّ يَ ْرِمَي اجْلَْمَرةَ "،   احْلََجرَ يُ َلبِّ يف اْلُعْمَرِة َحَّتَّ َيْستَِلمَ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
َلى،  أنبأ الرَّبِيعُ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  9412 : َرَوى اْبُن َأيِب لَي ْ اِفِعيُّ ، َعْن َعطَاءٍ ،  قَاَل الشَّ

َلَم الرُّْكَن "   َعِن اْبِن َعبَّاٍس " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلَّبَّ يف ُعْمَرٍة َحَّتَّ اْست َ
اْبِن َعبَّاسٍ  نَا رَِوايَ َتُه؛ أَلَاَن َوَجْداَن ُحفَّاَظ اْلَمكِّيِّنَي يَِقُفونَهُ َعَلى  ُعهُ خَ ،  َوَلِكنَّا ِهب ْ ْيُخ: رَف ْ الشَّ َلى َهَذا َكِثرَي ،  طَأٌ قَاَل  لَي ْ وََكاَن اْبُن َأيِب 

ْقِل َمَع ِكرَبِ حَمَلِِّه يف اْلِفْقهِ ،  اْلَوْهِم َوَخاصًَّة ِإَذا َرَوى َعْن َعطَاٍء فَ ُيْخِطيءُ َكِثريًا ، َوَقْد رُِوَي َعِن اْلُمَثىنَّ ْبِن الصَّبَّاحِ ،  َضعََّفهُ َأْهُل الن َّ
 ِإْسنَاُدهُ َأْضَعُف ِمَّا ذََكْرانَ وَ ، َعْن َعطَاٍء َمْرفُوًعا 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9413 ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب  ،  ثنا حُمَمَّ
َبةَ  اجٍ ،   اْبُن ِغيَاثٍ ثنا َحْفٌص ُهوَ ،  َشي ْ قَاَل: " اْعَتَمَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  َعْن َجدِّهِ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ ،  َعْن َحجَّ

ْلِبَيَة َحَّتَّ َيْستَِلَم احْلََجَر "،  َوَسلََّم َثاَلَث ُعَمرٍ  ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َمْرفُوًعا، َعْن َعطَاءٍ ، حْلَجَّاجِ َوَقْد ِقيَل َعِن ا، ُكلُّ َذِلَك اَل يَ ْقطَُع الت َّ
لَ ،  َواحْلَجَّاُج ْبُن َأْرطَاَة اَل حُيَْتجُّ بِهِ  ْلِبَيَة َحَّتَّ اْست َ َم احْلََجَر َورُِوَي َعْن َأيِب َبْكَرَة َمْرفُوًعا " أَنَّهُ َخَرَج َمَعهُ يف بَ ْعِض ُعَمرِِه َفَما َقَطَع الت َّ

 ُدهُ َضِعيفٌ " َوِإْسنَا
 ضعيف.  # قال المحقق:
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اْلَمالِيِِنُّ   -  9414 َسْعٍد  أَبُو  َعِديٍّ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  َعْبَدةَ ،  أنبأ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َماِلكٍ ،  ثنا  ْبُن  َعْمُرو  ْبُن  ،  ثنا  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ثنا 

َبْكَرةَ ثنا َِبُْر ْبُن ُمرَّاِر ْبِن َعْبِد  ،  ُعْثَمانَ  َأيِب  ْبِن  َبْكَرةَ ،  الرَّمْحَِن  َأيِب  ْبِن  الرَّمْحَِن  هللاُ ،  َعْن َجدِِّه َعْبِد  " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  أَبِيِه  َعْن 
َلَم احْلََجَر " هَ ، َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج يف بَ ْعِض ُعَمرِِه َوَخَرْجُت َمَعهُ  ْلِبَيَة َحَّتَّ اْست َ  َوهللاُ َأْعَلمُ ، َذا ِإْسنَاٌد َغرْيُ َقِويٍّ َفَما َقَطَع الت َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ 
ْيٍد الصَّفَّارُ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  9433 ُد ْبنُ ،  ثنا اْلَمْعَمِريُّ ،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ارُ َوحُمَمَّ ٍد التَّمَّ قَااَل: ،   حُمَمَّ
ًعا ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َعْن قَ تَاَدةَ ،  ثنا َُهَّاُم ْبُن حَيََْي ،  ثنا ُهْدبَةُ  ًعا؛ ُثَّ طَاَف َسب ْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم طَاَف َسب ْ

ًعاأِلَنَّهُ َأَحبَّ َأْن يَ َرى النَّاُس قُ وَّ  : طَاَف َسب ْ ًعا؛ أِلَنَّهُ َأَحبَّ َأْن يَ َرى النَّاسُ ،  تَهُ " َويف رَِوايَِة اْلَمْعَمِريِّ َأْو يُِرَي النَّاَس  ، ُثَّ طَاَف َسب ْ
َتهُ َوَقدْ  ًعا ، قُ وَّ ًعا َوطَاَف َسب ْ : طَاَف َسب ْ ًعا َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة َفاَل  َوِقيَل: َأرَاَد ِبِه طَاَف ، قَاَل َغرْيُهُ يف َهَذا اْلَمنْتِ ْيِت َوَسب ْ ًعا اِبْلب َ َسب ْ

 َوهللاُ َأْعَلمُ ،  َيُكوُن َمْدَخُلهُ َهَذا اْلبَابَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
يُوُسفَ   -  9434 ْبُن  ِد  أَبُو حُمَمَّ ةَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن ِفَراٍس مِبَكَّ إِبْ َراِهيُم  ِإْسَحاَق  أَبُو  َأمحَْ ،  أنبأ  ْبُن َعِليٍّ ثنا  ْبُن َجنَابٍ ،  ُد  َأمْحَُد  ثنا  ،  ثنا 

ْبُن يُوُنسَ  َأيِب اجْلَنُوبِ ،  ِعيَسى  الزُّْهرِيِّ ،  َعْن َعْبِد السَّاَلِم ْبِن  قَاَل: " طَاَف ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ ،  َعْن َأيِب َسَلَمةَ ،  َعِن 
يًعا النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ْيِت َثاَلثََة َأْسبَاٍع َجَِ ُثَّ أََتى اْلَمَقاَم َفَصلَّى َخْلَفهُ ِستَّ رََكَعاٍت ُيَسلُِّم يف ُكلِّ رَْكَعَتنْيِ مَيِينًا َوِِشَااًل ، اِبْلب َ

ُد ْبُن ِإْسَحاقَ ، "  َعْن َأمْحََد ْبِن َجنَاٍب يف ِإْسنَاِدهِ ، قَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: " َأرَاَد َأْن يُ َعلَِّمنَا " َخالََفهُ الصَّغَاّنُّ حُمَمَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  9435 هللِا  أَبُو َعْبِد  ِإْسَحاقَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  الصَّرْييفُّ قَااَل:  ثنا  ،  َوأَبُو َسِعيٍد 

قَاَل: "  ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللاِ ،  َعِن الزُّْهِريِّ ،  َعْن َعْبِد السَّاَلِم ْبِن َأيِب اجْلَُنوبِ ،  ثنا ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ ، بٍ َأمْحَُد ْبُن َجنَا
ا َأَْتَْمنَا َدَخْلنَا يف الثَّاّن  ْيِت فَ َلمَّ َوَلِكِنِّ رَأَْيُت َرُسوَل  ، قَاَل: ِإّّنِ مَلْ أَْوَهمْ ، فَ ُقْلنَا َلُه: ِإانَّ َقْد َأَْتَْمنَا، طُْفُت َمَع ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب اِبْلب َ

 فََأاَن ُأِحبُّ َأْن أَْقِرَن "  ، هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْقِرنُ 
َص يف َذِلَك اْلِمْسَوُر ْبُن خَمَْرمَ   وََكرَِه َذِلَك اْبُن ُعَمرَ ، َوَعاِئَشةُ ، ةَ لَْيَس َهَذا اِبْلَقِويِّ َوَقْد رَخَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 أَوَّلُهَا يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ بِمَكَّةَ ،  بَابُ الْخُطَبِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا فِي الْحَجِّ 
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ِد ْبِن َجْعَفٍر اجْلُُلوِديُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  9436 ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ِمْهَرانَ ، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن  ، ثنا حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ
َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  قَاَل: "  ، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، َعْن اَنِفعٍ ، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ ، ثنا أَبُو قُ رَّةَ ،  يُوُسفَ 

 فََأْخرَبَُهْم مِبَنَاِسِكِهْم " ، ِإَذا َكاَن قَ ْبَل الرتَّْوِيَِة َخَطَب النَّاسَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعقُ   -  9455 ، أنبأ إِبْ َراِهيُم  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ وَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ

فَ َرا   " قَاَل:  ْساَلِم،  اإْلِ ِة  َحجَّ يف  َجاِبٍر  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ٍد،  حُمَمَّ ْبِن  َجْعَفِر  َعْن  َوَغرْيُُه،  ٍد،  حُمَمَّ ِإىَل  ْبُن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  َح 
عَ ا هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  َأَخَذ  ُثَّ  ِباَلٌل،  َأذََّن  ُثَّ  اأْلُوىَل،  اْْلُطَْبَة  النَّاَس  َفَخَطَب  بَِعَرفََة  ِمَن  ْلَمْوِقِف  فَ َفرََغ  الثَّانَِيِة،  اْْلُْطَبِة  يف  َوَسلََّم  َلْيِه 

 لظُّْهَر ُثَّ أَقَاَم َفَصلَّى اْلَعْصَر "  اْْلُْطَبِة َوِباَلٌل ِمَن اأْلََذاِن ُثَّ أَقَاَم ِباَلٌل َفَصلَّى ا
ِد ْبِن َأيِب حَيََْي، َويف َحِديِث َحاتِِ ْبِن إِ  ْفِصيِل ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ ْيُخ: تَ َفرََّد هِبََذا الت َّ َْسَاِعيَل َما َدلَّ َعَلى أَنَّهُ َخَطَب، ُثَّ َأذََّن  قَاَل الشَّ

 ِفيِه ِذْكُر َأْخِذ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْْلُْطَبِة الثَّانَِيِة، َوهللاُ َأْعَلمُ  ِباَلٌل ِإالَّ أَنَّهُ لَْيسَ 
 منكر.  # قال المحقق:

 

 بَابٌ: حَيْثُ مَا وَقَفَ مِنْ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َوأَبُو َسِعيِد  ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9459 ، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلبٍ ،  ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َعطَاءٍ  ْبُن  اِب  اْلَوهَّ َعْبُد  اْلُمْنَكِدرِ ،  أنبأ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َوَأْخرَبّن  ُجَرْيٍج:  اْبُن  َوَسلَّ ،  قَاَل  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َعَرفَةُ ُكلَُّها ،  مَ َأنَّ   " قَاَل: 
ٍر " ، َواْلُمْزَدلَِفةُ ُكلَُّها َمْوِقفٌ ، َواْرتَِفُعوا َعْن َبْطِن ُعَرنَةَ ، َمْوِقفٌ   َواْرَتِفُعوا َعْن حُمَسِّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

أَبُو  ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9461 ْبُن َسيَّارٍ ،  مِبَْروَ ،  اْلَعبَّاِس اْلَمْحبُويِبُّ ثنا  َأمْحَُد  ُد ْبُن َكِثريٍ ،  ثنا  ْبُن  ،  ثنا حُمَمَّ ثنا ُسْفيَاُن 
َنةَ  ي ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْرفَ ُعوا  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن َأيِب َمْعَبدٍ ،  َعْن َأيِب الزُّبرَْيِ ،  َعْن زاَِيِد ْبِن َسْعدٍ ،  ُعي َ

ٍر "   َعْن َبْطِن ُعَرنََة َواْرفَ ُعوا َعْن حُمَسِّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ْيدٍ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَدانَ   -  9462 اَيِد ْبِن َسْعٍد ِإْن َعْن زِ ،  ثنا ُسْفيَانُ ،  ثنا َعِليٌّ ،  ثنا ِإَْسَاِعيُل اْلَقاِضي،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
ٍر َوَعَلْيُكْم مِبِْثِل َحَصى اْْلَْذِف " ، َشكَّ ُسْفيَانُ ، َشاَء هللاُ   َفذََكَرهُ ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " اْرفَ ُعوا َعْن َبْطِن حُمَسِّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 بَابُ تَرْكِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 9471 ثنا أَبُو ُأَساَمَة اْلَكْلِبُّ، ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْيدٍ ،  ثنا َحَسُن ْبُن الرَّبِيعِ  قَاَل: " ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  ْن َمْهِديٍّ اْْلََجِريِّ عَ ،  َعْن َحْوَشِب ْبِن َعِقيلٍ ،  ثنا احْلَاِرُث ْبُن ُعب َ

ْيدٍ ، ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعْن َأيِب ، َواْلَمْحُفوُظ َعْن ِعْكرَِمةَ ، َعْن َصْوِم يَ ْوِم َعَرَفَة ِبَعَرَفةَ " َكَذا قَاَل احْلَاِرُث ْبُن ُعب َ
 ةَ ُهَريْ رَ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابٌ: أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ 
ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَعْبِديُّ ،  أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن جُنَْيدٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدةَ   -  9473 ثنا  ،  ثنا حُمَمَّ

َماِلكٌ ،  بَُكرْيٍ اْبُن   َعيَّاشٍ ،  ثنا  اْبِن  َمْوىَل  زاَِيٍد  َأيِب  ْبِن  زاَِيِد  َعَلْيِه ،  َعْن  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  ْبِن َكرِيٍز  هللِا  ْيِد  ُعب َ ْبِن  طَْلَحَة  َعْن 
َعاِء ُدَعاءُ يَ ْوِم َعَرفََة َوأَْفَضُل َما قُ ْلُت أاََن َوالنَِّبيُّوَن ِمْن قَ ْبِلي: اَل ِإلََه ِإالَّ ، َوَسلَّمَ    هللاُ َوْحَدهُ اَل َشرِيَك َلهُ "  قَاَل: " أَْفَضُل الدُّ

 َوَوْصُلهُ َضِعيفٌ ،  َوَقْد رُِوَي َعْن َماِلٍك ِبِِْسنَاٍد آَخَر َمْوُصواًل ، َهَذا ُمْرَسلٌ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  9474 ،  ثنا َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسنِ ،  ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ

ُجَرْيجٍ  اْبُن  اْلَْ ،  ثنا  هللِا  َعْبِد  ْبِن  ُحَسنْيِ  يِّ َعْن  ِعْكرَِمةَ ،  اِِشِ َعبَّاسٍ ،  َعْن  اْبِن  َوَسلََّم ،  َعِن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  رَأَْيُت   " قَاَل: 
 َيْدُعو بَِعَرفََة َيَداهُ ِإىَل َصْدرِِه َكاْسِتْطَعاِم اْلِمْسِكنِي " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َهاّنِّ ، احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن  - 9475 ْيِخ اأْلَْصب َ ِد ْبُن َحيَّاَن أَبُو الشَّ ُد ْبُن َعبَّاسٍ ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ثنا َأمْحَُد ْبُن ، ثنا حُمَمَّ
ْورَِقيُّ  ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى ،  ِإبْ َراِهيَم الدَّ ْيَدةَ ،  ثنا ُعب َ ْيَدةَ َعْن َأِخيِه َعْبِد هللِا بْ ،  ثنا ُموَسى ْبُن ُعب َ َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ  ،  ِن ُعب َ

،  ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوْحَدهُ اَل َشرِيَك َلهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْكثَ ُر ُدَعاِئي َوُدَعاِء اأْلَْنِبيَاِء قَ ْبِلي ِبَعَرَفَة اَل ،  َعْنهُ 
احْلَْمدُ َلهُ   َوَلهُ  َقِديرٌ ،  اْلُمْلُك  َشْيٍء  َعَلى ُكلِّ  نُورًا ،  َوُهَو  َبَصِري  َويف  نُورًا  ََسِْعي  َويف  نُورًا  قَ ْلِب  يف  اْجَعْل  ِل ،  اللُهمَّ  اْشَرْح  اللُهمَّ 

َأْمرِي ِل  ْر  َوَيسِّ اأْلَْمرِ ،  َصْدِري  َوَشتَاِت  الصَّْدِر  َوْسَواِس  ِمْن  ِبَك  اْلَقرْبِ وَ ،  َوَأُعوذُ  َنِة  يَِلُج يف ،  ِفت ْ َما  َشرِّ  ِمْن  ِبَك  َأُعوذُ  ِإّّنِ  اللُهمَّ 
َهارِ  ْهِر "  ، َوَشرِّ َما ََتُبُّ ِبِه الّراَِيحُ ، اللَّْيِل َوَشرِّ َما يَِلُج يف الن َّ  َوِمْن َشرِّ بَ َواِئِق الدَّ

ْيَدَة َوُهَو َضِعيٌف َومَلْ يُ  َورُوِّينَا َعْن َأيِب ُشْعَبَة أَنَّهُ قَاَل: رََمْقُت اْبَن ُعَمَر َوُهَو ، ْدِرْك َأُخوهُ َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنهُ تَ َفرََّد ِبِه ُموَسى ْبُن ُعب َ
َما َيْدُعو  لَهُ ،  ِبَعَرفََة؛ أِلََْسََع  هللاُ َوْحَدهُ اَل َشرِيَك  ِإالَّ  ِإلََه  " اَل  َأْن قَاَل:  احْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َلهُ اْلمُ ،  قَاَل: َفَما زَاَد َعَلى  ْلُك َوَلهُ 

 َشْيٍء َقِديٌر " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 أَوْ حَيْثُ قَضَى اهلل عَزَّ وَجَلَّ ،  بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّيهِمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ 
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ُد ْبُن  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9502 ، أنبأ يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ،  ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللاِ ،  يَ ْعُقوَب احْلَاِفظُ أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ
دٍ ، أنبأ حَيََْي ْبُن َسِعيدٍ  َماُم الظُّْهرَ قَاَل: " ِمْن ُسنَِّة احْلَجِّ َأْن ُيَصلَِّي ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبرْيِ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّ ،  اإْلِ

ْمُس َخَطَب   ُثَّ يَ ْغُدوا ِإىَل َعَرَفَة فَ َيِقيُل َحْيُث ُقِضَي َلهُ َحَّتَّ ِإَذا،  َوالصُّْبَح مِبِىًن ،  َواْلِعَشاَء اآْلِخَرةَ ،  َواْلَمْغِربَ ،  َواْلَعْصرَ  زَاَلِت الشَّ
يًعا، ُثَّ َصلَّى الظُّْهرَ ، النَّاسَ  ْمسُ ُثَّ وَ ، َواْلَعْصَر َجَِ ُثَّ يُِفيُض فَ ُيَصلِّي اِبْلُمْزَدلَِفِة أَْو َحْيُث َقَضى هللا ، َقَف بَِعَرفَاٍت َحَّتَّ تَِغيَب الشَّ

َوَجلَّ  ْمسِ ،  َعزَّ  الشَّ طُُلوِع  قَ ْبَل  َدَفَع  َأْسَفَر  ِإَذا  َحَّتَّ  ِِبَْمٍع  يَِقُف  لَهُ ُكلُّ  ،  ُثَّ  َحلَّ  اْلُكرْبَى  اجْلَْمَرَة  رََمى  ِإالَّ  فَِإَذا  َعَلْيِه  ُحّرَِم  َشْيٍء 
ْيَت "   النَِّساَء َوالطِّيَب َحَّتَّ يَ ُزوَر اْلب َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َعْبَدانَ   -  9504 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  أَيُّوبَ ،  َأْخرَباََن  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  َمْرميََ ،  أنبأ  َأيِب  اْبُن  اْلِفرْ ،  ثنا  ثنا ،  اَييِبُّ ثنا 
اْلُمْقرِئُ ،  ُسْفيَانُ  احْلََسِن  أَبُو  ِإْسَحاقَ ،  ح َوَأْخرَباََن  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسُن  يَ ْعُقوبَ ،  أنبأ  ْبُن  يُوُسُف  َبْكرٍ ،  ثنا  َأيِب  ْبُن  ُد  ثنا  ،  ثنا حُمَمَّ

ُد ْبُن َعْبِد هللِا اأْلََسِديُّ  َعْن ،  َعْن زَْيِد ْبِن َعِليٍّ ،  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َعيَّاِش ْبِن َأيِب رَبِيَعةَ ،  َسِعيدٍ ثنا ُسْفيَاُن ْبُن  ،  حُمَمَّ
ْيِد هللِا ْبِن َأيِب رَاِفعٍ ،  أَبِيهِ  فَ َقاَل: " َهَذا َعَرَفةُ  ،  َم ِبَعَرَفةَ قَاَل: َوَقَف َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ،  َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ،  َعْن ُعب َ

اْلَمْوِقفُ  ْمسُ ،  َوُهَو  الشَّ غَاَبِت  ِحنَي  َعَرَفَة  ِمْن  أَفَاَض  ُثَّ  َمْوِقٌف"  َوالنَّاُس ،  َوَعَرفَةُ ُكلَُّها  ِهيَنِتِه  َعَلى  َيِسرُي  َوُهَو  ُأَساَمَة  َوَأْرَدَف 
ِكيَنِة" َحَّتَّ أََتى ََجًْعا َفَصلَّى هِبَا الصَّاَلَتنْيِ َيْضرِبُوَن مَيِينًا َوِِشَااًل اَل يَ ْلَتِفُت إِ  يًعا لَْيِهْم َوُهَو يَ ُقوُل: " اَي أَي َُّها النَّاُس َعَلْيُكْم اِبلسَّ ،  َجَِ

ا َأْصَبَح أََتى قُ َزَح فَ َوَقَف َعَلْيهِ  " َوقَاَل يَ ْعِِن مِبِىًن: " َهَذا اْلَمْنَحُر َوِمىًن َوََجٌْع ُكلَُّها َمْوِقفٌ ،  فَ َقاَل: " َهَذا قُ َزُح َوُهَو اْلَمْوِقفُ ،  فَ َلمَّ
َهى ِإىَل قَ ْوِلِه: َفَصلَّى هِبَا الصَّاَلَتنْيِ ،  ُكلَُّها َمْنَحٌر" لَْفُظ َحِديِث اْلُمْقِرئِ  َوقَاَل يُ ْعِنُق َعَلى بَِعريِِه بََدَل قَ ْوِلِه: ،  َوَحِديُث اْبِن َعْبَداَن انْ ت َ

 َواْلبَاِقي مِبَْعنَاهُ ، هِ َيِسرُي َعَلى ِهيَنتِ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
اُج ْبُن ،  َعْن ُهَشْيمٍ ، ثنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلمٍ ، ثنا إِبْ َراِهيمُ ،  َوأَبُو َسِعيٍد قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ  -  9506 أنبأ احْلَجَّ

 قَاَل: ُهَو اجْلََبُل َوَما َحْولَهُ " ، اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ قَاَل: " اذُْكُروا هللاَ ِعْنَد اْلَمْشَعِر احْلََرامِ َعِن ، َعْن اَنِفعٍ ، َأْرطَاةَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الدَّفْعِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ 

ُد ْبُن    -  9520 ْرِقيِّ احْلَاِفظُ ،  احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ َرمِحَهُ هللاُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ، ِإْماَلًء ِمْن ِحْفِظهِ ،  أَنْ بَأَ أَبُو َحاِمِد ْبُن الشَّ
ْهِليُّ  ُد ْبُن حَيََْي الذُّ  أَيُّوُب َوََنُْن َها ُهنَا: اْذَهْب بِنَا ِإىَل َجْعَفِر  قَاَل: قَاَل ِل ، أنبأ َمْعَمرٌ ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق ْبُن َُهَّاٍم َرمِحَهُ هللاُ ، ثنا حُمَمَّ

ْمسُ  ٍد فَِإنَّهُ بَ َلَغِِن أَنَّهُ أََمَر النَّاَس َأْن اَل يَ ْنِفُروا ِمْن ََجٍْع َحَّتَّ َتطُْلَع الشَّ نَا ُفْسطَاطَهُ ،  ْبِن حُمَمَّ قَاَل َمْعَمٌر: َفَذَهْبُت َمَع أَيُّوَب َحَّتَّ أَتَ ي ْ
قَامَ فَِإَذا   ِِبَيُّوَب  َبُصَر  ا  َمَعُهْم فَ َلمَّ ُث  يَ َتَحدَّ َوُهَو  اْلَعَلوِيَِّة  ِمَن  قَ ْوٌم  أَيُّوبَ ،  ِعْنَدهُ  َنَق  اْعت َ َحَّتَّ  ُفْسطَاِطِه  ِمْن  بَِيِدهِ  ،  َفَخَرَج  َأَخَذ  ُثَّ 

ُثَّ قَاَل: اْذَهُبوا ،  قَاَل: ُثَّ َدَعا ِبطََبٍق ِمْن ََتٍْر َفَجَعَل يُ نَاِوُل أَيُّوَب بَِيِدهِ   ،قَاَل َمْعَمٌر: َكرَِه َأْن جُيِْلَسهُ َمَعُهمْ ،  َفَحوََّلهُ ِإىَل ُفْسطَاٍط آَخرَ 
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نَا ُعوا َعَلي ْ نَا ِإلَْيِهْم تَ رَُكواَن َوِإالَّ َشن َّ ؟  فَ َقاَل َلهُ أَيُّوُب: َما َهَذا الَِّذي بَ َلَغِِن عَ ،  ِإىَل َهُؤاَلِء ِبطََبٍق فَِإانَّ ِإْن بَ َعث ْ ْنَك؟ قَاَل: َوَما بَ َلَغَك َعِنِّ
ْمسُ  ِخاَلَف ُسنَِّة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  ،  فَ َقاَل: ُسْبَحاَن هللاِ ،  قَاَل: بَ َلَغِِن أَنََّك َأَمْرَت النَّاَس َأْن اَل َيْدفَ ُعوا ِمْن ََجٍْع َحَّتَّ َتطُْلَع الشَّ

َثِِن َأيِب ،  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْمُس " وَ َعْن َجاِبرِ ،  َحدَّ َلِكنَّ  ْبِن َعْبِد هللِا " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَفَع ِمْن ََجٍْع قَ ْبَل َأْن َتطُْلَع الشَّ
نَا َويَ ْرُووَن َعنَّا َما اَل نَ ُقولُ  َوهللِا إنَّ ِعْنَد بَ ْعِض النَّاِس لَِعْلًما لَْيَس  ،  اسِ َويَ ْزُعُموَن َأنَّ ِعْنَداَن ِعْلًما لَْيَس ِعْنَد النَّ ،  النَّاَس حَيِْمُلوَن َعَلي ْ

ْمَع جَيْرِي ِمْن َعنْيِ أَيُّوبَ ، ِعْنَداَن َوَلِكْن لَنَا َحقٌّ َوقَ َرابَةٌ   فَ َلْم يَ َزْل َيْذُكُر ِمْن َحقِِّهْم َوقَ َرابَِتِهْم َحَّتَّ رَأَْيُت الدَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
بَاّنُّ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  9521 ي ْ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب الشَّ ِد ْبِن حَيََْي ،  ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ،  ثنا حَيََْي ْبُن حُمَمَّ

ِد ْبِن قَ ْيِس ْبِن خَمَْرَمةَ ، ْيجٍ َعِن اْبِن ُجرَ ، ثنا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َسِعيدٍ ، ْبُن اْلُمبَاَرِك اْلَعْنِسيُّ  َرِضَي هللاُ   َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن خَمَْرَمةَ ، َعْن حُمَمَّ
ُهَما نَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعَرَفَة َفَحِمَد هللاَ َوأَْثىَن َعَلْيِه ُثَّ قَاَل: " أَ ، َعن ْ ْرِك َواأْلَْوََثِن مَّا بَ ْعُد فَِإنَّ َأهْ قَاَل: َخطَب َ َل الشِّ

ْمُس َعَلى رُُءوِس اجْلِبَاِل ِمْثَل َعَمائِمِ  ْمِس َحَّتَّ َتُكوَن الشَّ َهْديُ نَا ،   الّرَِجاِل َعَلى رُُءوِسَهاَكانُوا َيْدفَ ُعوَن ِمْن َها ُهنَا ِعْنَد ُغُروِب الشَّ
اْلَمْشَعِر  ،  خُمَاِلٌف َهْديَ ُهمْ  ِمَن  يَْدفَ ُعوَن  الّرَِجاِل َعَلى رُُءوِسَهاوََكانُوا  ِمْثَل َعَمائِِم  اجْلِبَاِل  ْمِس َعَلى رُُءوِس  الشَّ ، احْلََراِم ِعْنَد طُُلوِع 

ِإْدرِيسَ  ْبُن  هللِا  " َرَواهُ َعْبُد  اْبِن ُجَرْيجٍ ،  َهْديُ نَا خُمَاِلٌف ِْلَْدِيِهْم  َأنَّ َرُسولَ ،  َعِن  ْبِن خَمَْرَمَة  ْبِن قَ ْيِس  ِد  هللاُ َعَلْيِه   َعْن حُمَمَّ هللِا َصلَّى 
 فَ َقاَل: " َهَذا يَ ْوُم احْلَجِّ اأْلَْكرَبِ " ُثَّ ذََكَر َما بَ ْعَدهُ مِبَْعنَاهُ ُمْرَساًل ، َوَسلََّم َخَطَب يَ ْوَم َعَرَفةَ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْإِيضَاعِ فِي وَادِي مُحَسِّر  
ٍد اْلُمْقِرئُ َأْخرَباََن أَبُو    -  9525 ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ،  احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َأيِب ،  ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ

ُد ْبُن َعْبِد هللِا اأْلََسِديُّ ، َبْكرٍ  ْيِد  َعنْ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن زَْيِد ْبِن َعِليٍّ ، احْلَاِرثِ َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن َسِعيدٍ ، ثنا حُمَمَّ ُعب َ
ًراَعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ تَ َعاىَل َعْنهُ " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَفَاَض ِمْن ، هللِا ْبِن َأيِب رَاِفعٍ  ، ََجٍْع َحَّتَّ أََتى حُمَسِّ

 فَ َوَقَف ُثَّ َأْرَدَف اْلَفْضَل ُثَّ أََتى اجْلَْمَرَة فَ َرَماَها " ، َع اَنقَ َتهُ َحَّتَّ َجاَوَز اْلَواِديَ فَ َفزَّ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9526 ُد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّارُ ،  َحدَّ ُد ْبُن ِإَْسَاِعيلَ ثنا أَبُو  ،  أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ثنا أَيُّوُب ،  ِإَْسَاِعيَل حُمَمَّ

َثِِن أَبُو َبْكٍر َوُهُو اْبُن َأيِب أَُوْيسٍ ،  ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَللٍ  َأْخرَبّن أَبُو الزَُّبرْيِ  ، قَاَل: قَاَل حَيََْي ْبُن َسِعيدٍ ،  َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَللٍ ،  َحدَّ
َع َعْبَد هللِا ْبَن اْلَعبَّاسِ ،  َمْوىَل َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس َأْخرَبَهُ أَنَّهُ َأنَّ أاََب َمْعَبٍد  حُيَدُِّث َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ  ، َسَِ

هللاُ   هللِا َصلَّى  ا َكاَن يَ ْوُم َعَرفََة َواْلَفْضُل رَِديُف َرُسوِل  َلمَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ،  َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل:  َوالنَّاُس َكِثرٌي َحْوَل َرُسوِل هللِا َصلَّى 
هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ا َصَنَع َرُسوُل هللِا َصلَّى  اْلَفْضُل َعمَّ النَّاُس قُ ْلُت: َسُيَحدُِّثِِن  ا َكثُ َر  اْلَفْضُل: َدَفَع َرُسوُل هللِا  ،  فَ َلمَّ هللاُ  قَاَل  َصلَّى 

ِكيَنةَ َفَجَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مُيِْسُك بِزَِماِم بَِعريِِه َوَجَعَل يُ نَاِدي النَّاَس " َعَلْيُكُم ا ،  َوَدَفَع النَّاُس َمَعهُ ،  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  لسَّ
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اْلَمْغِربَ  َفَصلَّى  نَ َزَل  اْلُمْزَدِلَفَة  بَ َلَغ  ا  فَ َلمَّ ِعْنَد  "  اِبْلُمْزَدِلَفِة  َوَقَف  ُثَّ  الصُّْبَح  َصلَّى  اْلَفْجُر  طََلَع  ِإَذا  َحَّتَّ  يًعا  َجَِ اآْلِخَرةَ   َواْلِعَشاَء 
ًرا  َوَدَفَع النَّاُس َمَعهُ مُيِْسُك ِبَرْأِس بَِعريِِه َوَجَعَل يَ ُقوُل: " أَي َُّها النَّاُس َعَلْيكُ ، اْلَمْشَعِر احْلَرَاِم ُثَّ َدَفعَ  ِكيَنَة " َحَّتَّ ِإَذا بَ َلَغ حُمَسِّ ُم السَّ

ئًا َوَجَعَل يَ ُقوُل: " َعَلْيُكْم ِِبََصى اْْلَْذِف "    َأْوَضَع َشي ْ
 َعْن َأِخيهِ ، وََكَذِلَك َرَواهُ ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيسٍ 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَحِبَّ الْإِيضَاعَ 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  9530 ُد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّارُ ، َأْخرَباََن حُمَمَّ ِد ْبِن ِعيَسى اْلَقاِضي ، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

ُد ْبُن اْلَفْضِل ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ  ْعَماِن حُمَمَّ يَضاِع ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َعْن َعطَاءٍ ، ِن ِشْنِظريٍ َعْن َكِثرِي بْ ، ثنا أَبُو الن ُّ َا َكاَن َبْدءُ اإْلِ قَاَل: ِإَّنَّ
ْد رَأَْيُت َرُسوَل  فَأَنْ َفَرْت اِبلنَّاِس فَ َلقَ ،  فَِإَذا أَفَاُضوا تَ َقْعَقُعوا،  ِمْن َأْهِل اْلبَاِديَِة َكانُوا يَ ْقُفوَن َحافَّيتَِ النَّاِس َقْد َعلَُّقوا اْلِقَعاَب َواْلِعِصيَّ 

َرْي اَنقَِتِه لََتَمسُّ َحارَِكَها َوُهَو يَ ُقوُل: " اَي أَي َُّها النَّاسُ  ِكيَنِة "  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِإنَّ ِذف ْ  َعَلْيُكْم اِبلسَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َشاِكرٍ ،  أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّازُ أنبأ  ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ   -  9532 ، ثنا قَ تَاَدةُ ،  ثنا َُهَّامٌ ،  ثنا َعفَّانُ ،  ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ

ثَُه، ح َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ  ْعِبَّ َحدَّ َثِِن َعْزرَةُ َأنَّ الشَّ ِد ْبُن يُوُسَف قَااَل: أنبأ أَبُو بَ ،  َحدَّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّانُ َوأَبُو حُمَمَّ ، ْكٍر حُمَمَّ
َأيِب ِعيَسى ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  اْلُمْقرِئُ ،  ثنا َعِليُّ  يَزِيَد  ْبُن  هللِا  ْعِبِّ ،  َعْن َعْزرَةَ ،  َعْن قَ تَاَدةَ ،  ثنا َُهَّامٌ ،  ثنا َعْبُد  الشَّ َثِِن ،  َعِن  قَاَل: َحدَّ

َهاُأَساَمةُ ْبُن زَْيٍد َرِضَي هللاُ َعنْ  َعاِديًَة َحَّتَّ بَ َلَغ    هُ " أَنَّهُ أَفَاَض َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َعَرَفَة فَ َلْم تَ ْرَفْع رَاِحَلُتهُ رِْجَلي ْ
" أَنَّهُ َكاَن رَِديَف َرُسولِ ،  ََجًْعا   " هللاُ َعْنهُ  ْبُن َعبَّاٍس َرِضَي  اْلَفْضُل  َثِِن  تَ ْرَفْع    قَاَل: َوَحدَّ ِمْن ََجٍْع فَ َلْم  َوَسلََّم  هللاُ َعَلْيِه  هللِا َصلَّى 

َها َعاِديًَة َحَّتَّ رََمى اجْلَْمَرَة " َث أَنَّهُ َكاَن  ،  رَاِحَلُتهُ رِْجَلي ْ َلْفُظ َحِديِث اْلُمْقِرُئ َويف رَِوايَِة َعفَّاَن َأنَّ ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ َحدَّ
أَفَاضَ رَِدي ا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِشيَّةَ َعَرَفةَ فَ َلمَّ هللِا َصلَّى  ثَهُ ،  َف َرُسوِل  ْبَن َعبَّاٍس َحدَّ الثَّاّن: ِإنَّ اْلَفْضَل  َورُوِّينَا    ،َوقَاَل يف احْلَِديِث 

يَضاعَ ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهَكَذا،  َعْن طَاُوٍس اْلَيَماّنِّ  ْسَراَع ،  وََكاَن يُ ْنِكُر اإْلِ َا َأْحَدَث َهُؤاَلِء اإْلِ َوَعْن َعطَاٍء أَنَّهُ قَاَل: ِإَّنَّ
ٍر َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، يُرِيُدوَن َأْن يَ ُفوتُوا اْلغُبَارَ  يَضاَع يف َواِدي حُمَسِّ َعٍة ِمَن الصََّحابَِة َرِضَي ُثَّ َعْن ََجَا، َوَقْد رُوِّينَا اإْلِ

ُهمْ  ْوِفيقُ ، َواْلَقْوُل يف ِمْثِل َهَذا قَ ْوُل َمْن أَثْ َبَت ُدوَن قَ ْوِل َمْن نَ َفى، هللاُ َعن ْ  َواِبهلِل الت َّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْرِسيُّ   -  9541 ْيِد هللِا الن َّ ْيٍد، ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َ اُج  َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أنبأ احْلَجَّ

يَ ْعِِن  احْلَاِرِث  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َمْوىَل  يَزِيَد  َأيِب  َعْن  َأْرطَاَة،  أَي َُّها ْبُن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلْت:  ُجْنُدٍب،  أُمِّ  َعْن   
 النَّاُس اَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِعْنَد ََجَْرِة اْلَعَقَبِة، َوَعَلْيُكْم مِبِْثِل َحَصى اْْلَْذِف "  



412 

 

اُج: َوقَاَل َعطَاٌء: َحَصى اْْلَْذِف   ِمْثُل طََرِف اأْلُْصُبِع، مَلْ يُ ْثِبْت َشْيُخنَا أُمَّ ُجْنُدٍب، َوِهَي أُمُّ ُجْنُدٍب قَاَلهُ َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع، قَاَل احْلَجَّ
: َسأَْلُت اْلُبَخاِريَّ َعْن َهَذا احْلَِديِث، فَ َقاَل: أُمُّهُ  ِْمِذيُّ مُّ ُجْنُدٍب قُ ْلُت: َفَحِديُث اَْسَُها أُ  َعْن يَزِيَد ْبِن َهارُوَن. قَاَل أَبُو ِعيَسى الرتِّ

اَج َأَخَذهُ َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد َوَأظُنُّهُ ُهَو َحِديُث ُسَلْيَماَن ْبنِ  اِج، قَاَل: َأَرى َأنَّ احْلَجَّ هِ احْلَجَّ   َعْمرٍو، َعْن أُمِّ
 باطل.  # قال المحقق:

 

 كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ بَابُ أَخْذِ الْحَصَى لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَ 
ثنا َسِعيُد  ، ثنا أَبُو َعْمرٍو َأمْحَُد ْبُن اْلُمبَاَرِك اْلُمْسَتْمِليُّ ،  َأْخرَبّن حَيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاِضي ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 9545

َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َسِعيٍد  ،  َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرَّةَ ،  َعْن زَْيِد ْبِن َأيِب أُنَ ْيَسةَ ،  يَزِيُد ْبُن ِسنَانٍ ثنا  ،  ثنا َأيِب ،  ْبُن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد اأْلَُمِويُّ 
َقِعرُ قَاَل: قُ ْلنَا: اَي َرُسوَل هللِا َهِذِه اأْلَْحَجاُر الَّيِت يُ ْرَمى هِبَا حُيَْمُل ف َ ،  َعْن أَبِيِه َأيِب َسِعيدٍ ،  اْْلُْدرِيِّ  َا تَ ن ْ قَاَل: " ِإنَّهُ َما ،  ُيْحَسُب َأَنَّ

َها يُ ْرَفعُ  َها ِمْثَل اجْلِبَاِل " يَزِيُد ْبُن ِسنَاٍن لَْيَس اِبْلَقِويِّ يف احْلَِديثِ ،  تُ ُقبَِّل ِمن ْ َورُِوي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف َعِن ،  َوَلْواَل َذِلَك َلَرأَيْ ت َ
 اْبِن ُعَمَر َمْرفُوًعا 

 ضعيف.  المحقق:# قال 
 

ْيٍد الصَّفَّارُ ،  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  9550 ْعَمانِ ،  ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى ،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ثنا َعْبُد هللِا  ،  ثنا ُسَرْيُج ْبُن الن ُّ
اْلَمَدّنُّ  اأْلَْزَهِر  ْبِن  َحِكيِم  أُ ،  ْبُن  أَبُو  زَْيٌد  َثِِن  اْلَواِديَ ،  َساَمةَ َحدَّ ْبَطَن  اْست َ ُعَمَر  اْبَن  يَ ْعِِن  هللِا  َعْبِد  ْبَن  َساملَ  رَأَْيُت  رََمى  ،  قَاَل:  ُثَّ 

َمرْبُورً  ا  اْجَعْلهُ َحجًّ اللُهمَّ  َأْكرَبُ  هللاُ  َأْكرَبُ  هللاُ  َمَع ُكلِّ َحَصاٍة   ُ يَُكربِّ ِبَسْبِع َحَصيَاٍت  َمْغُفورًا  اجْلَْمَرَة  َمْشُكورًا َفَسأَْلتُهُ  ا َوَذنْ بًا  َوَعَماًل 
ا َصَنعَ  َثِِن َأيِب َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ْرِمي اجْلَْمَرَة يف َهَذا اْلَمَكاِن وَ ،  َعمَّ يَ ُقوُل ُكلََّما رََمى ِِبََصاٍة ِمْثَل فَ َقاَل: " َحدَّ

 ِعيٌف َوهللاُ َأْعَلمُ َما قُ ْلُت " َعْبُد هللِا ْبُن َحِكيٍم ضَ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ 

اْلِمْهَرَجاّنُّ   -  9567 َقاِء  السِّ ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن  ،  َوَأْخرَباََن  َعِليُّ  احْلََسِن  اْلُمْقرُِئ َوأَبُو  َعِليٍّ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ
ِإْسَحاقَ  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسُن  أنبأ  يَ ْعُقوبَ ،  اْلِمْهَرَجاّنُّ قَااَل:  ْبُن  يُوُسُف  َبْكرٍ ،  ثنا  َأيِب  ْبُن  ُد  ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  ثنا حُمَمَّ ثنا ،  ثنا ُفَضْيُل 

ْبُن ُعْقَبةَ  ِنَساَءهُ َعِن اْبنِ ،  َأْخرَبّن ُكَرْيبٌ ،  ُموَسى  َيَُْمُر  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  َأْن ،   َعبَّاٍس "  ِمْن َصِبيَحِة ََجٍَع  َوثَ َقَلهُ 
 يُِفيُضوا َمَع َأوَِّل اْلَفْجِر ِبَسَواٍد َوَأْن اَل يَ ْرُموا اجْلَْمَرَة ِإالَّ ُمْصِبِحنَي "

 صحيح.  # قال المحقق:
 ازَ رَمْيَهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ بَابُ مَنْ أَجَ 
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ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   -  9573 أَبُو زََكرايَّ  أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ،  َأْخرَباََن  ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا  َبْكِر  الرَّبِيعُ ،  َوأَبُو  اِفِعيُّ ،  أنبأ  الشَّ َعْن ،  ثنا 
رَاَوْرِديِّ وَ ،  َداُوَد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَعطَّارِ  ٍد الدَّ قَاَل: " َداَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ،  َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن حُمَمَّ

فَاَضَة ِمْن ََجٍْع  َل اإْلِ َة فَ ُتَصلَِّي هِبَا الصُّْبحَ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل أُمِّ َسَلَمَة يَ ْوَم النَّْحِر فََأَمَرَها َأْن تُ َعجِّ وََكاَن يَ ْوَمَها فََأَحبَّ ، َحَّتَّ َتَْيتَ َمكَّ
اِفِعيُّ  ثَ نَا الشَّ  َأيِب  َعْن زَيْ َنَب بِْنتِ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ،  قَاَل: َأْخرَبّن َمْن أَِثُق بِِه ِمَن اْلَمْشرِِقيِّنيَ ،  َأْن تُ َواِفَقهُ " قَاَل: َوَحدَّ

َها،  َسَلَمةَ  هللاُ َعن ْ َرِضَي  أُمِّ َسَلَمَة  ْماَلءِ ،  َعْن  اإْلِ َلُه. َكَذا َرَواهُ يف  ِمث ْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبِّ َصلَّى  اْلَكِبرِي  ،  َعِن  اْلُمْخَتَصِر  َوَرَواهُ يف 
يًعا ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " َحَّتَّ تَ ْرِميَ  ْسنَاَدْيِن َجَِ َة وََكاَن يَ ْوَمَها اِبإْلِ ، فََأَحبَّ َأْن تُ َواِفَقهُ " َأْو " تُ َواِفَيهُ " ، اجْلَْمَرَة َوتُ َوايفَ َصاَلَة الصُّْبِح مِبَكَّ

ْسنَاِد الثَّاّن: َأْخرَبّن الثَِّقةُ  اِفِعيَّ  ثنا أَ ، َأْخرَباََن ِبَذِلَك أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو،  َعْن ِهَشامٍ ،  َوقَاَل يف اإْلِ بُو اْلَعبَّاِس َفذََكَرهُ وََكَأنَّ الشَّ
 َوَقْد َرَواهُ أَبُو ُمَعاِويََة َمْوُصواًل ، َرمِحَهُ هللاُ َأَخَذهُ ِمْن َأيِب ُمَعاوِيََة الضَّرِيرِ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

ثَ نَاهُ َكاِمُل ْبُن َأمْحََد اْلُمْسَتْمِليُّ   -  9574 َهِقيُّ ،  َد اْلِمْهَرَجاّنُّ أنبأ ِبْشُر ْبُن َأمحَْ ، َحدَّ ي ْ ، ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي ،  ثنا َداُوُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلب َ
َلْيِه َوَسلََّم  َعْن أُمِّ َسَلَمَة " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ عَ ،  َعْن زَيْ َنَب بِْنِت َأيِب َسَلَمةَ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ،  أنبأ أَبُو ُمَعاِويَةَ 

َة "   َأَمَرَها َأْن تُ َوايفَ َصاَلَة الصُّْبِح يَ ْوَم النَّْحِر مِبَكَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 أَوْ عَقَصَ حَلَقَ ،  بَابُ مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَّرَ 

ٍد اْلَمالِيِِنُّ   -  9583 ثنا ،  ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن إِبْ َراِهيمَ ،  أنبأ اْبُن َسْلمٍ ،  َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ أنبأ أَبُو  ،  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
َأيِب ُفَدْيكٍ  اَنِفعٍ ،  اْبُن  ْبُن  هللِا  َثِِن َعْبُد  أَبِيهِ ،  َحدَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َعْن  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل  اْبِن ُعَمَر  لَبََّد رَ ،  َعِن  َمْن   " ْأَسهُ قَاَل: 

ْحَراِم فَ َقْد َوَجَب َعَلْيِه احلِْاَلُق "    ِلْلِ
ُهَما، َعْبُد هللِا ْبُن اَنِفٍع َهَذا لَْيَس اِبْلَقِويِّ  َعْن ، َعْن أَبِيهِ ، وََكَذِلَك َرَواهُ َساملٌِ ، َوالصَِّحيُح أَنَّهُ ِمْن قَ ْوِل ُعَمَر َواْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ُعَمرَ 
 منكر.  ق:# قال المحق

 
َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، َعِن اْبِن ُعَمرَ ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَارٍ ، َوَقْد َرَواهُ َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص اْلُعَمِريُّ  - 9588

 " َمْن لَبََّد رَْأَسهُ فَ ْلَيْحِلْق فَ َقْد َوَجَب َعَلْيِه احلِْاَلُق "  
الصُّويفُّ  أَبُو َسْعٍد  اْلَمَداِئِِنُّ ،  َأْخرَباََنهُ  َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ  ثنا  َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ  أَبُو  ْبُن عَ ،  أنبأ  يُوُنُس  ْبُن  ،  ْبِد اأْلَْعَلىثنا  َأْخرَبّن َعْبُد هللِا 

ُبُت َهَذا َمْرفُوًعا ، َعْن َعاِصٍم َفذََكَرهُ َوَعاِصُم ْبُن ُعَمَر َضِعيفٌ ، اَنِفعٍ   َواَل يَ ث ْ
 منكر.  # قال المحقق:
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َعلِ   -  9597 احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ ِبْشرَاَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  يَزِيُد  ثنا  حَيََْي،  ْبُن  َماِلُك  ثنا   ، اْلِمْصِريُّ ٍد  حُمَمَّ ْبُن  يُّ 

ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعا اُج ْبُن َأْرطَاَة، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ َها، قَاَلْت: قَاَل َهارُوَن، أنبأ احْلَجَّ ِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
ُتْم َوَحَلْقتُْم فَ َقْد َحلَّ َلُكُم الطِّيُب َوالثِّيَاُب وَُكلُّ َشْيٍء ِإالَّ النَِّبُّ    النَِّساَء " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا رََمي ْ

 منكر.  # قال المحقق:
 

فَ َزاَد    -  9598 َهارُوَن،  ْبِن  يَزِيَد  َعْن  َبْكٍر،  َأيِب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ِإالَّ  َوَرَواهُ  َوالثِّيَاُب  الطِّيُب  َشْيٍء  َلُكْم ُكلُّ  َحلَّ  فَ َقْد  َوَذَِبُْتْم   " ِفيِه: 
َقاِء، َوأَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ قَااَل: أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب،  النَِّساَء " َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن ْبُن السِّ

ََتِْليطَاِت   ِمْن  َوَهَذا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  قَاَل:  َفذََكَرُه،  َبْكٍر  َأيِب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َعْن  ثنا  احْلَِديُث  َا  َوِإَّنَّ َأْرطَاَة،  ْبِن  اِج  احْلَجَّ
َها، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  َهاَعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم َكَما َرَواهُ َسائُِر النَّاِس َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقْطَعَ 
َماُم أَبُو ُعْثَماَن َرمِحَهُ هللاُ  -  9603 َعْن َعاِمِر  ،  ثنا َشرِيكٌ ،  ثنا َعِليُّ ْبُن ُحْجرٍ ،  أنبأ َجدِّي،  أنبأ أَبُو طَاِهِر ْبُن ُخَزمْيَةَ ،  َوَأْخرَباََن اإْلِ

َأيِب َواِئلٍ ،  ْبِن َشِقيقٍ  هللاِ ،  َعْن  يُ َلبِّ َحَّتَّ  ،  َعْن َعْبِد  يَ َزْل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلْم  النَِّبَّ َصلَّى  " رََمْقُت  اْلَعَقَبِة ِبَِوَِّل قَاَل:  رََمى ََجَْرَة 
 َحَصاٍة " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

َماُم أَبُو ُعْثَمانَ   - 9604 بَاّنُّ ، أنبأ َجدِّي ، أنبأ أَبُو طَاِهرٍ ، َوَأْخرَباََن اإْلِ ي ْ ثنا َجْعَفُر ،  ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاثٍ ،  ثنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص الشَّ
دٍ  أَ ،  ْبُن حُمَمَّ احْلَُسنْيِ ،  بِيهِ َعْن  ْبِن  اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن َعِليِّ  هللاُ َعْنهُ ،  َعِن  اْلَفْضِل َرِضَي  هللاُ َعَلْيِه  ،  َعِن  النَِّبِّ َصلَّى  َمَع  أََفْضُت  قَاَل: 

ُ َمَع ُكلِّ َحصَ  ْلِبَيَة َمَع آِخِر َحَصاةٍ ، اةٍ َوَسلََّم ِمْن َعَرفَاٍت فَ َلْم يَ َزْل يُ َلبِّ َحَّتَّ رََمى ََجَْرَة اْلَعَقَبِة يَُكربِّ  . ُثَّ َقطََع الت َّ
ْلِبَيَة ِبَِوَِّل َحَصاةٍ  ْيُخ: َتْكِبريُهُ َمَع ُكلِّ َحَصاٍة َكالدِّاَللَِة َعَلى َقْطِعِه الت َّ َوقَ ْولُُه:  ،  َكَما رُّوِينَا يف َحِديِث َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ ،  قَاَل الشَّ

ُد ، رََمى اجْلَْمَرَة َأرَاَد بِِه َحَّتَّ َأَخَذ يف رَْمِي اجْلَْمَرةِ يُ َلبِّ َحَّتَّ  َا َغرِيَبٌة أَْورََدَها حُمَمَّ َوأَمَّا َما يف رَِوايَِة اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس ِمَن الّزاَِيَدِة فَِإَنَّ
 َعِن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس فَاهللُ َأْعَلمُ ، ْلَمْشُهورَِة َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة َواْختَارََها َولَْيَسْت يف الّرَِوااَيِت ا

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 9605 ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن حُمَمَّ َبَة الْ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ي ْ اُر ْبُن قُ ت َ ثنا  ، َقاِضي مِبِْصرَ ثنا أَبُو َبْكَرَة َبكَّ
قَاَل: َغَدْوُت َمَع َعْبِد هللِا  ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َسْخرَبَةَ ،  َعْن ُُمَاِهدٍ ،  ثنا احْلَاِرُث ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب ُذاَببٍ ،  َصْفَواُن ْبُن ِعيَسى

ِمىًن ِإىَل َعَرَفَة وََكاَن َعْبُد هللِا رَُجاًل  َمْسُعوٍد ِمْن  َأْهِل اْلبَاِديَةِ ْبِن  ِمْسَحةُ  وََكاَن يُ َلبِّ فَاْجَتَمَع َعَلْيِه َغْوغَاءُ ،   آَدَم َلهُ َضِفريَََتِن َعَلْيِه 
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َا ُهَو التَّْكِبريُ  ْوِم تَ ْلِبَيٍة ِإَّنَّ َفَت ِإِلَّ قَاَل: فَِعْنَد َذِلَك ا، ِمْن َغْوغَاِء النَّاِس فَ َقالُوا: اَي َأْعَرايِبُّ ِإنَّ َهَذا لَْيَس بِي َ فَ َقاَل: " َجِهَل النَّاُس  ،  ْلت َ
هللِا َصلَّى َمَع َرُسوِل  لََقْد َخَرْجُت  اِبحْلَقِّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ًدا َصلَّى  بَ َعَث حُمَمَّ َنُسوا؟ َوالَِّذي  ِإىَل َعَرفَةَ    َأْم  ِمىًن  ِمْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 

ْلِبَيَة َحَّتَّ   رََمى اجْلَْمَرَة ِإالَّ َأْن خَيِْلطََها بَِتْكِبرٍي َأْو ََتِْليٍل " َفَما تَ َرَك الت َّ
 َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ ، َوَقْد رُوِّينَا َمْعىَن َهَذا خُمَْتَصًرا يف احْلَِديِث الثَّاِبِت َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِيدَ 

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  َأْخرَباََن أَبُو - 9606 َعِن اْبِن  ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َثِِن َأاَبُن ْبُن َصاِلحٍ ،  ِإْسَحاقَ  َعِليٍّ َعَلْيِهَما السَّاَلُم َفَما َأزَاُل َأَْسَُعهُ يُ َلبِّ َحَّتَّ قَاَل: أََفْضُت َمَع احْلَُسنْيِ ْبِن  ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  قَاَل: َحدَّ

ا َقَذفَ َها َأْمَسكَ  فَ َقاَل: " رَأَْيُت َأيِب َعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ تَ َعاىَل َعْنهُ يُ َلبِّ َحَّتَّ ،  فَ ُقْلُت: َما َهَذا؟،  رََمى ََجَْرَة اْلَعَقَبِة فَ َلمَّ
 رََمى ََجَْرَة اْلَعَقَبِة َوَأْخرَبّن َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ْفَعُل َذِلَك " 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخرِيِ فِي عَمَلِ يَوْمِ النَّحْرِ 
ْيٍد الصَّفَّارُ ، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  - 9633 ُد ْبُن غَاِلبٍ ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثنا ََتْتَاٌم َوُهَو حُمَمَّ

امِّ  َع اْبَن َعبَّاسٍ ، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن اْلُمَسيِّبِ ، ثنا َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّ نَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  قَاَل: قَاَل ال، َعْن رَُجٍل يُ َقاُل َلهُ احْلََسُن َسَِ
ئًا َم ِمْن ُنُسِكِه َشي ْ َرهُ َفاَل َشْيَء َعَلْيِه " ، " َمْن َقدَّ  أَْو َأخَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْإِفَاضَةِ لِلطَّوَافِ 
قَ ْيسٍ   -  9638 ْبُن  ُعَمُر  ْبِن  ،  َورََواهُ  الرَّمْحَِن  َعْبِد  دٍ ،  اْلَقاِسمِ َعْن  حُمَمَّ ْبِن  اْلَقاِسِم  النَِّبَّ  ،  َعِن  َأنَّ   " َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشَة  َعْن 

النَّْحِر ظَِهريَةً  يَ ْوَم  ْيَت  اْلب َ فَ َزارُوا  أِلَْصَحاِبِه  َأِذَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َعَلْيِه  ،  َصلَّى  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  "  َوزَاَر  لَْياًل  ِنَسائِِه  َمَع  َوَسلََّم 
ثنا ُعَمُر ْبُن قَ ْيٍس  ، ثنا احْلَاِرُث ْبُن َمْنُصوٍر اْلَواِسِطيُّ ، ثنا احْلََسُن ْبُن ُمْكَرمٍ ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّازُ ، َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ 

 َفذََكَرهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
بَاّنُّ ، ْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ َوأَ  -  9639 ي ْ ابِ ، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا الشَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ َعْن َعْبِد ،  أنبأ ِمْسَعرٌ ،  أنبأ َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ ،  ثنا حُمَمَّ

َمْيَسَرةَ  ْبِن  َوَسلََّم  ،  اْلَمِلِك  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ   " طَاُوٍس  " َعْن  اللَّْيِل  ِمَن  النَّْحِر  يَ ْوِم  طََواَف   طَاَف 
َلُه. َوِإىَل َهَذا َذَهَب ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبرْيِ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم طَافَ ، َعْن َجاِبرٍ ، قَاَل: َوأنبأ ِمْسَعرٌ  -  9640  َعْن ُُمَاِهٍد ِمث ْ

 َعْن َعاِئَشَة َوهللاُ َأْعَلمُ ، َعِن اْبِن ُعَمَر َوَحِديُث َجاِبٍر َوَحِديُث َأيِب َسَلَمةَ ، ِذِه الّرَِوااَيِت َحِديُث اَنِفعٍ َوَأَصحُّ هَ ، َعَلى اَنقَِتِه لَْياًل 
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َكِثريٍ ، ثنا يُوُسفُ ، أنبأ احْلََسنُ ، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرئُ  - 9643 َلى، ثنا ُسْفيَانُ ، ثنا حُمَمَّ َثِِن اْبُن َأيِب لَي ْ َعْن َعْبِد ، َحدَّ
اَلُم ِإىَل ِمىًن َفَصلَّى هِبَا الظُّْهرَ ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو،  هللِا ْبِن َأيِب ُمَلْيَكةَ  اَلُم ِِبِبْ َراِهيَم َعَلْيِه السَّ ، قَاَل: " أَفَاَض َجرْبَائِيُل َعَلْيِه السَّ

ْمسُ ،  ُثَّ َغَدا ِمْن ِمىًن ِإىَل َعَرفَاٍت َفَصلَّى هِبَا الصَّاَلَتنْيِ ،  َوالصُّْبحَ ،  َواْلِعَشاءَ ،  َواْلَمْغِربَ ،  َواْلَعْصرَ  ُثَّ أََتى  ،  ُثَّ َوَقَف َحَّتَّ غَاَبِت الشَّ
َزَل هِبَا فَ بَاتَ  ُثَّ َوَقَف بِِه َكأَْبطَِأ َما ُيَصلِّي ،  صُّْبَح َكَأْعَجَل َما ُيَصلِّي َأَحٌد ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ ُثَّ َصلَّى هِبَا يَ ْعِِن ال،  ِبِه ِإىَل اْلُمْزَدِلَفِة فَ ن َ

ٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ ،  َأَحٌد ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ُثَّ َدَفَع ِإىَل ِمىًن فَ َرَمى َوَذَبَح َوَحَلقَ  لََّم: }َأِن اتَِّبْع ِملَّةَ  ُثَّ َأْوَحى هللا َعزَّ َوَجلَّ ِإىَل حُمَمَّ
 [ " 123ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي{ ]النحل: 

ْيدٍ ،  ثنا يُوُسفُ ،  أنبأ احْلََسنُ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقرِئُ   -  9644 ُد ْبُن ُعب َ ُد ْبُن ثَ ْورٍ ،  ثنا حُمَمَّ َثِِن   قَاَل:،  َعْن َمْعَمرٍ ،  ثنا حُمَمَّ َحدَّ
َلى ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ ْيتِ ،  حُمَمَّ فَ َقاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ لَِنِبيِِّه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ،  ِبِِْسنَاِدِه ََنَْوهُ ُثَّ َحَلَق ُثَّ أَفَاَض ِبِه ِإىَل اْلب َ

نَا إِلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملَّ   [ 123َة إِبْ َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي{ ]النحل:  }ُثَّ َأْوَحي ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 9645 َعِن اْبِن  ، بَُكرْيٍ ثنا يُوُنُس ْبُن ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َلى ْيَت َفطَاَف بِهِ َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َوَمْعنَاهُ َمْرفُوًعا ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم زَاَد: " ُثَّ أََتى بِِه الْ ،  َأيِب لَي ْ ُثَّ رََجَع ِبِه ِإىَل ِمىًن  ،  ب َ
مَ  ٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا َوَما كَ ُثَّ  ،  فَأَقَاَم ِفيَها تِْلَك اأْلَايَّ اَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي{  َأْوَحى هللاُ تَ َعاىَل ِإىَل حُمَمَّ

 [ "  123]النحل: 
 َواْلَمْوقُوُف َأَصْوبُ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 لَيَالِي مِن ى   بَابُ زِيَارَةِ الْبَيْتِ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ 
ْيٍد الصَّفَّارُ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَدانَ  -  9651 نَا ُمَعاذُ ْبُن ،  ثنا اْبُن َعْرَعَرةَ ،  ثنا اْلَمْعَمِريُّ ،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ قَاَل: َدَفَع ِإلَي ْ

ْعُتهُ ِمْن َأيِب َومَلْ يَ ْقَرْأهُ  انَ ،  اَل: َفَكاَن ِفيِه َعْن قَ تَاَدةَ قَ ،  ِهَشاٍم ِكتَااًب َوقَاَل َسَِ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ " َأنَّ َنِبَّ ،  َعْن َأيِب َحسَّ
َلٍة َما َداَم مِبِىًن " قَاَل: َوَما رَأَْيُت َأَحدً  ْيَت ُكلَّ لَي ْ  ،  هِ ا َواطََأهُ َعَليْ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُزوُر اْلب َ

ْيُخ: َوَرَوى الث َّْوِريُّ يف اجْلَاِمعِ  َلٍة " يَ ْعِِن  ،  َعِن اْبِن طَاُوسٍ ،  قَاَل الشَّ َعْن طَاُوٍس " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يُِفيُض ُكلَّ لَي ْ
 لَيَاِلَ ِمىًن 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 يَرْعَوْا نَهَار ا وَيَرْمُوا لَيْلًا إِنْ شَاءُوا بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ  
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اْلَقاِضي   -  9676 احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  أنبأ  ،  َوأَبُو زََكرايَّ 

ْبِن َعبْ  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  احْلََكمِ حُمَمَّ اْبُن َوْهبٍ ،  ِد  اْبُن ُجَرْيجٍ ،  أنبأ  هللاُ َعَلْيِه ،  َأْخرَبّن  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى   " َأيِب راََبٍح  ْبِن  َعْن َعطَاِء 
ِبِل َأْن يَ ْرُموا اجْلَِماَر اِبللَّْيِل "  َص ِلرَِعاِء اإْلِ  َوَسلََّم رَخَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

دٌ ، َوأَبُو زََكرايَّ قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ ،  اَن أَبُو َبْكرٍ َوَأْخربََ   - 9677 َعْن َعطَاِء ْبِن  ،  َأْخرَبّن ُعَمُر ْبُن قَ ْيسٍ ، أنبأ اْبُن َوْهبٍ ،  أنبأ حُمَمَّ
راََبحٍ  َعبَّاسٍ ،  َأيِب  اْبَن  ْعُت  َسَِ وَ ،  قَاَل:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  اِبللَّْيلِ يَ ُقوُل:  يَ ْرِمي  الرَّاِعي   " " ،  َسلََّم:  َهاِر  اِبلن َّ  َويَ ْرَعى 

ْسنَاِد أنبأ اْبُن َوْهبٍ  - 9678 ِد ْبِن إِبْ َراِهيمَ ، َعْن ُعَمارََة ْبِن َغزِيَّةَ ، َأْخرَبّن حَيََْي ْبُن أَيُّوبَ ، َوهِبََذا اإْلِ َعْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن ، َعْن حُمَمَّ
َلهُ ، الرَّمْحَنِ َعْبِد   َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمث ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -  9679 هللِا  أَبُو َعْبِد  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  الصَّغَاّنُّ ،  ثنا  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد  بْ ،  ثنا حُمَمَّ اأْلَْعَلى  ُن ثنا َعْبُد 
َخاِلدٍ ،  مَحَّادٍ  ْبُن  ُمْسِلُم  هللاِ ،  ثنا  ْيِد  ُعب َ اَنِفعٍ ،  َعْن  يَ ْرُموا  ،  َعْن  َأْن  لِلّرَِعاِء  َص  رَخَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ   " اْبِن ُعَمَر  َعِن 

 اِبللَّْيِل " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 أَيَّامِ التَّشْرِيقِ   بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ بِمِن ى أَوْسَطَ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9682 ٍد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب َحاِمٍد اْلُمْقرُِئ قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا  ،  َوأَبُو حُمَمَّ
ْبِن   ْبُن ِإْسَحاَق  احْلََسُن  اْلَعطَّارُ أَبُو َعِليٍّ  احْلُبَابِ ،  يَزِيَد  ْبُن  الرَّبَِذيُّ ،  ثنا زَْيُد  ْيَدَة  ْبُن ُعب َ ُموَسى  َيَسارٍ ،  َأْخرَبّن  ْبُن  ، َأْخرَبّن َصَدقَةُ 

ُهَما َعن ْ هللاُ  َرِضَي  ُعَمَر  اْبِن  رَ ،  َعِن  َعَلى  هللِا َواْلَفْتُح  َنْصُر  ِإَذا َجاَء  ورَةُ  السُّ َهِذِه  أُْنزَِلْت  َوَسلََّم يف قَاَل:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  ُسوِل 
اْلَوَداعُ  أَنَّهُ  التَّْشرِيِق َوَعَرَف  ِم  َأايَّ َلهُ فَ رَِكبَ ،  َوَسِط  َلْت  ِبَراِحَلِتِه اْلَقْصَواِء فَ ُرحِّ اِبْلَعَقَبِة َواْجَتَمَع النَّاسُ ،  فَأََمَر  اَي  ،  فَ َوَقَف   " فَ َقاَل: 

  احْلَِديَث يف ُخْطبَِتهِ أَي َُّها النَّاُس " َفذََكرَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9684 ،  بْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوقٍ ثنا إِ ،  َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
اكُ ، ثنا ُقَداَمةُ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الرَُّؤاِسيُّ ، َعْن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن زاَِيدٍ ،  ثنا َحبَّاُن ْبُن ِهاَللٍ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس يَ ْعِِن يف قَ ْولِِه ،  ثنا الضَّحَّ
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َل يف يَ ْوَمنْيِ َفاَل ِإُْثَ  َر َفاَل ِإُْثَ َعَلْيِه{ ]البقرة:  }َفَمْن تَ َعجَّ َل يف يَ ْوَمنْيِ ُغِفَر لَهُ 203َعَلْيِه َوَمْن َتََخَّ َر  ، [ قَاَل: " َمْن تَ َعجَّ َوَمْن َتََخَّ
ٍم ُغِفَر َلهُ "   ِإىَل َثاَلثَِة َأايَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثَ نَا َحبَّاُن ْبُن ِهاَللٍ   -  9685 ُهَما  ،  َعِن احْلََسنِ ،  َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيدٍ ،  ْبِن َسَلَمةَ َعْن مَحَّاِد  ،  قَاَل: َوَحدَّ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ
َل يف يَ ْوَمنْيِ َفاَل ِإُْثَ َعَلْيِه{ ]البقرة:    [ قَاَل: " رََجَع َمْغُفورًا َلهُ " َأْو قَاَل: " ُغِفَر َلهُ " 203}َفَمْن تَ َعجَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 مَا جَاءَ فِي بَدْءِ الرَّمْيِ   بَابُ 
ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنئٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  9693 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن أََنٍس اْلُقَرِشيُّ ،  أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ

َثِِن إِب ْ ،  ثنا َحْفُص ْبُن َعْبِد هللاِ  ْيِد هللاِ ،  َراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ َحدَّ قَاَل: ،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس رَفَ َعهُ ،  َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعدِ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن ُعب َ
ْيطَاُن ِعْنَد ََجَْرِة   الشَّ َلهُ  اْلَمنَاِسَك َعَرَض  اَلُم  السَّ هللِا َعَلْيِه  ِإبْ َراِهيُم َخِليُل  أََتى  ا  َلمَّ ِبَسْبِع َحَصيَاٍت َحَّتَّ َساَخ يف  "  اْلَعَقَبِة فَ َرَماهُ 

ُثَّ َعَرَض َلهُ يف اجْلَْمَرِة الثَّالَِثِة فَ َرَماهُ ِبَسْبِع ، ُثَّ َعَرَض َلهُ ِعْنَد اجْلَْمَرِة الثَّانَِيِة فَ َرَماهُ ِبَسْبِع َحَصيَاٍت َحَّتَّ َساَخ يف اأْلَْرضِ ، اأْلَْرضِ 
ْيطَاَن تَ ْرَُجُونِ َحَصيَاٍت َحَّتَّ   َوِملََّة أَبِيُكْم تَ تَِّبُعوَن " ،  َساَخ يف اأْلَْرِض " قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ تَ َعاىَل َعْنُه: " الشَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -  9694 أَبُو َعْبِد هللِا  اْلَعبَّاِس  ،  َوَأْخرَباََن  أَبُو  اْلَمْحُبويِبُّ ثنا  َأمْحََد  ْبُن  ُد  اجْلَبَّارِ ،  حُمَمَّ ْبُن َعْبِد  اْلَفْضُل  أَبُو ،  ثنا  ح َوَأْخرَباََن 
يَّاِريُّ  َعْن َعطَاِء ، و مَحَْزةَ ثنا أَبُ ، قَااَل: ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َشِقيقٍ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعِليٍّ اْلَغزَّالُ ، اْلَعبَّاِس اْلَقاِسُم ْبُن اْلَقاِسِم السَّ

اِئبِ  اَلُم ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَذَهَب ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ ، ْبِن السَّ قَاَل: " َجاَء ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ
ْيطَاُن لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  ُثَّ َأرَاهُ ََجًْعا ،  َخَل ِمىًن فََأرَاهُ اجْلَِمارَ فَانْ َفَرَج َلهُ ثَِبرٌي َفدَ ،  ِبِه ِلرُيِيَهُ اْلَمنَاِسكَ  َبَغ الشَّ ُثَّ َأرَاهُ َعَرفَاٍت فَ ن َ
ُثَّ نَ َبَغ لَهُ يف ، فَ َرَماهُ ِبَسْبِع َحَصيَاٍت َحَّتَّ َساخَ  ُثَّ نَ َبَغ َلهُ يف اجْلَْمَرِة الثَّانَِيةِ ،  فَ َرَماهُ ِبَسْبِع َحَصيَاٍت َحَّتَّ َساخَ ، َوَسلََّم ِعْنَد اجْلَْمَرةِ 

 ََجَْرِة اْلَعَقَبِة فَ َرَماهُ ِبَسْبِع َحَصيَاٍت َحَّتَّ َساَخ َفَذَهَب "  
اِئبِ ، وََكَذِلَك رُِوَي َعْن َعْبَداَن ْبِن ُعْثَمانَ   َعْن َأيِب مَحَْزَة تَ َفرََّد بِِه َهَكَذا َعطَاءُ ْبُن السَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَركٍ  - 9695 ثنا مَحَّاُد ْبُن ، ثنا أَبُو َداُودَ ، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
قَاَل: قُ ْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس: يَ ْزُعُم قَ ْوُمَك َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم طَاَف ،  الطَُّفْيلِ َعْن َأيِب  ،  َعْن َأيِب َعاِصٍم اْلَغَنِويِّ ،  َسَلَمةَ 

ْيِت َوأَنَّهُ ُسنَّةٌ  ،  َلى بَِعرٍي َولَْيَس ِبُسنَّةٍ قُ ْلُت: َما َصَدقُوا وََكَذبُوا؟ قَاَل: " َصَدقُوا طَاَف عَ ، قَاَل: " َصَدقُوا وََكَذبُوا " ، َعَلى بَِعرٍي اِبْلب َ
 َحَّتَّ َيْسَمُعوا َكاَلَمهُ َواَل تَ نَاَلهُ أَْيِديِهْم ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن اَل َيْصِرُف النَّاَس َعْنهُ َواَل َيْدَفُع َفطَاَف َعَلى اْلَبِعريِ 
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هللاِ ،  " َأنَّ َرُسوَل  يَ ْزُعُموَن  ْيِت َوَأنَّ َذِلَك ُسنَّةٌ قُ ْلُت:  اِبْلب َ رََمَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد  "،   َصلَّى  " َصَدقُوا وََكَذبُوا  َما ،  قَاَل:  قُ ْلُت: 
ًدا َوأَ ،  َصَدقُوا وََكَذبُوا؟ قَاَل: " َصَدقُوا َقْد رََمَل وََكَذبُوا لَْيَسْت ِبُسنَّةٍ  َغفِ ِإنَّ قُ َرْيًشا قَاَلْت: َدُعوا حُمَمَّ ، ْصَحابَهُ َحَّتَّ مَيُوتُوا َمْوَت الن َّ

ا َصاحَلُوا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأْن جيَِيُئوا ِمَن اْلَعاِم اْلُمْقِبِل فَ ُيِقيُموا مبَِ  مٍ فَ َلمَّ َة َثاَلثََة َأايَّ فَ َقِدَم َرُسوُل هللِا َصلَّى ،  كَّ
قُ ْلُت: َويَ ْزُعُم قَ ْوُمَك َأنَّ َرُسوَل  ، قَاَل أِلَْصَحاِبِه: اْرُمُلوا َولَْيَس ِبُسنٍَّة " ، َأْصَحابُهُ َواْلُمْشرُِكوَن ِمْن ِقَبِل قُ َعْيِقَعانَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وَ 

ا أُِرَي اْلَمنَاِسَك قَ ،  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َسَعى َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة َوَأنَّ َذِلَك ُسنَّةٌ  اَلُم َلمَّ اَل: " َصَدقُوا ِإنَّ إِبْ َراِهيَم َعَلْيِه السَّ
اَلمُ   َعَرضَ  َقهُ ِإبْ َراِهيُم َعَلْيِه السَّ اَلُم َحَّتَّ أََتى ِبِه ِمىًن ،  َلهُ َشْيطَاٌن ِعْنَد اْلَمْسَعى َفَسابَ َقهُ َفَسب َ فَ َقاَل ،  ُثَّ اْنطََلَق ِبِه َجرْبَائِيُل َعَلْيِه السَّ

َهى ِإىَل ََجَْرِة اْلَعَقَبِة فَ َعَرَض َلهُ ،  َلُه: ُمنَاُخ النَّاِس َهَذا ْيطَاَن فَ َرَماهُ ِبَسْبِع َحَصيَاٍت َحَّتَّ َذَهبَ ،  ُثَّ انْ ت َ ، ُثَّ أََتى بِِه ََجًْعا ،  يَ ْعِِن الشَّ
َيْت َعَرفََة؟ ،  َقاَل: َهِذِه َعَرَفةُ "ف َ ،  ُثَّ أََتى بِِه َعَرفَةَ ، فَ َقاَل: َهَذا اْلَمْشَعُر احْلََرامُ  قَاَل: " ،  قَاَل: اَل ،  قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: " أََتْدِري ملَ َسُِّ

ْلِبيَ  الت َّ أََتْدرِي َكْيَف َكاَنِت   " َعبَّاٍس:  اْبُن  قَاَل   " َأَعَرْفَت؟  لَهُ  قَاَل  السَّاَلُم  َعَلْيِه  َجرْبَائِيَل  وََكْيَف  أِلَنَّ  قُ ْلُت:   " ْلِبَيُة؟  ُة؟  الت َّ َكاَنِت 
ا أُِمَر َأْن يُ َؤذَِّن يف النَّاِس اِبحْلَجِّ أُِمْرِت اجْلِبَاُل َفخَ  َورُِفَعْت َلهُ اْلُقَرى فََأذََّن يف  ،  َفَضْت رُُءوَسَهاقَاَل: " ِإنَّ ِإبْ َراِهيَم َعَلْيِه السَّاَلُم َلمَّ

 النَّاِس اِبحْلَجِّ " 
يُّ ، أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطَرٍ ، ْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ َوَأْخرَباََن أَبُو نَ  - 9696 ُد ْبُن حَيََْي ْبِن احْلََسِن اْلَعمِّ ثنا مَحَّاٌد  ، ثنا اْبُن َعاِئَشةَ ، أنبأ حُمَمَّ

اْبُن َسَلَمةَ  اْلَغَنِويُّ ،  َوُهَو  أَنَّهُ  ،  ثنا أَبُو َعاِصٍم  ِإالَّ  بَِنْحِوِه  احْلَِديَث  بَِعرٍي " َوزَاَد ِعْنَد  َفذََكَر  الصََّفا َواْلَمْرَوِة َعَلى  َبنْيَ  " طَاَف  قَاَل: 
َذَهبَ  َحَّتَّ  َحَصيَاٍت  ِبَسْبِع  فَ َرَماهُ  اْلُوْسَطى  اجْلَْمَرِة  ِعْنَد  َشْيطَاٌن  لَهُ  َعَرَض  ُثَّ   " َقِميٌص ،  قَ ْوِلِه:  ِإَْسَاِعيَل  َوَعَلى  لِْلَجِبنِي  تَ لَّهُ  ُثَّ 

إِ ف َ ،  أَبْ َيضُ  اَي  }َأْن  َخْلِفِه  ِمْن  فَ ُنوِدَي  لَِيْخَلَعهُ  فَ َعاجَلَهُ  ِفيِه  ُتَكفُِّنِِن  ثَ ْوٌب  يِب  لَْيَس  ِإنَّهُ  أََبِت  اَي  ِإانَّ  َقاَل:  الرُّْؤاَي  ْقَت  َصدَّ َقْد  بْ َراِهيُم 
]الصافات:   اْلُمْحِسِننَي{  جَنْزِي  فَِإَذا105َكَذِلَك  ِإبْ َراِهيُم  َفَت  فَاْلت َ قَاَل:   ]   " َفَذَِبَهُ  أَبْ َيَض  َأْعنَيَ  َرَن  أَق ْ ِبَكْبٍش  اْبُن  ،  ُهَو  قَاَل 

اْلِكبَاشِ  ِمَن  الضَّْرَب  َذِلَك  نَ تَِّبُع  رَأَيْ تُ نَا  فَ َلَقْد   " َلهُ ،  َعبَّاٍس:  فَ َعَرَض  اْلُقْصَوى  اجْلَْمَرِة  ِإىَل  اَلُم  السَّ َعَلْيِه  َجرْبَائِيُل  ِبِه  َذَهَب  ا  فَ َلمَّ
ْيطَاُن ف َ  احْلَِديَث بَِنْحِوهِ الشَّ َمنَاِخِر ،  َرَماهُ ِبَسْبِع َحَصيَاٍت َحَّتَّ َذَهَب " ُثَّ ذََكَر اَبِقَي  َتُكوُن يف  َغُف: ِديَداٌن  الن َّ قَاَل اْبُن َعاِئَشَة: 

اةِ   الشَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ 

أَبُو  -  9725 َعْبَدانَ   َأْخرَباََن  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  ْيدٍ ،  احْلََسِن  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  اْلَواِسِطيُّ ،  أنبأ  ُسَلْيَماَن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ْبُن  ،  ثنا  َسِعيُد  ثنا 
قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َدَخَل ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َعْن َعطَاءٍ ، َعِن اْبِن حُمَْيِصنٍ ، ثنا اْبُن اْلُمَؤمَّلِ ، ُسَلْيَمانَ 

ْيَت َدَخَل يف َحَسَنٍة َوَخَرَج ِمْن َسيَِّئٍة َوَخَرَج َمْغُفورًا لَهُ "    اْلب َ
 تَ َفرََّد بِِه َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمَؤمَِّل َولَْيَس ِبَقِويٍّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخربََ  -  9726 ثنا َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى ْبِن زَْيِد ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر ْبِن َماِلٍك  ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
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َأنَّ  ،  َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللاِ ،  َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ ،  ٍد اْلَمكِّيُّ ثنا زَُهرْيُ ْبُن حُمَمَّ ،  ثنا َعْمُرو ْبُن َأيِب َسَلَمَة التِّنِّيِسيُّ ،  بِِتنِّيسَ ،  اللَّْخِميُّ 
ْقِف َيدَُع ذَ ،  َعاِئَشةَ  السَّ َبَصَرهُ ِقَبَل  اْلَكْعَبَة َكْيَف يَ ْرَفُع  ِإَذا َدَخَل  اْلُمْسِلِم  لِْلَمْرِء  " َعَجبًا  ِإْجاَلاًل ّلِلَِِّ َوِإْعظَاًما؟ َكاَنْت تَ ُقوُل:   ِلَك 

هَ   ا " َدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَكْعَبَة َما َخلََّف َبَصُرهُ َمْوِضَع ُسُجوِدِه َحَّتَّ َخَرَج ِمن ْ
 باطل.  # قال المحقق:

 
 بَابُ تَرْكِ الْحَائِضِ الْوَدَاعَ 

ِد ْبِن ِإْسَحاقَ أنبأ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرئُ  - 9762 ثنا ، ثنا ُهَشْيمٌ ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ ، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ ، احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
اءُ  ْيِت " ،  َأنَّ زَْيَد ْبَن ََثِبتٍ ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َخاِلٌد احْلَذَّ اْبُن َعبَّاٍس: " ِإَذا  فَ َقاَل  ،  قَاَل: " تُِقيُم َحَّتَّ َتْطُهَر َوَيُكوُن آِخُر َعْهِدَها اِبْلب َ

ْنِفْر "  قَاَل: فَ َقاَل  ، فََأْرَسَل زَْيُد ْبُن ََثِبٍت ِإىَل اْبِن َعبَّاٍس " َأّّنِ َوَجْدُت الَِّذي قُ ْلَت َكَما قُ ْلَت "، َكاَنْت َقْد طَاَفْت يَ ْوَم النَّْحِر فَ ْلت َ
ْبُت َأْن أَقُوَل مِبَا يف ِكتَاِب هللِا "، ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِلنَِّساءِ اْبُن َعبَّاٍس: " ِإّّنِ أَلَْعَلُم قَ ْوَل َرُسوِل هللِا َصلَّ  ُثَّ َتاَل َهِذِه ، َوَلِكِنِّ َأْحب َ

]احلج:   اْلَعتِيِق{  ْيِت  اِبْلب َ َوْلَيطَّوَّفُوا  نُُذورَُهْم  َوْليُوفُوا  تَ َفثَ ُهْم  ْقُضوا  ْلي َ }ُثَّ  فَ 29اآْليََة  الت َّ َقَضِت  فَ َقْد  َوطَاَفْت  [  النَّْذَر  َوَوفَِّت  َث 
ْيِت َفَما بَِقَي؟ "   اِبْلب َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْوُقُوفِ فِي الْمُلْتَزَمِ 
يُوُسفَ   -  9765 ْبُن  ِد  حُمَمَّ أَبُو  َأمْحَدَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  َدْعَلُج  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  غَاِلبٍ ،  أنبأ  ْبُن  ُد  أَبُو  ،  أنبأ حُمَمَّ أَبُو  ،  ُحَذيْ َفةَ ثنا  َوَأْخرَباََن  ح 

ُد ْبُن َكِثريٍ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َداُوَد اْلَمكِّيُّ ،  أنبأ ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن أَيُّوَب اللَّْخِميُّ ،  احْلََسِن ْبُن َعْبَدانَ  َعِن ،  قَااَل: ثنا ُسْفيَانُ ،  ثنا حُمَمَّ
الصَّبَّاحِ  ْبِن  ُشَعْيبٍ َعْن  ،  اْلُمَثىنَّ  ْبِن  أَبِيهِ ،  َعْمرِو  َوَصْدرَهُ  ،  َعْن  يُ ْلِزُق َوْجَههُ   " َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  رَأَْيُت  َجدِّهِ  َعْن 

َزِم "   اِبْلُمْلت َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَحُجَّ: صَرُورَةٌ 

اِبْلَقِويِّ َورََواهُ    -  9769 ْبُن قَ ْيٍس َولَْيَس  ْبِن ِدينَارٍ ،  ُعَمُر  هللاُ َعَلْيِه ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َعْن َعْمرِو  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ   " اْبِن َعبَّاٍس  َعِن 
 َوَسلََّم ََنَى َأْن يُ َقاَل لِْلُمْسِلِم: َصُرورٌَة "  

ٍد ا َهاّنُّ َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ زَّازُ ،  أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ ،  حْلَاِرُث اأْلَْصب َ ثنا طَاِهُر ْبُن َخاِلِد ،  ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلب َ
َنةَ ، ثنا َأيِب ، ْبِن نَِزارٍ  ي ْ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َعْمرٍو، َعْن ِعْكرَِمةَ َعْن ، ثنا ُعَمُر ْبُن قَ ْيٍس َفذََكَرهُ َوَقْد َرَواهُ ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ

َيُكوَن َذِلَك َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  ُمْرَساًل َوَرَواهُ اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمرٍو  َأْن  ِمْن قَ ْوِلِه َونَ َفى  هللاُ َعَلْيِه ،  َعْن ِعْكرَِمَة  النَِّبِّ َصلَّى  َأْو َعِن 
َنَة َوَغرْيِهِ   ،َوَسلَّمَ  ي ْ قَاَل: " َكاَن الرَُّجُل يَ ْلِطُم الرَُّجَل يف اجْلَاِهِليَِّة  ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ،  فَاهللُ َأْعَلُم. َويف رَِوايَةُ اْبِن ُعي َ
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فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َصُرورَةَ  ،  َي ِِبَْعرِِه يف رِْجِلهِ َويَ ُقوُل: ِإّّنِ َصُرورٌَة فَ يُ َقاُل َلهُ َدُعوا الصَُّرورََة جِلَْهِلِه َوإْن رُمِ 
ْساَلِم " َويف رَِوايٍَة ُأْخَرى: يَ ْلِطُم َوْجَه الرَُّجِل ُثَّ يَ ُقوُل: ِإّّنِ َصُرورٌَة فَ يُ َقاُل: رُدُّوا َصرُ    ، ْلَحهُ يف رِْجِلهِ ورََة َوْجِهِه َوَلْو أَْلَقى سَ يف اإْلِ

َوََترًَة َعْن ،  َوََترًَة َعِن اْبِن َأِخي ُجَبرْيٍ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َوََترًَة َعِن اْبِن ُجَبرْيٍ ،  َعْن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعمٍ ،  َورُِوَي َعْن َمْنُصوِر ْبِن َأيِب ُسَلْيٍم ََترَةً 
 اَل َصُرورََة " ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َدَخَلِت اْلُعْمَرةُ يف احْلَجِّ ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمةِ َعِن النَِّبِّ ، اَنِفِع ْبِن ُجَبرْيٍ أُرَاهُ َعْن أَبِيهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َعْبَدانَ   -  9770 ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  أَيُّوبَ ،  َوَأْخرَباََن  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  َعْبَدانُ ،  أنبأ  أَيُّوبَ ثنا  ،  ثنا  ْبُن  ْبُن ،  ُشَعْيُب  ُمَعاِويَةُ  ثنا 
قَاَل: " اَل يَ ُقوَلنَّ َأَحدُُكْم: ِإّّنِ َصُرورٌَة " قَاَل ُسَلْيَماُن  ، أُرَاهُ رَفَ َعهُ ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َعْن َعطَاءٍ ، َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ، ثنا ُسْفيَانُ ،  ِهَشامٍ 

 ُسْفيَاَن ِإالَّ ُمَعاِويَةُ ْبُن َأمْحََد: مَلْ يَ ْرفَ ْعهُ َعْن 
 حسن. # قال المحقق:

 
 وَأَنَّ النَّسِيءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ،  بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمُحَرَّمِ: صَفَرٌ 

ِد ْبنِ ، َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ  - 9774 ارِِميُّ ، َعْبُدوسٍ  ثنا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ثنا َعْبُد ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ
َثِِن ُمَعاِويَةُ ْبُن َصاِلحٍ ،  هللِا ْبُن َصاِلحٍ  َا النَِّسيءُ زاَِيَدٌة يف اْلُكْفِر{  ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحةَ ،  َحدَّ يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل }ِإَّنَّ

يَُكىنَّ َأاَب َُثَاَمَة فَ يُ نَاِدي َأاَل    [ قَاَل: " النَِّسيءُ َأنَّ ُجنَاَدَة ْبَن َعْوِف ْبِن أَُميََّة اْلِكنَاّنَّ َكاَن يُ َوايف اْلَمْوِسَم ُكلَّ َعاٍم وََكانَ 37]التوبة:  
يُ َعابُ  َأاَب َُثَاَمَة اَل حُيَاُب َواَل  ا،  ِإنَّ  اأْلَوَِّل  اْلُمَحرََّم َعاًما ،  ْلَعاَم َحاَللٌ َأاَل َوِإنَّ َعاَم َصَفٍر  لِلنَّاِس فَ ُيَحّرُِم َصَفًرا َعاًما َوحُيَّرُِم  فَ ُيِحلُّهُ 

َا النَِّسيءُ زاَِيَدٌة يف اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا حيُِلُّونَهُ َعاًما وَ  [ ِإىَل قَ ْوِلِه }اَل  37حُيَّرُِمونَهُ َعاًما{ ]التوبة: َفَذِلَك قَ ْولُهُ تَ َعاىَل }ِإَّنَّ
 [ 264يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن{ ]البقرة: 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَرانَ  - 9776 ْغَدادَ ، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ اكِ  أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبنُ ، بِب َ مَّ َبُل ْبُن ِإْسَحاقَ ، السَّ قَاَل: قَاَل  ، ثنا َحن ْ
َبٍل ِحَكايًَة َعْن ُُمَاِهدٍ  َا النَِّسيءُ زاَِيَدٌة يف اْلُكْفِر{ ]التوبة:  ،  أَبُو َعْبِد هللِا يَ ْعِِن َأمْحََد ْبَن َحن ْ وا يف ِذي 37يف قَ ْوِلِه }ِإَّنَّ [ قَاَل: َحجُّ

ِة َعاَمنْيِ  وا يف اْلُمَحرَِّم َعاَمنْيِ َفَكانُوا ،  احلِْجَّ ةُ َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ    ُثَّ َحجُّ حَيُجُّوَن يف ُكلِّ َسَنٍة يف ُكلِّ َشْهٍر َعاَمنْيِ َحَّتَّ َوافَ َقْت َحجَّ
ِة النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسَنةٍ  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن قَاِبٍل ُثَّ َحجَّ النَِّبُّ َصلَّ ،  َعْنهُ اآْلِخَر ِمَن اْلَعاَمنْيِ يف ِذي اْلَقْعَدِة قَ ْبَل َحجَّ

ِة َفَذِلَك ِحنَي يَ ُقوُل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ُخْطَبِتِه: " ِإنَّ الزََّماَن قَ  َماَواِت  يف ِذي احلِْجَّ َئِتِه يَ ْوَم َخَلَق السَّ ِد اْسَتَداَر َكَهي ْ
 َواأْلَْرَض " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يُفْسِدُ الْحَجَّ 
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ُد ْبُن َصاِلحٍ   -  9778 اُوِديُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ُد ْبُن َأمْحََد ،  أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ َعْبُد هللِا ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَفَسِويُّ الدَّ ثنا أَبُو َعِليٍّ حُمَمَّ
ِجْستَاّنُّ ، اللُّْؤلُِؤيُّ  مٍ ، ثنا أَبُو تَ ْوبَةَ ، ثنا أَبُو َداُوَد السِّ َأْو زَْيُد ْبُن ، قَاَل: َأْخرَبّن يَزِيُد ْبُن نُ َعْيمٍ ،  َعْن حَيََْي ،  ثنا ُمَعاِويَةُ يَ ْعِِن اْبَن َسالَّ

فَ َقاَل ،  الرَُّجُل َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َفَسَأَل  ،  َأنَّ رَُجاًل ِمْن ُجَذاٍم َجاَمَع اْمَرأََتهُ َوُُهَا حُمْرَِمانِ   -َشكَّ أَبُو تَ ْوبََة    -نُ َعْيٍم  
ُنُسَكُكَما اْقِضيَا   " َفرَّقَا وَ ،  َْلَُما:  ُتَما فَ ت َ َأَصب ْ َما  ُتَما ِفيِه  َأَصب ْ الَِّذي  اْلَمَكاَن  ُتَما  ِإَذا ِجئ ْ اْرِجَعا َحَّتَّ  يَ َرى َواِحٌد َوَأْهِداَي َهْداًي ُثَّ  اَل 

ُتَما فَأَ ،  َبهُ ِمْنُكَما َصاحِ  َأَصب ْ ُتَما ِفيِه َما  َأَصب ْ ُتَما اِبْلَمَكاِن الَِّذي  ِإَذا ُكن ْ ُأْخَرى فَ تُ ْقِباَلِن َحَّتَّ  ٌة  َوَأَتَّا ُنُسَكُكَما ،  ْحرَِما َوَعَلْيُكَما َحجَّ
 َوَأْهِداَي "  

ِباَل َشكٍّ  اأْلَْسَلِميُّ  نُ َعْيٍم  ْبُن  يَزِيُد  َقِطٌع َوُهَو  ُمن ْ َأْكثَ ُرهُ وَ ،  َهَذا  أَْو  هللاُ   َقْد رُِوَي َما يف َحِديِثِه  النَِّبِّ َصلَّى  َأْصَحاِب  ِمْن  َعْن ََجَاَعٍة 
 َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، أن  -  9792 بأ حُمَمَّ
ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعطَاءٍ  ِإَْسَاِعيُل  َأْخرَبّن  اْبُن َوْهٍب،  أنبأ  هللاُ  احْلََكِم،  النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َجاَء رَُجٌل  ، َعِن  اْْلَُراَساّنِّ  

ًعا ِمَن اْلغََنِم "   َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: ِإّّنِ َنَذْرُت بََدنًَة فَ َلْم َأِجْدَها، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  اْذَبْح َسب ْ
َراَساّنَّ مَلْ يُْدِرِك اْبَن َعبَّاٍس َوَقْد رُِوَي ِلَك َرَواهُ اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء اْْلَُراَساّنِّ أَْورََدهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل؛ أِلَنَّ َعطَاًء اْلُْ وََكذَ 

 َمْوقُوفًا 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 الْأَذَى بَابُ التَّخْيرِيِ فِي فِدْيَةِ  
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي   -  9794 ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكمِ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ،  ثنا حُمَمَّ

َلى،  َعْن ُُمَاِهِد ْبِن َجرْبٍ ،  َزرِيِّ َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي اجلَْ ،  َأْخرَبّن َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، أنبأ اْبُن َوْهبٍ  َعْن َكْعِب ،  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ
لُ    لََّم َأْن حَيِْلَق رَْأَسهُ فََأَمَرهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ ، ْبِن ُعْجَرَة أَنَّهُ َكاَن َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم حُمْرًِما فَآَذاهُ اْلُقمَّ

مٍ  ْيِن َأِو اْنُسْك َشاًة ِأيَّ َذِلَك فَ َعْلَت َأْجَزأَ َعْنَك "  ، َوقَاَل: " ُصْم َثاَلثََة َأايَّ ْيِن ُمدَّ  أَْو َأْطِعْم ِستََّة َمَساِكنَي ُمدَّ
الصَِّحيحُ  ُهَو  ُأْخَرى،  َهَذا  َمرًَّة  َماِلٌك  رََواهُ  اجْلََزِريِّ َعْن  ،  َوَقْد  اْلَكرمِِي  يف ،  َعْبِد  ُُمَاِهٍد  ِذْكِر  ُدوَن  َلى  لَي ْ َأيِب  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن 

 ِإْسنَاِدهِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َبْكرٍ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبرِيُّ   -  9795 ،  ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ،  ْن َماِلكٍ عَ ،  ثنا اْلَقْعَنِبُّ ،  ثنا أَبُو َداُودَ ،  أنبأ حُمَمَّ

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ُد ْبُن ِإْسَحاقَ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، ح َوَأْخرَباََنهُ أَبُو َأمْحََد اْلِمْهَرَجاّنُّ ، أنبأ َماِلكٌ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسفَ ، ثنا حُمَمَّ
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ُد ْبُن ِإبْ َراِهيمَ ،  ُن َجْعَفرٍ أنبأ أَبُو َبْكِر بْ  َويف بَ ْعِض  ،  َفذََكُروهُ بَِنْحِوِه ُدوَن ِذْكِر ُُمَاِهٍد يف ِإْسنَاِدهِ ،  ثنا َماِلكٌ ،  ثنا اْبُن بَُكرْيٍ ،  ثنا حُمَمَّ
اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ يف ََجَاَعٍة ِمْن َأْصَحاِب اْلُمَوطَِّأ دُ  َعهُ الشَّ بَّهَ  َهِذِه اْلَعْرَضاِت َسَِ اِفِعيَّ تَ ن َ وَن اْلَعْرَضِة الَّيِت َشِهَدَها اْبُن َوْهٍب ُثَّ إنَّ الشَّ

احْلََكِم َعْنهُ ،  َلهُ يف رَِوايَِة اْلُمَزّنِّ  احْلَِديثِ ،  َواْبِن َعْبِد  َماِلٌك يف َهَذا  اْلَكِرميِ ،  فَ َقاَل: غََلَط  ، ُُمَاِهدٍ َعْن  ،  احْلُفَّاُظ َحِفظُوهُ َعْن َعْبِد 
َلى َا غََلَط يف َهَذا بَ ْعَض اْلَعْرَضاِت َوَقْد َرَواهُ يف بَ ْعِضَها َعَلى ، َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ ْيُخ: َوِإَّنَّ قَاَل الشَّ

ةِ  حَّ َنةَ ،  الصِّ ي ْ ْيُد هللِا  ،  َوَرَواهُ أَْيًضا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ َلى،  َعْن ُُمَاِهدٍ ،  َعْن َعْبِد اْلَكِرميِ ،  ْبُن َعْمرٍوَوُعب َ َوَرَويْ نَا ،  َعْن َكْعبٍ ،  َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ
َلى،  ِفيَما َمَضى ِمْن َحِديِث َأيِب ِقاَلبَةَ  َويف ،  ٍر "قَاَل ِفيِه: " َثاَلثَةُ آُصٍع ِمْن َتَْ ،  َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ ،  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ

َبةَ  ي ْ ُعت َ ْبِن  احْلََكِم  " ،  َحِديِث  زَبِيٍب  ِمْن  فَ َرقًا   " الرَّمْحَِن  َعْبِد  َمْعِقلٍ ،  َعْن  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َحِديِث  ِمْسِكنٍي  ،  َوِمْن  ِلُكلِّ   " َعْن َكْعٍب: 
 ِنْصُف َصاٍع ِمْن طََعاٍم " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمرَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَسَ  - 9810 ، ِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد اللَّْخِميُّ  الرَّقِّيُّ
، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة َأنَّ النَِّبَّ صَ  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َيْكِفيَك طََواٌف  ثنا قَِبيَصُة، ثنا ُسْفيَاُن ُهَو الث َّْوِريُّ

ِك َوُعْمَرِتِك "   َواِحٌد بَ ْعَد اْلُمَعرَِّف حِلَجِّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ إِدْرَاكِ الْحَجِّ بِإِدْرَاكِ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو    -  9815 ثنا اْلَعبَّاُس ،  َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
دٍ  الرَّْأيِ ،  ْبُن حُمَمَّ احْلََكِم َصاِحُب  ْبُن  ََثِبتٍ ،  ثنا َسْورَةُ  َأيِب  ْبِن  ْبُن َحِبيِب  هللِا  هللِا  ،  َعْن َعطَاءٍ ،  ثنا َعْبُد  َأنَّ َرُسوَل  اْبِن َعبَّاٍس  َعِن 

" ، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  هُ َوَمْن فَاَتهُ فَ َقْد فَاَتهُ احْلَجُّ  قَاَل: " َمْن أَفَاَض ِمْن َعَرفَاٍت قَ ْبَل الصُّْبِح فَ َقْد تَّ َحجُّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي  - 9816 أنبأ  ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

احْلََكمِ  َعْبِد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  َوْهبٍ ،  حُمَمَّ اْبُن  جُ ،  أنبأ  اْبُن  راََبحٍ ،  َرْيجٍ َأْخرَبّن  َأيِب  ْبِن  َعطَاِء  َحَّتَّ ،  َعْن  احْلَجُّ  يَ ُفوُت  اَل   " قَاَل: 
 " ََجٍْع  َلِة  لَي ْ ِمْن  اْلَفْجُر  َفِجَر  " ،  يَ ن ْ نَ َعْم   " َعطَاٌء:  قَاَل  َوَسلََّم؟  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعْن  َذِلَك  أَبَ َلَغَك  ِلَعطَاٍء:  قُ ْلُت   قَاَل: 

ْسنَاِد أنبأ اْبُن َوْهبٍ َوهبَِ   - 9817  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا أَنَّهُ قَاَل َذِلكَ ، َعْن َأيِب الزُّبرَْيِ ، َأْخرَبّن اْبُن ُجَرْيجٍ ، َذا اإْلِ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ خَطَأِ النَّاسِ يَوْمَ عَرَفَةَ 
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، ثنا حَيََْي ْبُن َحاتٍِ اْلَعْسَكرِيُّ ، ثنا َعْبَداُن ْبُن َأمْحَدَ ، أنبأ ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد اللَّْخِميُّ ، َدانَ َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ   - 9827
ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل أَبُو ِإَْسَاِعيلَ  َهاَعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ ، َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدرِ ، ثنا ُسْفيَانُ ، ثنا حُمَمَّ قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ، َعن ْ

َمامُ  َمامُ ، َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعَرَفةُ يَ ْوَم يُ َعرُِّف اإْلِ ي اإْلِ َماُم "  ، َواأْلَْضَحى يَ ْوَم ُيَضحِّ  َواْلِفْطُر يَ ْوَم يُ ْفِطُر اإْلِ
ٌد َهَذا يُ ْعَرُف اِبْلَفاِرِسيِّ َوُهَو ُكويفٌّ قَاضِ   َعْن ُسْفيَانَ ، ي فَاِرَس تَ َفرََّد ِبهِ حُمَمَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ   -  9828 ِد ْبِن َأمْحََد  ،  أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ثنا َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَّ
فَّاِح ْبِن َمطَرٍ ،  َعِن اْلَعوَّامِّ ْبِن َحْوَشبٍ ،  ثنا ُهَشْيمٌ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن َعَرَفةَ ،  ْيدِ ْبِن اجْلُن َ  َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َخاِلِد ،  َعِن السَّ

ْوُم الَِّذي يُ َعرُِّف النَّاُس ِفيِه "  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يَ ْوُم َعَرَفةَ ، ْبِن َأِسيدٍ    اْلي َ
 َهَذا ُمْرَسٌل َجيٌِّد َأْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيلِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اِفِعيُّ ،  نَ أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَما،  َوثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو   -  9829 ، أنبأ ُمْسِلُم ْبُن َخاِلدٍ ،  أنبأ الشَّ
اْبِن ُجَرْيجٍ  َما َحجَّ ،  َعِن  َأوََّل  ِلَعطَاٍء: رَُجٌل َحجَّ  َا  ،  قَاَل: قُ ْلُت  ِإَنَّ َلَعْمِري  َأْي  نَ َعْم  َأجُيْزُِئ َعْنُه؟ قَاَل:  النَّْحِر  ْوِم  بِي َ النَّاَس  فََأْخطَأَ 

َوأُرَاهُ   -ْوَم ُتَضحُّوَن "  قَاَل: َوَأْحَسبُهُ قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِفْطرُُكْم يَ ْوَم تُ ْفِطُروَن َوَأْضَحاُكْم ي َ   ،لَُتْجِزيءُ َعْنهُ 
 : " َوَعَرفَةُ يَ ْوَم تُ َعّرِفُوَن " -قَاَل 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 
 دَةِ حَج  وَلَا عُمْرَةٍ بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِرَا 

َعْن ،  ثنا َوْرقَاءُ ،  ثنا آَدمُ ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ ، أنبأ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 9832
اِئبِ  { ]احلج: ،  َعبَّاسٍ َعِن اْبنِ ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ ، َعطَاِء ْبِن السَّ ا َأَمَر هللاُ َعزَّ 27يف قَ ْولِِه }َوَأذِّْن يف النَّاِس اِبحْلَجِّ [ قَاَل: َلمَّ

اِبحْلَجِّ  النَّاِس  يف  يُ َؤذَِّن  َأْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  ِإبْ َراِهيَم  ب َ ،  َوَجلَّ  ََذ  اَتَّ رَبَُّكُم  ِإنَّ  النَّاُس  أَي َُّها  اَي   " حَتُجُّوهُ قَاَل:  َأْن  َوَأَمرَُكْم  تًا  ،  ي ْ
َعهُ ِمْن َحَجرٍ  ْيَك " ، َأْو تُ َرابٍ ،  َأْو َأَكَمةٍ ،  أَْو َشَجرٍ ، فَاْسَتَجاَب َلهُ َما َسَِ ْيَك اللُهمَّ لَب َّ  َأْو َشْيٍء فَ َقالُوا: لَب َّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ٍد اْلَعْنرَبِيُّ ،  احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  9833 اَلمِ ،  أنبأ أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد السَّ ،  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيمَ ،  ثنا حُمَمَّ
يَانَ ،  َعْن قَابُوسَ ،  أنبأ َجرِيرٌ  َأيِب ظَب ْ اْبَن  أَبِيهِ ،  يَ ْعِِن  اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن  ا فَ رَ ،  َعِن  َلمَّ ْيتِ قَاَل:  اْلب َ بِنَاِء  ِمْن  اَلُم  السَّ ِإبْ َراِهيُم َعَلْيِه  ، َغ 

ُلُغ َصْويت؟ " ،  فَ َقاَل: " َأذِّْن يف النَّاِس اِبحْلَجِّ " ،  قَاَل: " َربِّ َقْد فَ َرْغُت "  قَاَل: ،  قَاَل: " َأذِّْن َوَعَليَّ اْلَباَلُغ " ،  قَاَل: " َربِّ َوَما يَ ب ْ
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ْيِت اْلَعِتيِق " " َربِّ َكْيَف أَقُوُل؟ " قَ  َماِء َواأْلَْرِض َأاَل تَ َرى ،  اَل: " اَي أَي َُّها النَّاُس ُكِتَب َعَلْيُكُم احْلَجُّ َحجُّ اْلب َ َفَسِمَعهُ َمْن َبنْيَ السَّ
ُْم جيَِيُئوَن ِمْن أَْقَصى اأْلَْرِض يُ َلبُّوَن؟   َأَنَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  ِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  9835 ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ،  َوأَبُوَسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َثِِن أََنُس ْبُن َماِلٍك َأنَّ ،  َعْن َسِعيِد ْبِن َمْيَسَرَة اْلَبْكرِيِّ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َكاَن َمْوِضُع   َحدَّ

ْيِت يف زََمِن آَدَم ِشرْبًا  هُ قَ ْبَل آَدمَ ،  َأْو َأْكثَ َر ِعْلًما،  اْلب َ اَي آَدُم ،  َفَكاَنِت اْلَماَلِئَكةُ حَتُجُّ َلْتهُ اْلَماَلِئَكةُ فَ َقالُوا:  ْقب َ ُثَّ َحجَّ آَدُم فَاْست َ
ْيتَ  َلَك "، ِمْن أَْيَن ِجْئَت؟ قَاَل: َحَجْجُت اْلب َ ْتهُ اْلَماَلئَِكةُ قَ ب ْ  فَ َقالُوا: َقْد َحجَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 وَالْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ وَالذِّمِّيِّ يُسَلِمُ ،  بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ يَبْلُغُ 
ْغَدادَ ،  احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  9849 ُد  ،  ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي ،  أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيهُ بِب َ ثنا حُمَمَّ

َهالِ  يَانَ ،  َعْن ُسَلْيَماَن اأْلَْعَمشِ ،  ثنا ُشْعَبةُ ، ثنا يَزِيُد ْبُن زُرَْيعٍ ، ْبُن اْلِمن ْ َا َصِبٍّ َحجَّ ،   َعبَّاٍس رَفَ َعهُ َعِن اْبنِ ،  َعْن َأيِب ظَب ْ قَاَل: " َأميُّ
ًة ُأْخَرى  ًة ُأْخَرى ، ُثَّ بَ َلَغ احْلِْنَث فَ َعَلْيِه َأْن حَيُجَّ َحجَّ َا َأْعَرايِبٍّ َحجَّ ُثَّ َهاَجَر فَ َعَلْيِه َأْن حَيُجَّ َحجَّ َا َعْبٍد َحجَّ ُثَّ أُْعِتَق فَ َعَلْيِه  ، َوأميُّ َوَأميُّ

ٌة ُأْخَرى "    َحجَّ
ثَ نَا َمْرفُوًعا َهالِ ، قَاَل اْلَقاِضي: َحدَّ ُد ْبُن اْلِمن ْ ْيُخ: تَ َفرََّد ِبَرْفِعِه حُمَمَّ َعْن ُشْعَبةَ  ، َوَرَواهُ َغرْيُهُ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن يَزِيَد ْبِن زُرَْيعٍ ، قَاَل الشَّ

 َعِن اأْلَْعَمِش َمْوقُوفًا َوُهَو الصََّوابُ ، وََكَذِلَك َرَواهُ ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ ، قُوفًاَموْ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ،   اْلُعْثَماّنُّ ثنا أَبُو َمْرَوانَ ، ثنا ُشَرْيُح ْبُن ُغَفرْيٍ ، قَاَل: أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ  -  9850

دِ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، َعْن َحَراِم ْبِن ُعْثَمانَ ، ْبُن َأيِب َحازِمٍ  ، َعْن أَبِيِهَما َجاِبٍر َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، اْبَِنْ َجاِبرٍ ، َوحُمَمَّ
ةً  ٌة ِإَذا بَ َلَغ ِإِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل " َوذََكَر اَبِقَي احْلَِديِث يف اْلَعْبِد َواأْلَ قَاَل: " َلْو َحجَّ َصِغرٌي َحجَّ ْعَرايِبِّ َعَلى  َلَكاَنْت َعَلْيِه َحجَّ

اَبٍح يف َِمُْلوٍك َأَهلَّ اِبحْلَجِّ ُثَّ َعَتَق قَااَل: " ِإْن  َوَحَراُم ْبُن ُعْثَماَن َضِعيٌف َورُّوِينَا َعِن احْلََسِن اْلَبْصرِيِّ َوَعطَاِء ْبِن َأيِب رَ ، َهَذا النََّسقِ 
 َوِإْن أُْعِتَق ِِبَْمٍع َفَكاَن يف َمَهلٍّ فَ ْلرَيِْجْع ِإىَل َعَرَفَة َوجُيْزِيِه " ، أُْعِتَق ِبَعَرَفَة َأْجزََأهُ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 الْمَعْضُوبِ وَالْمَيِّتِ بَابُ النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ عَنِ  
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّانُ ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  9855 ثنا ِإْسَحاُق يَ ْعِِن ،  ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َأيِب ِعيَسى،  أنبا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ َعْن حمَُ ،  ثنا أَبُو َمْعَشرٍ ،  اْبَن ِعيَسى ْبِن الطَّبَّاعِ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ،  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ ،  مَّ
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ِة اْلَواِحَدِة َثاَلثََة نَ َفٍر اجْلَنَّةَ  فَِّذ  ،  " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يُْدِخُل اِبحْلَجَّ ْنِديُّ  اْلَميَِّت َواحْلَاجَّ َعْنهُ َواْلُمن َ َذِلَك " أَبُو َمْعَشٍر َهَذا جنَِيٌح السِّ
 َمَدّنٌّ َضِعيفٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 َأمْحَُد َوأَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْلُمْقِرُئ اْْلُْسَرْوِجْرِديُّ قَااَل: أنبأ أَبُو َحاِمدٍ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 9856
ِد ْبِن احْلَُسنْيِ اْْلُْسَرْوِجْرِديُّ  َهِقيُّ ، ْبُن حُمَمَّ ي ْ َبةُ ْبُن َسِعيدٍ ، ثنا َداُوُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلب َ ي ْ ثنا زاَِيُد ، ثنا زَاِجُر ْبُن الصَّْلِت الطَّاِحيُّ ، ثنا قُ ت َ

ٍة: " ُكِتَبْت لَهُ َأْربَُع ، َماِلكٍ َعْن أََنِس ْبِن ، َعْن َأيِب َسَلَمةَ ، ْبُن ُسْفيَانَ  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يف رَُجٍل َأْوَصى ِِبَجَّ
ٌة لِلَِّذي َأَمَر هِبَا ٌة لِلَِّذي َأَخَذَها َوَحجَّ ٌة لِلَِّذي أَنْ َفَذَها َوَحجَّ َها َوَحجَّ ب َ ٌة لِلَِّذي َكت َ ْسنَاُد " زاَِيدُ   ِحَجٍج َحجَّ  ْبُن ُسْفيَاَن َهَذا َُمُْهوٌل َواإْلِ

ْوِفيقُ َوَقْد رُِوَي يف احْلَجِّ َعِن اأْلَبَ َوْيِن َأْخبَاٌر ِبََِسانِيَد َضِعيَفٍة َفرَتَْكتُ َها َويف بَ ْعِض َما َرَويْ نَا ِكَفا، َضِعيفٌ   يٌَة َواِبهلِل الت َّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ فِدْيَةِ الضَّبُعِ 

ْيدٍ ، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَدانَ  - 9874 اِب احْلََجِبُّ ، ثنا أَبُو َخِليَفةَ ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ اُن  ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ ثنا َحسَّ
قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الضَُّبُع َصْيٌد َفُكْلَها ،   هللاِ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ ،  َعْن َعطَاءٍ ،  ثنا ِإبْ َراِهيُم الصَّاِئغُ ،  ْبُن ِإبْ َراِهيمَ 

نٌي ِإَذا َأَصاهَبَا اْلُمْحرُِم "   َوِفيَها َكْبٌش َسَِ
 حسن. # قال المحقق:

 
اْلَقاِضي  -  9876 احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  اْلَعبَّاِس  ،  َأْخرَباََن  أَبُو  الرَّبِيعُ ،  اأْلََصمُّ ثنا  اِفِعيُّ ،  أنبأ  الشَّ َساملٍِ ،  أنبأ  ْبُن  َسِعيُد  اْبِن ،  أنبأ  َعِن 

 يَ ُقوُل: " أنْ َزَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َضبُ ًعا َصْيًدا َوَقَضى ِفيَها َكْبًشا " ، َعْن ِعْكرَِمَة َمْوىَل اْبِن َعبَّاسٍ ، ُجَرْيجٍ 
افِ  ُلهُ َلِو انْ َفَردَ قَاَل الشَّ ُبُت ِمث ْ َدهُ ِِبَِديِث ،  ِعيُّ يف َغرْيِ رَِوايَِة َأيِب َبْكٍر: َوَهَذا َحِديٌث اَل يَ ث ْ َا قَاَلهُ اِلْنِقطَاِعِه ُثَّ َأكَّ قَاَل الشَّْيُخ: َوِإَّنَّ

ارٍ  اٍر َحِديٌث َجيٌِّد ، َعْن َجاِبرٍ ، اْبِن َأيِب َعمَّ ةُ َوَحِديُث اْبِن َأيِب َعمَّ : َسأَْلُت َعْنهُ اْلُبَخاِريَّ ، تَ ُقوُم بِِه احْلُجَّ ِْمِذيُّ ، قَاَل أَبُو ِعيَسى الرتِّ
ْيُخ: َوَقْد رُِوَي َحِديُث ِعْكرَِمَة َمْوُصواًل ، فَ َقاَل: ُهَو َحِديٌث َصِحيحٌ   قَاَل الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن احْلَاِرثِ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن  - 9877 ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن اْلِقْرِميِسيِِنُّ ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ ، حُمَمَّ
الرَّْمِليُّ  مَحَّاٍد  ْبُن  اْلَولِيُد  السَِّريِّ ،  ثنا  َأيِب  اْبُن  اْلَولِيدُ ،  ثنا  ُجَرْيجٍ ،  ثنا  اْبِن  ْبِن  ،  َعِن  َعْمرِو  َعْمرٍو َعْن  ِعْكرَِمةَ ،  َأيِب  اْبِن ،  َعْن  َعِن 

 قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الضَُّبُع َصْيٌد " َوَجَعَل ِفيِه َكْبًشا ، َعبَّاسٍ 
 منكر اإلسناد.  # قال المحقق:
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ْيٍد الصَّفَّارُ ،  َعْبَدانَ َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن   - 9879 ثنا زاَِيُد ْبُن ، ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمرَ ،  ثنا ََتْتَامٌ ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
هللاِ  اأْلَْجَلحِ ،  َعْبِد  الزَُّبرْيِ ،  َعِن  َأيِب  َجاِبرٍ ،  َعْن  الضَُّبِع َكْبشٌ ،  َعْن  يف   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َشاةٌ   َويف ،  َعِن  َويف ،  الظَّبِْ 

 احْلُْماَلِن.  َويف اْلرَيْبُوِع َجْفَرٌة " فَ ُقْلُت: يَ ْعِِن أِلَيِب الزَُّبرْيِ: وَما اجْلَْفَرُة؟ قَاَل: " اْلَعِظيُم " يَ ْعِِن َعِظيَم ،  اأْلَْرَنِب َعنَاقٌ 
ُد ْبُن ُفَضْيٍل َوَغرْيُهُ   َعِن اأْلَْجَلِح. َهَكَذا ، ََتبَ َعهُ حُمَمَّ

قَاَل: اَل أُرَاهُ ِإالَّ َوَقْد رَفَ َعهُ أَنَّهُ ،  َرِضَي هللاُ َعْنهُ   َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّابِ ،  َعْن َجاِبرٍ ،  َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ ،  َورُِوَي َعِن اأْلَْجَلحِ   - 9880
ْيَدَة ْبُن ُفَضْيِل ْبِن ِعيَاضٍ ، َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ أنبأ أَبُو ، َفذََكَرهُ َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ ، ُحْكمٌ  ثنا  ، أنبأ أَبُو يَ ْعَلى ثنا أَبُو ُعب َ

 َعِن اأْلَْجَلِح.  ، َماِلُك ْبُن َسِعيدٍ 
الصََّوابِ  ِمَن  أَق َْرُب  َوَهَذا  ْيُخ:  الشَّ عَ ،  قَاَل  هللاُ  َرِضَي  ُعَمَر  َعَلى  َمْوقُوٌف  أَنَّهُ  َأيِب َوالصَِّحيُح  ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد  َرَواهُ  وََكَذِلَك  ْنُه. 

 َعْن ُعَمَر ِمْن قَ ْوِلهِ ، َعْن َجاِبرٍ ، َعْن َعطَاءٍ ، ُسَلْيَمانَ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ عَدَلَ صِيَامَ يَوْم  بِمُدَّيْنِ مِنْ طَعَام  

اْلعَ   -  9898 ْبُن َعْبِد  َنْصٍر ُعَمُر  أَبُو  ْبِن قَ تَاَدةَ َأْخرَباََن  ُّ ،  زِيِز  الضَّبِّ ْبِن زََكرايَّ  اْلَفْضِل  ْبُن  اْلَعبَّاُس  َمْنُصوٍر  أَبُو  ْبُن  ،  أنبأ  َأمْحَُد  ثنا 
اٌء ِمْثُل َما قَ َتَل ِمَن يف قَ ْوِلِه: }َفَجزَ ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َعْن ِمْقَسمٍ ، َعِن احْلََكمِ ، َعْن َمْنُصورٍ ، ثنا َجرِيرٌ ، ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ،  جَنَْدةَ 

َعِم{ ]املائدة:  َق بَِلْحِمهِ ، [ قَاَل: " ِإَذا َأَصاَب اْلُمْحرُِم الصَّْيَد حُيَْكُم َعَلْيِه َجَزاُؤهُ 95الن َّ فَِإْن ، فَِإْن َكاَن ِعْنَدهُ َجَزاُؤهُ َذَِبَهُ َوَتَصدَّ
رَاِهُم طََعاًما ،  َدرَاِهمَ مَلْ َيُكْن ِعْنَدهُ َجَزاُؤهُ قُ وَِّم َجَزاُؤهُ   يَاُم ،  َفَصاَم َمَكاَن ُكلِّ ِنْصِف َصاٍع يَ ْوًما،  ُثَّ قُ وَِّمِت الدَّ َا أُرِيَد اِبلطََّعاِم الصِّ َوِإَّنَّ

 أَنَّهُ ِإَذا َوَجَد الطََّعاَم َوَجَد َجَزاَءهُ " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ 

احْلَاِفظُ   -  9916 أَبُو َعْبِد هللِا  اجْلاََلاَبِذيُّ ،  َأْخرَباََن  ْبِن ُشَعْيٍب  ِد  ْبُن حُمَمَّ اْلَعَتِكيُّ ،  أنبأ َأمْحَُد  اٍر  ْبُن َعمَّ ْبُن  ،  ثنا َسْهُل  اجْلَارُوُد  ثنا 
ْيَسابُوِريُّ  ِه الزُّبرَْيِ ْبِن اْلَعوَّامِّ ،  يهِ َعْن أَبِ ،  َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ،  ثنا أَبُو َحِنيَفةَ ،  يَزِيَد الن َّ َزوَُّدهُ ،  َعْن َجدِّ قَاَل: " ُكنَّا َنَُْكُل حَلَْم الصَّْيِد َونَ ت َ

 َوَنَُْكلُهُ َوََنُْن حُمْرُِموَن َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "  
 ِنيَفَة مِبَْعنَاهُ َعْن َأيِب حَ ، وََكَذِلَك َرَواهُ إِبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ 

 باطل.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا لَا يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ 
َلِميُّ   -  9919 السُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  أنبأ  ،  َأْخرَباََن  قَااَل:  اْلَفِقيهُ  َهاّنُّ  اأْلَْصب َ احْلَاِرِث  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  ُعَمَر َوأَبُو  ْبُن  َعِليُّ 

ْيَسابُورِيُّ ،  احْلَاِفظُ  الن َّ َبْكٍر  أَبُو  حَيََْي ،  ثنا  ْبُن  ُد  حُمَمَّ الرَّزَّاقِ ،  ثنا  َعْبُد  َمْعَمرٌ ،  ثنا  َأيِب َكِثريٍ ،  أنبأ  ْبِن  حَيََْي  َأيِب ،  َعْن  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن 
أَنَّهُ ،  قَ تَاَدةَ  أَبِيِه  َمَع رَ ،  َعْن  ُأْحرِْم فَ َرأَْيُت مِحَارًا  قَاَل: " َخَرْجُت  احْلَُديِْبَيِة فََأْحَرَم َأْصَحايِب َومَلْ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم زََمَن  ُسوِل هللِا َصلَّى 

َأُكنْ ،  َفَحَمْلُت َعَلْيِه فَاْصَطْدتُهُ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوذََكْرُت َأّّنِ مَلْ  َلكَ َفذََكْرُت َشْأنَهُ ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى  اْصَطْدتُهُ  َا  ،   َأْحَرْمُت َوَأّّنِ ِإَّنَّ
 ،  ْصَطْدتُهُ َلهُ " فََأَمَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْصَحابَهُ فََأَكُلوا َومَلْ َيَُْكْل ِمْنهُ ِحنَي َأْخرَبْتُهُ َأّّنِ ا

: قَاَل لَنَا أَبُو َبْكٍر: قَ ْولُهُ اْصطَْدتُهُ   اَل َأْعَلُم َأَحًدا ذََكَر يف َهَذا احْلَِديِث َعْن َمْعَمٍر َوُهَو ُمَواِفٌق  ،  َلَك َوقَ ْولُُه: َومَلْ َيَُْكْل ِمْنهُ قَاَل َعِليٌّ
 ِلَما رُِوَي َعْن ُعْثَماَن.

 شاذ. # قال المحقق:
ْيِخ  ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرثِ   - 9920 َهاّنُّ أنبأ أَبُو الشَّ َفذََكَرهُ ،  ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ،  ثنا ُحَسنْيُ ْبُن َمْهِديٍّ ،  ثنا َعْبَدانُ ، اأْلَْصب َ
 بَِنْحِوِه. 

ْيُخ: َهِذِه لَْفظٌَة َغرِيَبةٌ  َها ِإالَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجهِ ،  قَاَل الشَّ َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب قَ تَاَدَة يف    َعنْ ،  َوَقْد رُوِّينَا َعْن َأيِب َحازِِم ْبِن ِدينَارٍ ،  مَلْ َنْكتُ ب ْ
ا َأْوَدَعَها َصاِحبَا  الّرَِوايَةُ  َها َوتِْلَك  ِمن ْ َأَكَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبَّ َصلَّى  احْلَِديِث َأنَّ  َمْعَمٍر َوِإْن  َهَذا  لصَِّحيِح ِكتَابَ ْيِهَما ُدوَن رَِوايَِة 

ْسنَاَداِن َصِحيَحنْيِ   َوهللاُ َأْعَلمُ ، َكاَن اإْلِ
 شاذ. # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ 

اْلَقطَّانُ   -  9968 احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْغَدادَ ،  َأْخرَباََن  َجْعَفرٍ ،  بِب َ ْبُن  هللِا  َعْبُد  ُسْفيَانَ ،  أان  ْبُن  يَ ْعُقوُب  َبْكٍر ،  ثنا  أَبُو  أان 
َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َحْرَمَلةَ ،  ثنا أَبُو َضْمَرَة أََنُس ْبُن ِعيَاٍض اللَّْيِثيُّ ،  احْلَُمْيِديُّ  َعْن يَ ْعَلى ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُهْرُمَز َأنَّ َعْبَد هللِا ،  َحدَّ

اْلَعَصا َيِصيُد  أَنَّهُ َكاَن  َأْخرَبَُه،  الزُّرَِقيَّ  ُعبَاَدَة  ِمِنِّ ْبَن  َزَعهُ  فَانْ ت َ ُعْصُفورًا  َأَخْذُت  َوَقْد  ُعبَاَدةُ  فَ َرآّن  َْلُْم  وََكاَنْت  إَهاٍب  بِْئِر  يف  ، ِفرَي 
َها َكَما َحرََّم ِإب ْ  ي ْ َة " َراِهيُم َعَلْيِه السَّ فََأْرَسَلهُ َوقَاَل: " ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحرََّم َما َبنْيَ اَلبَ ت َ وََكاَن ُعبَاَدةُ ِمْن ،  اَلُم َمكَّ

 َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ِعيَسى  -  9969 ْبِن  احْلََسِن  ْبِن  اْلُمَؤمَِّل  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  احْلََسُن  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  اْلَبصْ ،  َأْخرَباََن  ُعْثَماَن  أَبُو  َعْبِد  ،  ِريُّ أان  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا 
ابِ  دٍ ،  اْلَوهَّ حُمَمَّ ْبُن  يَ ْعُقوُب  َعْوفٍ ،  أان  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  ْبِن َعْمرِو  اْلَعزِيِز  َعْبِد  ْبُن  ِعْمَراُن  ْبِن ،  ثنا  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  َوَأْخرَباََن  ح 

ْيدٍ ، َعْبَدانَ  ،  ثنا أَبُو ََثِبٍت ِعْمَراُن ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ، ثنا أَبُو ُمْصَعٍب الزُّْهِريُّ ، ْبُن اْلُمَثىنَّ ْبِن ُمَعاٍذ اْلَعْنرَبِيُّ  ثنا ُمَعاذُ ، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
َبِعثِ  بُ َلِة ، ْن أَبِيهِ عَ ، َعْن َصاِلِح ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوفٍ ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن يَزِيَد َمْوىَل اْلُمن ْ قَاَل: اْصطَْدُت َطرْيًا اِبْلُقن ْ
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بُ َلِة فَ َعَرَك أُُذّن  ،  َفَخَرْجُت ِبِه يف َيِدي فَ َلِقَيِِن َأيِب َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْوفٍ  فَ َقاَل: " َما َهَذا يف يَِدَك؟ " قُ ْلُت: َطرْيٌ اْصَطْدتُهُ اِبْلُقن ْ
َزَعهُ  ن ْ َها " قَاَل أَبُو ُمْصَعٍب: ،  ِمْن َيِدي فََأْرَسَلهُ   َعرًْكا َشِديًدا َواْست َ ي ْ فَ َقاَل: " َحرََّم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصْيَد َما َبنْيَ اَلبَ ت َ

اْلَمِديَنةِ  َحرَّيتَِ  َعْبَدانَ ،  يَ ْعِِن  اْبِن  َحِديِث  اْلُمَؤمَِّليِّ ،  َلْفُظ  رَِوايَِة  أَ ،  َويف  َعْن  هللِا  ،  بِيهِ قَاَل  َرُسوَل  َأنَّ   " َعْوٍف  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن 
َها " يَ ْعِِن اْلَمِديَنَة َومَلْ َيذُْكِر اْلِقصَّةَ  ي ْ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحرََّم َما َبنْيَ اَلبَ ت َ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َعْمرٍوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب    - 9971 ، ثنا أَبُو ُأَساَمةَ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد احْلَِميِد احْلَارِِثيُّ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َثِِن ُشَرْحِبيُل أَبُو َسْعٍد أَنَّهُ َدَخَل اأْلَْسَوافَ ، َعِن اْلَولِيدِ  ًسا يَ ْعِِن َطرْيًا َفَدَخَل َعَلْيِه زَْيُد ْبُن َمْوِضٌع ِمَن اْلَمِديَنِة فَاْصطَاَد هِبَا َنََ ، َحدَّ

َد َما ُثَّ قَاَل: " َخلِّ َسِبيَلهُ اَل أُمَّ َلَك َأَما َعِلْمَت َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحرََّم َصيْ ، قَاَل: فَ َعَرَك أُُذّن ، ََثِبٍت َوُهَو َمَعهُ 
َها؟ "  ي ْ  َويُ ْرَوى ِفيِه أَْيًضا َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف َمْرفُوًعاَبنْيَ اَلبَ ت َ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ِد    -  9981 حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  َسِعيٍد  أَبُو  ثنا  ِإْماَلًء،  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ يُوُسَف  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  ثَ نَا  زاَِيٍد  َحدَّ أان ْبِن  َة،  مِبَكَّ اْلَبْصرِيُّ 

، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبنِ  ٍد الزَّْعَفَراّنُّ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َخاِلٍد اْْلَيَّاُط، َعِن اْلُعَمِريِّ  ُعَمَر " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
 ِلَك أَْيًضا َعِن اْبِن ِشَهاٍب الزُّْهِريِّ مَحَى اْلَبِقيَع لِْلَخْيِل " َورُوِّينَا ذَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ جَوَازِ الرَّعْيِ فِي الْحَرَمِ 
ْغَدادَ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدلُ   -  9984 اكِ ،  بِب َ مَّ َبُل ْبُن ِإْسَحاقَ ،  أان أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّ َثِِن أَبُو َعْبِد هللِا  ،  ثنا َحن ْ َحدَّ

َبلٍ  قَاَل: َشِهَد اْبُن ُعَمَر اْلَفْتَح َوُهَو اْبُن ِعْشرِيَن َوَمَعهُ فَ َرٌس َحُروٌن ،  َعْن ُُمَاِهدٍ ،  َعِن اْبِن َأيِب جنَِيحٍ ،  ثنا ُسْفيَانُ ،  يَ ْعِِن َأمْحََد ْبَن َحن ْ
 فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَْيَن َعْبُد هللِا؟ أَْيَن َعْبُد هللِا؟ " ، ِلي ِلَفَرِسهِ قَاَل: َفَذَهَب َعْبُد هللِا خَيْتَ ، َورُْمٌح ثَِقيلٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْخُرُوجِ بِمَاءِ زَمْزَمَ 
رَّاجُ أان أَبُو ، َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ   - 9986 ُد ْبُن احْلََسِن السَّ ٌ ، احْلََسِن حُمَمَّ َعْن  ،  ثنا ُهَشْيمٌ ،  ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ِبْشرٍ ، ثنا ُمَطنيَّ

ْهَدى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن َعطَاءٍ ،  حُمَْيِصنٍ   َعِن اْبنِ ،  َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمَؤمَِّل اْلَمْخُزوِميِّ   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: اْست َ
 َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، ُسَهْيَل ْبَن َعْمرٍو ِمْن َماِء زَْمَزَم َورُِوَي يف َذِلَك َعْن ِعْكرَِمةَ 

 حسن. # قال المحقق:
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ِإْسَحاقَ   -  9987 َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  أَبُو حُمَمَّ ،  َوَأْخرَباََن  ثنا  ْبُن قَ تَاَدَة قَااَل:  َنْصِر  ْغَداِديُّ  َوأَبُو  اْلب َ بَاَن  ْبِن َشي ْ ِإْسَحاَق  ْبُن  َأمْحَُد  ٍد 
ْبُن جَنَْدةَ ،  هِبََراةَ  ُمَعاذُ  ْبُن حَيََْي ،  أان  ُد  ْبُن طَْهَمانَ ،  ثنا َخالَّ إِبْ َراِهيُم  الزَُّبرْيِ ،  ثنا  أَبُو  ثْ نَا  ،  ثنا  ْبِن َعْبِد هللِا فَ َتَحدَّ قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد َجاِبِر 

َفَشِرَب ُثَّ َشِرَب فَ َقاَم َفَصلَّى بِنَا يف ثَ ْوٍب َواِحٍد َقْد تَ َلبََّب ِبِه َورَِداُؤهُ َمْوُضوٌع ُثَّ ُأيتَ مِبَاٍء ِمْن َماِء زَْمَزَم ، َفَحَضَرْت َصاَلةُ اْلَعْصرِ 
َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َماءُ زَْمَزَم ِلَما ُشِرَب َلهُ " قَاَل: ُثَّ َأْرَسَل النَِّبُّ  َوقَاَل ِفيِه َرُسوُل هللِا  ،  فَ َقالُوا: َما َهَذا؟ قَاَل: َهَذا َماءُ زَْمَزمَ 

ةُ ِإىَل ُسَهْيِل ْبِن َعْمرٍو " َأِن اْهِد لَ  َعَث ،   َيرِتَُك " نَا ِمْن َماِء زَْمَزَم َواَل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو اِبْلَمِديَنِة قَ ْبَل َأْن تُ ْفَتَح َمكَّ قَاَل: فَ ب َ
 ِإلَْيِه مِبَُزاَدَتنْيِ 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ بِيضِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ 
ْيٍد الصَّفَّارُ ، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  - 10017 ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن إِبْ َراِهيَم ، ازُ ثنا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْْلَزَّ ، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
َعاَمِة َحِديُث َأيِب الّزاَِندِ ،  ثنا اْبُن ُجَرْيجٍ ،  ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ،  الدَِّمْشِقيُّ  ْعُت يف بِيِض الن َّ َعْن َأيِب  ،  َعِن اأْلَْعَرجِ ،  قَاَل: َأْحَسُن َما َسَِ

 قَاَل: " يف ُكلِّ بِيٍض ِصيَاُم يَ ْوٍم أَْو طََعاُم ِمْسِكنٍي " ، هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى
َعِن  ،  الّزاَِندِ َعْن َأيِب  ،  َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ،  َعِن اْلَولِيِد ْبِن ُمْسِلمٍ ،  َوَصْفَواُن ْبُن َصاِلٍح َوَغرْيُُُهَا،  وََكَذِلَك َرَواهُ ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ 

 َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ، اأْلَْعَرجِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َلِميُّ   -  10018 ِد ،  حْلَاِفظُ َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ قَااَل: أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر ا،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ

ْيَسابُوِريُّ  الن َّ َحبَّاَن  َْسَاِعيِليُّ ،  ْبِن  اإْلِ ِإَْسَاِعيَل  ْبُن  ُد  حُمَمَّ يُوُسفَ ،  ثنا  ْبُن  ُد  حُمَمَّ قُ رَّةَ ،  ثنا  أَبُو  ُجَرْيجٍ ،  ثنا  اْبِن  ْبُن ،  َعِن  زاَِيُد  َأْخرَبّن 
َعاِم َكَسَرهُ رَُجٌل حُمْرٌِم ِصيَامَ ،  ُعْرَوةَ َعنْ ، َعْن َأيِب الّزاَِندِ ، َسْعدٍ   يَ ْوٍم َعْن َعاِئَشَة " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَكَم يف بِيِض الن َّ

 ِلُكلِّ بَ ْيَضٍة "  
ْيُخ: َهَكَذا َرَواهُ أَبُو قُ رََّة ُموَسى ْبُن طَاِرقٍ  َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن  ،  َوِهَشاُم ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  ُجَرْيٍج. َوَرَواهُ أَبُو َعاِصمٍ َعِن اْبِن  ،  قَاَل الشَّ

ِجْستَ ،  َعْن َعاِئَشَة َوُهَو الصَِّحيحُ ،  َعْن رَُجلٍ ،  َعْن َأيِب الّزاَِندِ ،  َعْن زاَِيِد ْبِن َسْعدٍ ،  َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ،  َأيِب َروَّادٍ  اّنُّ قَالَهُ أَبُو َداُوَد السِّ
 َورُِوَي يف َذِلَك ِمْن َوْجٍه آَخرَ ، َوَغرْيُهُ ِمَن احْلُفَّاظِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضِل الصَّرْييفُّ  - 10019 ، أَبُو ُأَساَمةَ ثنا ، احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّانَ  ثنا، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ، َأْخرَباََن حُمَمَّ
ثَ ُهْم َعْن رَُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر َأنَّ رَُجاًل ، ثنا َمطٌَر اْلَورَّاُق َأنَّ ُمَعاِويََة ْبَن قُ رَّةَ ، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َعُروبَةَ  حُمْرًِما َأْوطَأَ رَاِحَلَتهُ أُْدِحيَّ ، َحدَّ

: َعَلْيَك يف ُكلِّ بَ ْيَضٍة ِضَراُب اَنقٍَة َأْو َجِننُي اَنقَةٍ ،  هللاُ َعْنهُ َفَسأََلهُ َعْن َذِلكَ نَ َعاٍم فَاْنطََلَق الرَُّجُل ِإىَل َعِليٍّ َرِضَي   فَاْنطََلَق  ،  فَ َقاَل َعِليٌّ
َعِليٌ  َما قَاَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخرَبَهُ  هللِا َصلَّى  َنِبِّ  ِإىَل  هللاُ ،  الرَُّجُل  هللِا َصلَّى  َنِبُّ  َتْسَمعُ فَ َقاَل  َما  " َقْد قَاَل َعِليٌّ  ،  َعَلْيِه َوَسلََّم 
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يَ ْومٍ  ِصيَاُم  بَ ْيَضٍة  ُكلِّ  يف  َعَلْيَك  الرُّْخَصِة  ِإىَل  َهُلمَّ  "،  َوَلِكْن  ِمْسِكنٍي  ِإْطَعاُم   أَْو 
احْلَاِفظُ   -  10020 هللِا  َعْبِد  أَبُو  قَااَل ،  َوَأْخرَباََن  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  اْلَعبَّاسِ َوأَبُو  أَبُو  ثنا  طَاِلبٍ ،  :  َأيِب  ْبُن  حَيََْي  َعْبُد ،  ثنا  أان 

ابِ  اْلُمْحرُِم فََأْخرَبانَ ،  قَاَل: ُسِئَل َسِعيدٌ ،  اْلَوهَّ ُيِصيُبهُ  َعاِم  الن َّ بَ ْيِض  َمطَرٍ ،  َعْن  اْلَمْحُفوُظ. َوِقيَل ِفيِه:  ،  َعْن  َفذََكَرهُ مِبَْعنَاهُ َهَذا ُهَو 
َلى، َة ْبِن قُ رَّةَ َعْن ُمَعاِويَ   َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخرَ ، َعْن َعِليٍّ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن  - 10021 َلِميُّ َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ السُّ َهاّنُّ اْلَفِقيهُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن حُمَمَّ َأمْحََد ْبِن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ
ُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن زََكرايَّ ،  قَااَل: أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ  َعْن ُحَسنْيِ ْبِن َعْبِد  ،  ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب حَيََْي ،  ثنا َعبَّاُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  ثنا حُمَمَّ

ْيدِ  ْبِن ُعب َ ْبِن َعبَّاسٍ   هللِا  اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  هللِا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ،  َعِن  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  هللاُ َعْنهُ "  ْبِن ُعْجَرَة َرِضَي  َعْن َكْعِب 
َعْن ، َورُِوَي َذِلَك َعْن َأيِب اْلُمَهّزِمِ ،  ِإبْ َراِهيَم َوقَاَل ِبِقيَمِتهِ  َعنْ ، َقَضى يف بَ ْيِض نَ َعاٍم َأَصابَهُ حُمْرٌِم ِبَقْدِر ََثَِنِه " َوَرَواهُ ُموَسى ْبُن َداُودَ 

ُهْم َأَْجَِعنيَ ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َأيِب ُهَريْ َرةَ   َورُِوَي يف َذِلَك َعْن ََجَاَعٍة ِمَن الصََّحابَِة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 10027 ثنا ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْيِميِّ ، ُن َحِبيبٍ ثنا َعْمُرو بْ ، ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوقٍ  [  96َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمُه{ ]املائدة: ، َعْن َأيِب ُِمَْلزٍ ، َعِن الت َّ

 قَاَل: " طََعاُمهُ َما َقَذَف " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 وَالْحَرَمِ بَابُ مَا لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ فِي الْحِلِّ  

ِبْشرَانَ   -  10041 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  اْلِمْصرِيُّ ،  َأْخرَباََن  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن  ،  أان  َماِلُك   حَيََْي، ثنا 
 منكر.  # قال المحقق:

ْبُن َهارُونَ   -  10042 يَزِيُد  َأْرطَاةَ ،  ثنا  ْبُن  احْلَجَّاُج  اْبَن ُعَمرَ ،  َوبَ َرةَ َعْن  ،  أان  ْعُت  هللاُ ،  قَاَل: َسَِ هللِا َصلَّى  َأَمَر َرُسوُل   " يَ ُقوُل: 
ْئِب َواْلَفْأرَِة َواحْلَِدأَِة " َفِقيَل لَُه: َواحْلَيَّةُ َواْلَعْقَربُ  رُوَن: يَ ْعِِن فَ َقاَل: " َقْد َكاَن يُ َقاُل َذِلَك " قَاَل يَزِيُد ْبُن َها،  َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقْتِل الذِّ

 َوَقْد رُوِّينَا ِمْن َحِديِث اْبِن اْلُمَسيِِّب ُمْرَساًل َجيًِّدا  ،احْلَجَّاُج ْبُن َأْرطَاَة اَل حُيَْتجُّ ِبهِ ، اْلُمْحرِمَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ عْ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  10043 ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكمِ ،  ُقوبَ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، أان اْبُن َوْهبٍ ،  أان حُمَمَّ
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أَيُّوبَ  ْبُن  حَيََْي  ِعيَاضٍ ،  َأْخرَبّن  ْبُن  َمْيَسَرةَ ،  َويَزِيُد  ْبُن  اأْلَْسَلِميَّ ،  َوَحْفُص  َحْرَمَلَة  ْبَن  الرَّمْحَِن  َعْبَد  ْبِن  ،  َأنَّ  َسِعيِد  َعْن  َأْخرَبَُهْم 
ْئَب " ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، ُمَسيِّبِ الْ   قَاَل: " يَ ْقُتُل اْلُمْحرُِم احْلَيََّة َوالذِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمُحْصَرِ يَذْبَحُ وَيَحِلُّ حَيْثُ أُحْصِرَ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،    -  10086 َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

هللاُ  اْعَتَمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى   " ْبِن َذرٍّ، َعْن ُُمَاِهٍد، قَاَل:  بَُكرْيٍ، َعْن ُعَمَر  ثنا يُوُنُس ْبُن  َثاَلَث ُعَمٍر ُكلَُّها يف  َعَلْيِه وَ   اجْلَبَّاِر،  َسلََّم 
َها اْلُعْمَرةُ الَّيِت ُصدَّ ِفيَها اْْلَْدُي، فَ َراَسَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَ  ُهْم  ِذي اْلَقْعَدِة ِمن ْ َة َفَصاحَلُوهُ َعَلى َأْن يَ ْرِجَع َعن ْ ْهَل َمكَّ

  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْْلَْدَي اِبحْلَُدْيبَِيِة َحْيُث َحلَّ ِعْنَد الشََّجَرِة َواْنَصَرَف " يف َعاِمِه َذِلَك "، قَاَل: " فَ َنَحرَ 
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابٌ: لَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَيَحُجَّهَا 

ُد ْبُن إِبْ َراِهيمَ ،  أان أَبُو َبْكِر ْبُن َجْعَفرٍ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد اْلِمْهَرَجاّنُّ  -  10089 ثنا َماِلٌك أَنَّهُ بَ َلَغهُ " َأنَّ  ، ثنا اْبُن بَُكرْيٍ ، ثنا حُمَمَّ
ِة فَ َنَحُروا اْْلَْدَي َوَحَلُقوا رُُءوَسُهْم َوَحلُّوا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء قَ ْبَل َأْن َيطُوفُوا  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحلَّ ُهَو َوَأْصَحابُهُ اِبحْلَُديِْبيَ 

ْيِت َوقَ ْبَل َأْن َيِصَل إِلَْيِه اْْلَْديُ  َأْصَحابِِه َواَل ِمَّْن َكاَن َمَعهُ َأْن  ُثَّ مَلْ نَ ْعَلْم َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر َأَحًدا ِمْن  ،  اِبْلب َ
ئًا  َواَل َأْن يَ ُعوُدوا ِلَشْيٍء " ، يَ ْقُضوا َشي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْبِن َعْبَدانَ   -  10115 َأمْحََد  ْبُن  ْيدٍ ،  َأْخرَباََن َعِليُّ  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  ُمْسِلمٍ ،  أنبأ  أَبُو  الزُّبرَْيِ ،  ان ِهَشامٌ ،  ان  أَبُو  النَِّبَّ  عَ ،  ان  َأنَّ  ْن َجاِبٍر 
ي َواْشرَتِِطي َأنَّ حمَِلِّي َحْيُث َحَبْسَتِِن " ، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   قَاَل ِلُضبَاَعَة بِْنِت الزَُّبرْيِ: " ُحجِّ

 إسناده منكر.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن َعْبِد   - 10117 ُد ْبُن حُمَمَّ هِ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ َبهُ ِل ِِبَطِّ ُد ْبُن  ، هللِا ْبِن َجْعَفٍر اْلَعطَّاُر اجْلِيزِيُّ وََكت َ َماُم أَبُو َسْهٍل حُمَمَّ ثنا اإْلِ
ُخَزمْيَةَ ،  ُسَلْيَمانَ  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  اجْلَرَّاحِ ،  ثنا  ْبِن  َروَّاِد  ْبُن  ِعَصاُم  آَدمُ ،  ثنا  ثَ نَا  َعْبدُ ،  َحدَّ اْلَواِرثِ ثنا  ْبُن ،    حَيََْي  ثنا 

؟ قَاَل: " ، ِإّّنِ أُرِيُد احْلَجَّ ، قَاَل: قَاَلْت: اَي َرُسوَل هللاِ ، َعْن ُضبَاَعَة بِْنِت الزُّبرَْيِ ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ ، َسِعيدٍ  َفَكْيَف أُِهلُّ اِبحْلَجِّ
َتِِن َعَلْيهِ ،  ْنَت ِل ِبهِ قُوِل: اللُهمَّ ِإّّنِ أُِهلُّ اِبحْلَجِّ ِإْن َأذِ  ْرَتهُ ِل ،  َوَأَعن ْ يًعا َفَمِحلِّي ،  َوِإْن َحَبْسَتِِن فَ ُعْمَرٌة َوِإنْ ،  َوَيسَّ ُهَما َجَِ َحَبْسَتِِن َعن ْ

 َحْيُث َحَبْسَتِِن " 
 صحيح.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن َأيِب اْلَفَواِرسِ ، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ ، َوَذِلَك ِفيَما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 10129 قَالُوا: ثنا  ، َوأَبُو َصاِدٍق حُمَمَّ

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ُد ْبُن ِإْسَحاقَ ،  أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ دِ ،  َعْن إِبْ َراِهيمَ ،  ثنا ُسْفيَانُ ،  ثنا قَِبيَصةُ ْبُن ُعْقَبةَ ،  ثنا حُمَمَّ ، ْبِن َعبَّاٍد اْلَمْخُزوِميِّ   َعْن حُمَمَّ
َعهُ ِمَن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل{ ]آل عمران:   [ قَاَل: " الزَّاُد َوالرَّاِحَلةُ " َورُّوِينَا  97َعِن اْبِن ُعَمَر َسَِ

ٌة ِْلََذا اْلُمْسَندِ ، ِمْن َأْوُجٍه َصِحيَحٍة َعِن احْلََسِن اْلَبْصِريِّ   َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل َوِفيِه قُ وَّ
 . ف المحقق: ضعي# قال 

 
 بَابُ الْمَرْأَةِ تُنْهَى عَنْ كُلِّ سَفَر  لَا يَلْزَمُهَا بِغَيْرِ مَحْرَم  

ُد ْبُن  -  10143 ثنا اْبُن َأيِب  ، ثنا أَبُو َداُودَ ، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  احْلََسِن ْبِن فُوَركٍ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
ْوَأَمةِ ، ِذْئبٍ  َا ِهَي  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَْزَواِجهِ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ، َعْن َصاِلٍح َمْوىَل الت َّ ِة اْلَوَداِع: " ِإَّنَّ يف َحجَّ

ْعنَ   َهِذِه ُثَّ ظُُهوُر احْلَْصِر " قَاَل: َُما قَالَتَا: اَل حُتَرُِّكنَا َدابٌَّة بَ ْعَدَما َسَِ ا ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى َفَكاَن ُكلُُّهنَّ ُيَساِفْرَن ِإالَّ زَيْ َنَب َوَسْوَدَة فَِإَنَّ
َوَسلَّ  َعَلْيِه  ْبُن َكْيَسانَ ،  مَ هللاُ  َصاِلُح  َهانَ ،  ََتبَ َعهُ  نَ ب ْ ْبِن  َصاِلِح  قَاَل ،  َعْن   . اللَّْيِثيِّ َواِقٍد  َأيِب  َحِديِث  ِمْن  اْلِكتَاِب  َأوَِّل  يف  َوَرَويْ نَاهُ 

اْْلَطَّاِب َأْزَواَج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  ْبُن  اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ: َوَمَنَع ُعَمُر  "   الشَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ؛ ِلَقْوِل َرُسوِل هللِا َصلَّى  احْلَجَّ َوَسلََّم 
ةُ  َا ِهَي َهِذِه احلِْجَّ  ،  ُثَّ ظُُهوُر احْلَْصِر " ، ِإَّنَّ

النَِّساءِ  اَبُب َحجِّ  احْلَجِّ يف  َأوَِّل ِكتَاِب  ْيُخ: َقْد َرَويْ نَا يف  الشَّ َأِذَن  ،  قَاَل  أَنَّهُ  َها َوبَ َعَث َعْن ُعَمَر  ٍة َحجَّ احْلَجِّ يف آِخِر َحجَّ َْلُنَّ يف 
َوِفيِه َويف َحجِّ َسائِِر النَِّساِء َدلِيٌل َعَلى َأنَّ اْلُمَراَد ِبَقْولِِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ، َوَعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َعْوفٍ ، َمَعُهنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّانَ 

ْصِر " َأْن اَل جيَُِب احْلَجُّ ِإالَّ َمرَّةً " َهِذِه ُثَّ ظُ  َفِر بَ ْعَد َأَداِء اْلَواِجبِ ، ُهوُر احلَْ  َواْختَاَر َْلُنَّ تَ ْرَك السَّ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  10145 ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوقٍ ،  َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُمْسِلمٍ  ْبُن  َعفَّاُن  ُهَشْيمٍ ،  ثنا  ِبْشرٍ ،  َعْن  أَبُو  ُجَبرْيٍ ،  ثنا  ْبِن  َسِعيِد  َعبَّاسٍ ،  َعْن  اْبِن  ا،  َعِن   " اْلَعْشرِ قَاَل:  ُم  َأايَّ اْلَمْعُلوَماُت  ُم  ، أْلَايَّ

ُم التَّْشرِيِق "   َواْلَمْعُدوَداُت َأايَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْهَدْيِ 

 وَالْغَنَمِ ،  وَالْبَقَرِ ،  بَابُ الْهَدَايَا مِنَ الْإِبِلِ 
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، ثنا َأمْحَُد ْبُن َخاِلدٍ ، ثنا أَبُو زُْرَعةَ ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ ، احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  - 10151
ُد ْبُن ِإْسَحاقَ  َو؟ فَ َقاَل: " ِمَن الثََّمانَِيِة َأْزَواٍج " َفَكَأنَّ َعِن اْْلَْدِي ِمَّا هُ ،  َأنَّ رَُجاًل َسَأَل َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنهُ ،  َعْن َأيِب َجْعَفرٍ ،  ثنا حُمَمَّ

ْعَت هللاَ تَ َعاىَل يَ ُقوُل: }اَي أَي َُّها الَِّذيَن  ،  قَاَل: نَ َعمْ ،  الرَُّجَل َشكَّ فَ َقاَل َلهُ َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: " أَتَ ْقَرأُ اْلُقْرآَن؟ "  قَاَل: " فَ َهْل َسَِ
ْعَتهُ يَ ُقوُل: }لَِيْذُكُروا اْسَم هللِا َعَلى ، [؟ " قَاَل: نَ َعمْ 1ُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمةُ اأْلَنْ َعاِم{ ]املائدة: آَمُنوا َأْوفُوا اِبْلعُ  قَاَل: " فَ َهْل َسَِ

[ " قَاَل:  142وا ِمَّا َرزََقُكُم هللاُ{ ]األنعام:  َوقَاَل }َوِمَن اأْلَنْ َعاِم مَحُوَلًة َوفَ ْرًشا ُكلُ ، [؟34َما َرزَقَ ُهْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَنْ َعاِم{ ]احلج: 
ِبِل اث ْ  َقِر اثْ َننْيِ َوِمَن اإْلِ {؟ " قَاَل: نَ َعمْ َفَسِمْعَت هللاَ يَ ُقوُل: }ِمَن الضَّْأِن اثْ َننْيِ َوِمَن اْلَمْعِز اثْ َننْيِ َوِمَن اْلب َ ْعَت ، َننْيِ قَاَل: " فَ َهْل َسَِ

[؟ 95[ ِإىَل قَ ْولِِه: }َهْداًي اَبِلَغ اْلَكْعَبِة{ ]املائدة: 95ا الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم{ ]املائدة:  هللاَ يَ ُقوُل: }اَي أَي ُّهَ 
نَ َعمْ  الرَُّجُل:  فَ َقاَل  }َهْداًي  ،  "  َعْنُه:  هللاُ  َرِضَي  َعِليٌّ  قَاَل  ؟  َعَليَّ َفَماَذا  يًا  ظَب ْ ْلُت  فَ َقت َ ]املائدة:  قَاَل:  اْلَكْعَبِة{  فَ َقاَل ،  [ 95اَبِلَغ 

: " َقْد ََسَّى هللاُ َهْداًي اَبِلَغ اْلَكْعَبِة َكَما َتْسَمُع "   َعِليٌّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ جَوَازِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي الْهَدَايَا 

ُد ْبُن ِإبْ َراِهيمَ ،  أان أَبُو َبْكِر ْبُن َجْعَفرٍ ،  اْلِمْهَرَجاّنُّ َأْخرَباََنهُ أَبُو َأمْحََد    -  10162 َعْن َعْبِد هللِا  ،  ثنا َماِلكٌ ،  ثنا اْبُن بَُكرْيٍ ،  ثنا حُمَمَّ
ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم: " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْهَدى   ٍة  ْبِن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ ََجَاًل َكاَن أِلَيِب َجْهِل ْبِن ِهَشاٍم يف َحجَّ

 َأْو ُعْمَرٍة "  
 َعْن أََنسٍ ، َعِن الزُّْهِريِّ ، َعْن َماِلكٍ ، َوَقْد َرَواهُ ُسَوْيُد ْبُن َسِعيدٍ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -  10163 هللِا  أَبُو َعْبِد  النَّْضِر حمَُ ،  َأْخرَباََنهُ  أَبُو  اِبلطَّابَ َرانِ ثنا  اْلَفِقيهُ  يُوُسَف  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ ُد  يُوُسَف  ،  مَّ ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثنا 
ْيَسابُورَ ،  اأْلَْخَرمُ  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد ح َوَأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم ُعَمُر ْبُن َأمْحََد اْلَعْبَدِويُّ احْلَاِفُظ َوأَبُو احْلََسِن َعِليُّ  ،  ثنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيدٍ ،  بِن َ

َْسَاِعيِليُّ  َماُم أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اإْلِ ثنا أَبُو َعْبِد هللِا َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر الصُّويفُّ ،  هللِا اْْلُْسَرْوِجْرِديُّ قَااَل: أنبأ اإْلِ
َعْن َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى ،  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ،  َعِن الزُّْهِريِّ ،  َعْن َماِلكٍ ،  ُد ْبُن َسِعيدٍ ثنا ُسَويْ ،  ِمْن ِكتَاِبِه اأْلَْصلِ 

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْهَدى ََجَاًل أِلَيِب َجْهٍل "  
ِن  ََثّنِّ َومَلْ يَ ْرِوِه َعْن ُسَوْيٍد ِمَن الثَِّقاِت َغرْيُ يَ ْعُقوَب ْبِن يُوُسَف ْبِن اأْلَْخَرِم َوَأمْحََد ْبِن احْلَسَ قَاَل أَبُو َحازٍِم: مَلْ يَ ْرِوِه َغرْيُ ُسَوْيٍد احْلَدَ 

َماِم َأيِب َبْكٍر َرمِحَهُ هللاُ ، ْبِن َعْبِد اجْلَبَّارِ   َومَلْ يَ ْرِوِه َعْن َأمْحََد ثَِقٌة َغرْيُ اإْلِ
 لغيره. صحيح  # قال المحقق:

 
 بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي التَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ 
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احْلَاِفظُ   -  10175 هللِا  َعْبِد  أَبُو  يَ ْعُقوبَ ،  َوَأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  ْبُن ،  َوأَبُو  الرَّبِيُع  ثنا 
دٍ ،  حَيََْي ْبِن َسِعيدٍ   َعنْ ،  أان ُسَلْيَماُن يَ ْعِِن اْبَن ِباَللٍ ،  ثنا اْبُن َوْهبٍ ،  ُسَلْيَمانَ  َعْن ،  َوَعْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرَّمْحَنِ ،  َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّ

َوُأشْ  قُ لَِّد  َما  ِإالَّ  َهْدَي  اَل   " قَاَلْت:  َا  أَنَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َزْوِج  " َعاِئَشَة  بَِعَرفََة  َوَوَقَف   ِعَر 
 صحيح.  # قال المحقق:

دٍ ، قَاَل: َوأان ُسَلْيَمانُ  - 10176 َلهُ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ  َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِمث ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد  - 10197 ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ،  َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
بَُكرْيٍ  ْبُن  يُوُنُس  ِإْسَحاقَ ،  ثنا  ْبِن  ِد  الزُّْهرِيُّ ،  َعْن حُمَمَّ َثِِن  ْبِن  ،  َحدَّ ُعْرَوَة  احْلََكمِ ،  الزَُّبرْيِ َعْن  ْبِن  َمْرَواَن  ْبِن خَمَْرَمةَ ،  َعْن  ، َواْلِمْسَوِر 

ْيِت اَل يُ  يًعا " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج يُرِيُد زاَِيرََة اْلب َ ََثهُ َجَِ َُما َحدَّ ًة َعْن  رِيُد َحْراًب َوَساَق َمَعهُ اْْلَْدَي َسْبِعنَي بََدنَ َأَنَّ
 َسْبعِماَئِة رَُجٍل ُكلُّ بََدنٍَة َعْن َعَشَرٍة " َكَذا َرَواهُ اْبُن ِإْسَحاقَ 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ نَحْرِ الْإِبِلِ قِيَام ا غَيْرَ مَعْقُولَةٍ أَوْ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى 
اْلَفِقيهُ   -  10217 طَاِهٍر  أَبُو  َبْكٍر  ،  َأْخرَباََن  أَبُو  الزَّاِهدُ ثنا  َحْفٍص  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  ُد  هللاِ ،  حُمَمَّ َعْبِد  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  أَبُو  ،  ثنا  َوَأْخرَباََن  ح 

ِد ْبِن َعِليٍّ اْلَعَلِويُّ اِبْلُكوَفةِ  ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيمٍ   ،اْلَقاِسِم زَْيُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ ،  َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا اْلَعْبِسيُّ ثنا إِب ْ ،  أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ
يَانَ ،  َعِن اأْلَْعَمشِ ،  أان وَِكيُع ْبُن اجْلَرَّاحِ  َها َصَواِفَن( ،  َعْن َأيِب ظَب ْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ َكاَن يَ ْقرَأُ َهَذا احْلَْرَف )فَاذُْكُروا اْسَم هللِا َعَلي ْ

َعَلى   َمْعُقولًَة  َوَلكَ ،  َثاَلثَةٍ يَ ُقوُل:  ِمْنَك  اللُهمَّ  َأْكرَبُ  هللِا َوهللاُ  اِبْسِم   " ُجلُوِدَها،  يَ ُقوُل:  َعْن  َفُسِئَل  َأْو ،  قَاَل:  هِبَا  ُق  يَ َتَصدَّ فَ َقاَل: 
َتِفُع هِبَا "   يَ ن ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ النَّحْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ مِن ى كُلَّهَا 
ْيَسابُوِريُّ ،  أان زَاِهُر ْبُن َأمْحَدَ ،  اَن أَبُو َحاِمِد ْبُن َعِليٍّ الرَّاِزيُّ احْلَاِفظُ َأْخربََ  - 10226 ثنا  ، ثنا أَبُو اأْلَْزَهرِ ،  ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن زاَِيٍد الن َّ

َثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن ُموَسى، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ،  أَبُو اْلُمِغريَةِ  قَاَل: " ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعمٍ  َعنْ ، َحدَّ
ِم التَّْشرِيِق َذْبٌح " ، ُكلُّ ِمىًن َمْنَحرٌ   وَُكلُّ َأايَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 

 



436 

 

ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن زاَِيدٍ  - 10227 ُد ْبُن بَُكرْيٍ احْلَْضَرِميُّ ، َمْنُصورٍ ثنا َأمْحَُد ْبُن ، قَاَل: َوَحدَّ َعْن ، ثنا ُسَوْيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ، ثنا حُمَمَّ
اْلَعزِيزِ  ُموَسى،  َسِعيِد ْبِن َعْبِد  ْبِن  ُمْطِعمٍ ،  َعْن ُسَلْيَماَن  ْبِن  ْبِن ُجَبرْيِ  اَنِفِع  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ ،  َعْن  "  ،  لَّمَ َعْن أَبِيِه َأنَّ  قَاَل: 

ُم التَّْشرِيِق ُكلَُّها َذْبٌح "    َأايَّ
؛ أِلَنَّ رَاِويَهُ ُسَوْيدٌ  ُمْرَسٌل َوَهَذا َغرْيُ َقِويٍّ َمْعَبدٍ ،  اأْلَوَُّل  أَبُو  ْبِن ِدينَارٍ ،  َعْن ُسَلْيَمانَ ،  َوَقْد َرَواهُ  َعْن ُجَبرْيٍ َوُهَو قَ ْوُل ،  َعْن َعْمرِو 

 َوََنُْن َنْذُكُرهُ بَِتَماِمِه ِإْن َشاَء هللاُ يف ِكتَاِب الضََّحاايَ  ،َواحْلََسنِ ، َعطَاءٍ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا صَاحِبُهَا 

ُد  ،  ثنا زَُهرْيٌ ،  ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ ،  ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَاِرثِ ،  اْلَقطَّانُ أان أَبُو َبْكٍر  ،  َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  10236 ثنا حُمَمَّ
احْلََكمِ ،  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ  ِمْقَسمٍ ،  َعِن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف احلَْ ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن  هللِا َصلَّى  " ََنََر َرُسوُل  بََدنٍَة ََنََر  قَاَل:  جِّ ِمائََة 
َها بَِيِدِه ِستِّنيَ  ٍد: ،  َوَأَمَر بَِبِقيَِّتَها فَ ُنِحَرتْ ،  ِمن ْ َها َوَحَسا ِمْن َمَرِقَها " ِقيَل ِلُمَحمَّ فََأَخَذ ِمْن ُكلِّ بََدنٍَة ِبْضَعًة َفُجِمَعْت يف ِقْدٍر فََأَكَل ِمن ْ

ٌد: نَ َعمْ قَاَل ، لَِيُكوَن َقْد َأَكَل ِمْن ُكلَِّها؟   حُمَمَّ
 لغيره.  ح المحقق: صحي# قال 

 
 بَابُ تَرْكِ الْأَكْلِ وَالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ُهَو اأْلََصمُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 10241 ُد ْبُن اجْلَْهِم ،  ثنا حُمَمَّ ُمِريُّ ثنا حُمَمَّ ثنا ، ثنا ُشْعَبةُ ، ثنا آَدمُ ،  السَّ
َها ،  ُحَصنْيٌ  َها{ ]احلج:  ،  قَاَل: ُسِئَل ُُمَاِهٌد َأَيَُْكُل الرَُّجُل ِمْن ُأْضِحيَِّتِه؟ قَاَل: " اَل َيُضرُّهُ َأْن اَل َيَُْكَل ِمن ْ َا قَ ْولُهُ تَ َعاىَل }َفُكُلوا ِمن ْ ِإَّنَّ

 َفَمْن َشاَء اْصطَاَد " ، [ 2ُتْم فَاْصطَاُدوا{ ]املائدة: [ ِمْثُل قَ ْوِلِه }َوِإَذا َحلَْل28
 صحيح.  # قال المحقق:

 

 بَابُ الْهَدْيِ الَّذِي أَصْلُهُ تَطَوُّعٌ إِذَا سَاقَهُ فَعَطِبَ فَأَدْرَكَ ذَكَاتَهُ نَحَرَهُ وَصَنَعَ بِهِ 
أان    -  10252 ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  ْبُن َعْوٍن، َعْن َأْخرَباََن  أان َجْعَفُر  اِب،  اْلَوهَّ ْبُن َعْبِد  ُد  ثنا حُمَمَّ بَاّنُّ،  ي ْ الشَّ هللِا  أَبُو َعْبِد 

َأْصَنُع مِبَا َعِطَب   هللِا َكْيَف  اَي َرُسوَل  " قَاَل  َأْسَلَم، قَاَل:  ِمْن  أَبِيِه َعْن رَُجٍل  ْبِن ُعْرَوَة، َعْن  اْْلَْدِي؟ فَأََمَرهُ ِهَشاِم  يَ ْنَحَرَها  ِمَن  َأْن   
َها َوَبنْيَ النَّاِس فَ يَْأُكُلوَها "  ن َ  فَ َيْطَرَح نَ ْعَلَها يف َدِمَها َوخُيَلَِّي بَ ي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ مِنَ الْهَدَايَا إِذَا عَطِبَ أَوْ ضَلَّ 
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َلِميُّ ،  اِفظُ َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  10257 ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن  ،  قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
وِريُّ  ٍد الدُّ قَاَل: ،  َعِن اْبِن ُعَمرَ ،  َعْن اَنِفعٍ ،  ىَعْن أَيُّوَب ْبِن ُموسَ ،  َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ ،  ثنا اْلُمَعاََف ْبُن ِعْمَرانَ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن ِبْشرٍ ،  حُمَمَّ

َكَذا رُِوَي    َوإْن َكاَن نَْذرًا فَ َعَلْيِه اْلَبَدُل" ،  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأْهَدى َبَدنًَة َتطَوًُّعا فَ َعِطَبْت فَ َلْيَس َعَلْيِه َبَدلٌ 
ْسنَادِ  اإْلِ َوُْهًا َعِن  ،  هِبََذا  َوَأظُنُّهُ  َغرْيُهُ ،  اأْلَْوزَاِعيِّ  َرَواهُ  َا  اأْلَْوزَاِعيِّ ،  فَِإَّنَّ اأْلَْسَلِميِّ ،  َعِن  َعاِمٍر  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعاِمٍر  ،  َعْن  ْبُن  هللِا  َوَعْبُد 

 َوهللاُ َأْعَلمُ ، يَِليُق ِبِه رَْفُع اْلَمْوقُوفَاتِ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
وِسيُّ َأْخرَبانَ   - 10258 ِد ْبِن يُوُسَف السُّ ، أان اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمْزَيدٍ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ،   أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ
َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن ،  َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ ،  ثنا ِبْشُر ْبُن َبْكرٍ ،  انَ ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيمَ ،  ح قَاَل: َوثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاسِ ،  ثنا اأْلَْوزَاِعيُّ ،  َأْخرَبّن َأيِب  َحدَّ

َثِِن اَنِفٌع َمْوىَل َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمرَ ،  َعاِمرٍ  ا قَاَل: " َمْن َأْهَدى َتطَوُّعً ،  َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمرَ ،  َحدَّ
 َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ َفَخاَلَف اجْلََماَعَة يف َمْتِنهِ ،  َوِإْن َكاَنْت يف َنْذٍر فَ ْليُ َبدِّْل " َورََواهُ اْلَقْرَقَساّنُّ ،  َوِإْن َشاَء تَ َركَ ،  ُثَّ َضلَّْت فَِإْن َشاَء أَْبَدَْلَا

 منكر.  # قال المحقق:
 

أَبُو    -  10259 ِبْشَرانَ َأْخرَباََن  ْبُن  الرَّزَّازُ ،  احْلَُسنْيِ  أَبُو َجْعَفٍر  الصَّفَّارُ ،  أان  َنْصرٍ ،  َوِإَْسَاِعيُل  ْبُن  ثنا َسْعَداُن  ْبُن  ،  قَااَل:  ُد  أان حُمَمَّ
قَاَل: " َمْن  ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ،َعِن اْبِن ُعَمرَ ،  َعْن اَنِفعٍ ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعاِمرٍ ،  َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ ،  ُمْصَعٍب اْلَقْرَقَساّنُّ 

َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ ُثَّ ،  َوِإْن َكاَن َنَذَر فَ ْليُ َبدِّْل " َوالصََّواُب رَِوايَةُ اجْلََماَعةِ ،  َوِإْن َشاَء تَ َركَ ،  َأْهَدى َهْداًي َتطَوًُّعا ُثَّ َعِطَب فَِإْن َشاَء َأَكلَ 
 َعْن اَنِفٍع َوهللاُ َأْعَلُم. ، رَِوايَةُ َماِلكٍ  الصَِّحيحُ 

اأْلَوَّلِ   -  10260 اِبللَّْفِظ  الّزاَِندِ ،  َوَقْد رُِوَي  َأيِب  اْبِن  ْبِن ُعْقَبةَ ،  َعِن  ُموَسى  الزَُّبرْيِ ،  َعْن  َأيِب  َأنَّ  ،  َعْن  ِإالَّ  َمْرفُوًعا  اْبِن ُعَمَر  َعِن 
ثنا َعْبُد اجْلَبَّاِر ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َشِبيبٍ ، ثنا اْلَقاِضي اْلُمَحاِمِليُّ ، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمرَ ، بُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرثِ ِإْسنَاَدهُ َضِعيٌف. َأْخرَباََنهُ أَ 

 َفذََكَر ِفيِه: ِإَذا َضلَّتْ ، ثنا اْبُن َأيِب الّزاَِندِ ، ْبُن َسِعيدٍ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
ْسَفَرايِيِِنُّ   -  10261 اإْلِ َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  ُخَزمْيَةَ ،  َأْخرَباََن  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبِن  ِد  ْبِن حُمَمَّ اْلَفْضِل  ْبُن  ُد  حُمَمَّ طَاِهٍر  أَبُو  ثنا  ،  ثنا 

بَزِيعٍ ،  َجدِّي ْبِن  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  هللاِ ،  ثنا حُمَمَّ اْبَن َعْبِد  يَ ْعِِن  اِئيَّ ثنا زاَِيٌد  اْلَبكَّ َلى،    لَي ْ َأيِب  اْبُن  الرَّمْحَِن َوُهَو  ْبُن َعْبِد  ُد  َعْن ،  ثنا حُمَمَّ
ْل قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َساَق َهْداًي َتطَوًُّعا فَ َعِطَب َفاَل َيَْكُ ،  َعْن َأيِب قَ تَاَدةَ ،  َعْن َأيِب اْْلَِليلِ ،  َعطَاءٍ 

بََدلُهُ  ِإْن َأَكَل ِمْنهُ َكاَن َعَلْيِه  نَ ْعَلَها يف َدِمَها،  ِمْنهُ فَِإنَّهُ  ْغِمْس  ْنَحْرَها ُثَّ لِي َ لِي َ َها،  َوَلِكْن  ب َ هِبَا َجن ْ لَِيْضِرْب  َوِإْن َكاَن َهْداًي َواِجبًا ،  ُثَّ 
 فَ ْليَْأُكْل ِإْن َشاَء فَِإنَّهُ اَل بُدَّ ِمْن َقَضائِِه "  

 َوَبنْيَ َأيِب قَ تَاَدَة رَُجلٌ ، َل أَبُو َبْكِر ْبُن ُخَزمْيََة: َهَذا احْلَِديُث ُمْرَسٌل َبنْيَ َأيِب اْْلَِليلِ قَا
 منكر.  # قال المحقق:
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 بَابُ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
اُر ْبُن َمْيُموٍن أَبُو اجْلَرَّاِح ،  ثنا أَبُو َداُودَ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ أان  ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ   -  10273 ثنا َسوَّ

َثِِن رَُجٌل ِمْن آِل ُعَمرَ ، اْلَعْبِديُّ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ ، َعْن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، قَاَل: َحدَّ يَ ُقوُل: " َمْن  ، ِه َوَسلَّمَ قَاَل: َسَِ
َوَمْن َماَت يف َأَحِد احْلََرَمنْيِ بَ َعثَهُ هللاُ يف اآْلِمِننَي يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "  ،  ُكْنُت َلهُ َشِفيًعا " أَْو " َشِهيًدا ،  َأْو قَاَل: " َمْن زَاَرّن ،  زَاَر َقرْبِي " 

 َهَذا ِإْسنَاٌد َُمُْهولٌ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسفَ  -  10274 ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ةَ ، ِإْماَلءً ، َحدَّ ُد ْبُن اَنِفِع ْبِن ِإْسَحاَق اْْلَُزاِعيُّ مِبَكَّ ثنا اْلُمَفضَُّل ،  أان أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ

ٍد اجْلََنِديُّ  ، َعْن ُُمَاِهدٍ ، َعِن اللَّْيِث ْبِن َأيِب ُسَلْيمٍ ، َحْفُص ْبُن ُسَلْيَماَن أَبُو ُعَمرَ ثنا ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، ثنا َسَلَمةُ ْبُن َشِبيبٍ ، ْبُن حُمَمَّ
 َحيَايت " يف    قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َحجَّ فَ َزاَر َقرْبِي بَ ْعَد َمْويت َكاَن َكَمْن زَاَرّن ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمرَ 

احْلَاِفظُ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ   -  10275 ْبُن ُحْجرٍ ،  أان احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ ،  أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ  ثنا َحْفُص  ،  ثنا َعِليُّ 
ٍد الْ ، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َأمْحَدَ ، ْبُن ُسَلْيَمانَ  َغِويُّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ  . َفذََكَرهُ ، ثنا َحْفُص ْبُن َأيِب َداُودَ ، ثنا أَبُو الرَّبِيِع الزَّْهَراّنُّ ، ب َ

 تَ َفرََّد بِِه َحْفٌص َوُهَو َضِعيفٌ 
 . لالمحقق: باط # قال 

 
 بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسفَ  - 10278 ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ٍد َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حَيََْي الزُّْهِريُّ اْلَقاِضي، َحدَّ ةَ ، أان أَبُو حُمَمَّ ثنا أَبُو حَيََْي َعْبُد ، مِبَكَّ
ْبُن َأمْحََد ْبِن زََكرايَّ  ْبُن َحْربٍ ،  هللِا  ْبُن زَْيدٍ ،  ثنا ُسَلْيَماُن  اْلُمَعلِّمِ ،  ثنا مَحَّاُد  ْبِن َأيِب راََبحٍ ،  َعْن َحِبيٍب  هللِا ْبِن ،  َعْن َعطَاِء  َعْن َعْبِد 

  َواهُ ِإالَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َصاَلٌة يف َمْسِجِدي َهَذا َخرْيٌ ِمْن أَْلِف َصاَلٍة ِفيَما سِ ، الزَُّبرْيِ َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
 َوَصاَلٌة يف اْلَمْسِجِد احْلََراِم َخرْيٌ ِمْن ِمائَِة َصاَلةٍ يف َمْسِجِدي " ، اْلَمْسِجَد احْلََرامَ 
 قوي. # قال المحقق:

 
 بَابٌ فِي أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ 

زَّازُ  - 10284 ْغَدادَ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن ِإْسَحاَق اْلب َ ٍد اْلَفاِكِهيُّ أان أَبُو حُمَمَّ ، بِب َ ةَ ، ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ثنا أَبُو حَيََْي ْبُن َأيِب  ، مِبَكَّ
ٍد اجْلَاِريُّ ، َمَسرَّةَ  دٍ ، ثنا حَيََْي ْبُن حُمَمَّ هللِا َصلَّى َعِن اْبِن ُعَمَر " َأنَّ َرُسوَل  ، َعْن اَنِفعٍ ، َعْن ِعيَسى ْبِن ُعَمرَ ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ

ِفَراُشهُ  َلهُ  يُْطَرُح  اْعَتَكَف  ِإَذا  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  َعْبُد ،  هللاُ  قَاَل  ِفيَما   " َها  ِإلَي ْ َيْسَتِنُد  َلَة  اْلِقب ْ يَِلي  ِمَّا  ْوبَِة  الت َّ ُأْسطَُوانَِة  ِإىَل  َسرِيُرهُ  أَْو 
 اْلَعزِيزِ 
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 حسن. # قال المحقق:
  صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ مِنْبَرِ رَسُولِ اهللِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  10286 ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، ثنا أَبُو َعاِصٍم النَّبِيلُ ،  ثنا حُمَمَّ
ِد ْبِن َعْمرٍو الرَّزَّازُ ،  احْلََسِن ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدلُ ح َوَأْخرَباََن أَبُو  ،  َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعدٍ  أان  ،  ثنا حَيََْي ْبُن َجْعَفرٍ ،  أان أَبُو َجْعَفِر ْبُن حُمَمَّ

اُك ْبنُ  قَاَل: " ِمْنرَبِي َعَلى ،  ْيِه َوَسلَّمَ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ،  َعْن َأيِب َحازِمٍ ،  أان ِهَشاُم ْبُن َسْعدٍ ،  خَمَْلدٍ   الضَّحَّ
رَفَ َعهُ ِهَشاٌم َومَلْ يَ ْرفَ ْعهُ َعْبُد اْلَعزِيِز  ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَرهُ ،  تُ ْرَعٍة ِمْن تُ رَِع اجْلَنَِّة " َويف رَِوايَِة الصَّغَاّنِّ 

 َصحِّ الّرَِوايَ َتنْيِ َعْنهُ ْبُن َأيِب َحازٍِم يف أَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
اْلَعْدلُ   -  10288 ِبْشرَاَن  احْلَُسنْيِ ْبُن  أَبُو  ْيِد هللِا احْلُْريفُّ ،  َأْخرَباََن  ْبُن ُعب َ الرَّمْحَِن  اْلَقاِسِم َعْبُد  ْبِن ،  َوأَبُو  ِد  ْبُن حُمَمَّ قَااَل: أان مَحَْزةُ 

ُد ْبُن غَاِلبٍ ثنا ،  اْلَعبَّاسِ  ُد ْبُن بَُكرْيٍ احْلَْضَرِميُّ ،  حُمَمَّ َعِن ، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ ، َعْن َأيِب َحازِمٍ ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيِب َحازِمٍ ، ثنا حُمَمَّ
َواْختُِلَف ِفيِه ، َوقَ َوائُِم ِمْنرَبِي َرَواِتُب يف اجْلَنَِّة " ،  راَِيِض اجْلَنَّةِ قَاَل: " َما َبنْيَ بَ ْييِت َوِمْنرَبِي َرْوَضٌة ِمنْ ، النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 َواْختُِلَف َعْنهُ يف َمْتِنهِ ، َعْن أُمِّ َسَلَمةَ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َوِقيَل َعْنهُ ، َعَلى َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن فَِقيَل َعْنهُ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ  - 10289 اَيِديُّ بِب َ ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن يَ ْعُقوَب اإْلِ دٍ ، َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا احْلَاِرُث  ، أان َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف ْبِن َخالَّ

دٍ  ِد ْبِن َعْمرٍو ، ثنا َسِعيُد ْبُن َعاِمرٍ ، ْبُن حُمَمَّ ثنا  ،  أان َحاِجُب ْبُن َأمْحََد الطُّوِسيُّ ،  أَبُو بَْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن احْلرِِييُّ  ح َوأان، َعْن حُمَمَّ
ُد ْبُن حَيََْي  ُد ْبُن َعْمرٍو يَ ْعِِن اْبَن َعْلَقَمةَ ،  ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ،  حُمَمَّ قَاَل: ،  َريْ َرةَ َعْن َأيِب هُ ،  َعْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ ،  أان حُمَمَّ

َسِعيٌد   زَاَد   " اجْلَنَِّة  تُ رَِع  ِمْن  تُ ْرَعٍة  َعَلى  َهَذا  ِمْنرَبِي   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َْعُة؟ قَاَل  الرتُّ َما  ٍد  ِلُمَحمَّ ِقيَل  رَِوايَِتِه:  يف 
اٌر ، قَاَل: اْلُمْرتَِفعُ  ْهِِنُّ َخاَلَفهُ َعمَّ  َعْن َأيِب َسَلَمَة يف ِإْسنَاِدِه َوَمْتِنهِ ، الدُّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا سَافَرَ 
َعْبَدانَ   -  10304 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  الصَّفَّارُ ،  َأْخرَباََن  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  اْْلَِليلِ ،  أان  ْبُن  زاَِيُد  ْبنُ ،  ثنا  ثنا  ،  ُعَمرَ   َوُعْثَماُن  قَااَل: 

دٌ  قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأرَاَد َأْن خَيْرَُج ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  ثنا َِسَاكٌ ،  ثنا أَبُو اأْلَْحَوصِ ،  ُمَسدَّ
َفرِ قَاَل: " اللُهمَّ أَ ،  يف َسَفٍر مَلْ يَ ُقْل زاَِيٌد: يف َسَفرٍ  َنِة يف ،  ْنَت الصَّاِحُب يف السَّ َواْْلَِليَفةُ يف اأْلَْهِل اللُهمَّ ِإّّنِ َأُعوذُ ِبَك ِمَن الضُّب ْ

َفرِ  َقَلبِ ،  السَّ َفَر " فَِإَذا َأرَاَد الرُُّجوَع قَاَل: " آ،  َواْلَكابَِة يف اْلُمن ْ نَا السَّ ئِبُوَن ََتئِبُوَن لَِربِّنَا َحاِمُدوَن اللُهمَّ اْقِبْض لَنَا اأْلَْرَض َوَهوِّْن َعَلي ْ
نَا ُحواًب " ، " فَِإَذا َدَخَل َأْهَلهُ   قَاَل: " تَ ْواًب تَ ْواًب ِلَربِّنَا َأْواًب اَل يُ غَاِدُر َعَلي ْ



440 

 

َعِليٌّ   -  10305 َأمْحَدُ ،  َوَأْخرَباََن  ِإْسَحاقَ ،  أان  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  دٌ ،  ثنا  ُمَسدَّ أَبُو  ،  ثنا  َِسَاكٍ ،  اأْلَْحَوصِ ثنا  ََنَْو  ،  َعْن  ِبِِْسنَاِدِه  َفذََكَرهُ 
 َحِديِث ُعْثَماَن ْبِن ُعَمرَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -  10306 هللِا  أَبُو َعْبِد  الصُّويفُّ الرَّاِزيُّ ،  َأْخرَباََن  ٍد  ْبِن حُمَمَّ َأمْحََد  اْلَقاِسِم َجْعَفُر ْبُن  أَبُو  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب    ثنا،  َأْخرَبّن 
، َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ، َعِن احْلََسِن اْلَبْصرِيِّ ، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمَساوٍِر اْلِعْجِليِّ ، ثنا اْلُمَحاِريِبُّ ، ثنا َهارُوُن ْبُن ِإْسَحاَق اْْلَْمَداّنُّ ، َحاتٍِ 

هللاُ َعَلْيهِ  يُرِْد َرُسوُل هللِا َصلَّى  ِبَك انْ َتَشْرتُ قَاَل: مَلْ  اللُهمَّ  ِمْن ُجُلوِسِه: "  َهُض  يَ ن ْ ْهتُ ،   َوَسلََّم َسَفًرا ِإالَّ قَاَل ِحنَي  تَ َوجَّ   ، َوِإلَْيَك 
ْقَوى  ،اللُهمَّ اْكِفِِن َما َأَُهَِِّن َوَما اَل َأْهَتمُّ ِبِه َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِِه ِمِنِّ ،  أَْنَت ثَِقيِت َورََجاِئي، َوِبَك اْعَتَصْمتُ  َواْغِفْر ،  اللُهمَّ َزوِّْدّن الت َّ

انْ تَ  ِبَك  امُّ: "  اْلَعوَّ يَ ُقولُهُ  " ُثَّ خَيْرُُج َهَكَذا  ْهُت  تَ َوجَّ ْهِِن ِإىَل اْْلرَْيِ َحْيُث َما  اْْلَطَّايِبُّ َرمِحَهُ هللاُ  ِل َذْنِب َوَوجِّ َشْرُت " َوأَبُو ُسَلْيَماَن 
 بْ َتَسْرُت " يَ ْعِِن ابْ َتَدْأُت َسَفرِي َكاَن يَ ُقوُل: الصَِّحيُح " ا 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ 
احْلَاِفظُ   -  10319 أَبُو َعْبِد هللِا  بَاّنُّ ،  َأْخرَباََن  الشَّي ْ ْبِن ُعْقَبَة  ِد  ْبُن حُمَمَّ ِإْسَحاَق  ،  اِبْلُكوَفةِ ،  أان َعِليُّ  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  ثنا  ،  الزُّْهِريُّ ثنا 

الطَّنَاِفِسيُّ  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  ُد  ِإْسَحاقَ ،  حُمَمَّ ْبُن  ُد  ْيِميِّ ،  ثنا حُمَمَّ الت َّ ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  ِد  ثَ ْواَبنَ ،  َعْن حُمَمَّ ْبِن  احْلََكِم  ْبِن  َعْمرِو  َأيِب  ،  َعْن  َعْن 
اْْلَُزاِعيِّ  هللاُ ،  اَلٍس  هللِا َصلَّى  هللِا َما قَاَل: مَحََلنَا َرُسوُل  ، فَ ُقْلنَا: اَي َرُسوَل  الصََّدَقِة ِضَعاٍف لِْلَحجِّ ِمْن ِإِبِل  ِإِبِل   َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى 

َهِذهِ  حَتِْمَلنَا  َأْن  َشْيطَانٌ ،  نَ َرى  ِذْرَوتِِه  َعَلى  ِإالَّ  بَِعرٍي  ِمْن  َما   " ُتُموَها َكمَ ،  فَ َقاَل:  رَِكب ْ ِإَذا  هللِا  اْسَم  أََمرَُكمْ فَاذُْكُروا  اْمَتِهُنوَها  ،  ا  ُثَّ 
َا حَيِْمُل هللاُ "   أِلَنْ ُفِسُكْم فَِإَّنَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا 
ُد ،  زََكرايَّ حَيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيمَ َوأَبُو  ،  َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسنِ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  10320 قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكمِ ، ْبُن يَ ْعُقوبَ  َعْن َعطَاِء ْبِن  ، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ ، َأْخرَبّن َحْفُص ْبُن َمْيَسَرةَ ، أان اْبُن َوْهبٍ ، أان حُمَمَّ
ثَهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ ،  َعْن أَبِيِه َأنَّ َكْعبًا،  ْرَوانَ َأيِب مَ  بًا َصاِحَب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ ثَهُ َأنَّ ُصَهي ْ َوَسلََّم مَلْ يَ َر   َحدَّ

َربَّ  اللُهمَّ   " يَ َراَها:  ِحنَي  قَاَل  ِإالَّ  ُدُخوَْلَا  يُرِيُد  َأظْلَْلنَ قَ ْريًَة  َوَما  ْبِع  السَّ َماَواِت  السَّ َوَربَّ ،    لَْلَن  أَق ْ َوَما  ْبِع  السَّ اأْلََرِضنَي  َوَربَّ 
يَاِطنِي َوَما َأْضلَْلنَ  َها َوَشرِّ َأْهِلَها َوَشرِّ  َوَخرْيَ َأْهِلَها َونَ ُعوذُ ِبَك ِمْن َشرِّ ، َوَربَّ الّراَِيِح َوَما َذرَْيَن فَِإانَّ َنْسأَُلَك َخرْيَ َهِذِه اْلَقْريَةِ ، الشَّ

َعِن ،  َوَأيِب َبْكٍر َوُهَو يف رَِوايَِة َأيِب َعْبِد هللِا احْلَاِفِظ َوُهَو ِفيِه فَ َقْد َرَواهُ اْبُن َأيِب أَُوْيسٍ ،  َما ِفيَها " ِذْكُر أَبِيِه َسَقَط ِمْن رَِوايَِة َأيِب زََكرايَّ 
احْلَِميدِ َوقَاَل َسِعي،  اْبِن َوْهٍب َكَذِلكَ  ْبُن َعْبِد  الّزاَِندِ ،  ُد  اْبِن َأيِب  ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ ،  َعِن  ْبِن َأيِب َمْرَوانَ ،  َعْن  أَبِيهِ ،  َعْن َعطَاِء  ، َعْن 
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ُمِغيثٍ  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ُصَهْيبٍ ،  َعْن َكْعبٍ ،  َعْن  َضِعيفٍ ،  َعْن  َوْجٍه  ِمْن  َذِلَك  َمْرَواَن  ،  َورُِوَي  َأيِب  أَبِيهِ ،  اأْلَْسَلِميِّ َعْن  َعْن ،  َعْن 
هِ   قَاَل: َخَرْجنَا َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َخْيرَبَ َفذََكَر ََنَْوهُ ، َجدِّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ النُّزُولِ للرَّوَاحِ 
احْلَاِفظُ   -  10338 هللِا  أَبُو َعْبِد  أَبُو  ،  َأْخرَباََن  ُغوِلُّ  أان  الدَّ َرْخِسيُّ  السَّ الرَّمْحَِن  ْبِن َعْبِد  ِد  ْبِن حُمَمَّ الرَّمْحَِن  ْبُن َعْبِد  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن قُ ْهَزاذَ ،  ثنا َجدِّي،  بُِبَخاَرى ُد ْبُن َأْعنَيَ ،  ثنا حُمَمَّ َعْن حَيََْي  ،  َلْيَماَن ْبِن ِباَللٍ َعْن سُ ،  أان َعْبُد هللاِ ،  ثنا أَبُو اْلَوزِيِر حُمَمَّ
َفِر َمَشى " زَاَد ،  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ،  اأْلَْنَصاِريِّ   ْبِن َسِعيدٍ  قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى اْلَفْجَر يف السَّ

 ِفيِه َغرْيُهُ قَِلياًل َواَنقَ ُتهُ تُ َقادُ 
 حسن. المحقق:# قال 

 
 بَابُ كَيْفِيَّةِ السَّيْرِ وَالتَّعْرِيسِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّلْجَةِ 

ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  10343 ْيدٍ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ  ْبُن ُعب َ َثِِن رَُوميٌْ ،  ثنا ََتْتَامٌ ،  أان َأمْحَُد  يَزِيدَ ،  َحدَّ اْبَن  َثِِن  ،  يَ ْعِِن  َحدَّ
قَاَل: " ِإَذا َأْخَصَبِت ، أََنُس ْبُن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َأْخرَبّن ، َعِن اْبِن ِشَهابٍ ، َعْن ُعَقْيلٍ ، اللَّْيُث ْبُن َسْعدٍ 

َهااأْلَْرُض فَاْنزِلُوا َعْن ظَْهرُِكْم َوَأْعطُوا َحقَّهُ اْلَكَْلَ َوِإَذا أَ  جْلَِة فَِإنَّ اأْلَْرَض ُتْطَوى اِبللَّْيِل ،  ْجَدَبِت اأْلَْرُض فَاْمُضوا َعَلي ْ َوَعَلْيُكْم اِبلدُّ
 " 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْمَشْيِ إِذَا عَيِيَ 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 10346 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب احْلَاِفظُ ثنا أَبُو َعْبِد هللاِ ، َأْخرَباََن حُمَمَّ ْعِديُّ ،  حُمَمَّ ثنا  ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا السَّ

ُعبَاَدةَ  ْبُن  ُجَرْيجٍ ،  َرْوُح  اْبُن  دٍ ،  أان  حُمَمَّ ْبُن  َجْعَفُر  أَبِيهِ ،  َأْخرَبّن  َجاِبرٍ ،  َعْن  َعَلْيهِ ،  َعْن  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  اَنٌس  َشَكا  َوَسلََّم  قَاَل:   
نَا، اْلَمْشَي َفَدَعا هِبِمْ   فَ َقاَل: " َعَلْيُكْم اِبلنََّساَلِن " فَ َنَسْلنَا فَ َوَجْداَنهُ َأَخفَّ َعَلي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

يُوُسفَ   -  10355 ْبُن  هللِا  اأْلَْعَرايِبِّ ،  َأْخرَباََن َعْبُد  ْبُن  أَبُو َسِعيِد  ِبْشَرانَ ح  ،  أان  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ٍد  ،  َوَأْخرَباََن  ْبُن حُمَمَّ ِإَْسَاِعيُل  أان 
ِهيدِ ،  ثنا ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاذٍ ،  قَااَل: ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصرٍ ،  الصَّفَّارُ   َعْن َعْبِد هللِا ْبِن بُ َرْيَدَة َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل أََتى النَِّبَّ ،  ثنا َحِبيُب ْبُن الشَّ

َها ابَِّة َأَحقُّ ِبَصْدرَِها " قَاَل ُمَعاٌذ: ِهَي َلَك ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَدابٍَّة؛ ِلرَيَْكب َ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َربُّ الدَّ
 لََّم َوَأْرَدَف ُمَعاًذا قَاَل: فَ رَِكَب النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ ، اَي َرُسوَل هللاِ 



442 

 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَركٍ   -  10357 ثَ نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ،  ثنا أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ ، ثنا يُوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ،  أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ، َحدَّ
ْبُن َسَلَمةَ  هَبَْدلَةَ َعْن  ،  ثنا مَحَّاُد  ْيشٍ ،  َعاِصِم اْبِن  هللاِ ،  َعْن زِرِّ ْبِن ُحب َ َمْسُعودٍ ،  َعْن َعْبِد  اْبَن  بَْدٍر اثْ َننْيِ َعَلى ،  يَ ْعِِن  قَاَل: ُكنَّا يَ ْوَم 

َعِليٌّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  زَِميَلْي  وََكاَن  بَِعرٍي  َعَلى  َوَثاَلثًَة  لُ ،  بَِعرٍي  ُهَماَوأَبُو  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  اأْلَْنَصاِريُّ  ِإَذا  ،  بَابََة  وََكاَنْت 
َعْنكَ  َّنَِْش  ارَْكْب  هللِا  َرُسوَل  اَي  قَااَل:  تُ ُهَما  َعَقب َ ِمِنِّ ،  َحاَنْت  اْلَمْشِي  َعَلى  َوى  ِِبَق ْ َلْسُتَما  ِإنَُّكَما   " اأْلَْجِر ،  قَاَل:  َعِن  أَْرَغُب  َواَل 

 " ِمْنُكَما
 حسن. المحقق:# قال 

 
 بَابُ الْمُنَاهَدَةِ 

احْلََسُن ْبُن َعلِ   -  10360 يَ ْعُقوَب، ثنا  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  ْبُن َعْبِد هللِا  ُد  ْبُن َوَأْخرَباََن حُمَمَّ ثنا حَيََْي  ْبِن َعفَّاَن،  يِّ 
اِئبِ  ا نَ َزَلْت }َواَل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ اِبلَّيِت آَدَم، ثنا ِإْسَرائِيُل، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ  ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َلمَّ

تَاَمى، َفَجَعَل الطََّعاُم يَ ْفُسُد َواللَّْحُم يُ ْننِتُ 152ِهَي َأْحَسُن{ ]األنعام:    َفَشَكْوا َذِلَك ِإىَل َرُسوِل هللِا [ َعَزلُوا َأْمَواَْلُْم َعْن َأْمَواِل اْلي َ
فَإ َُتَاِلطُوُهْم  َوإْن  َخرْيٌ  َْلُْم  ِإْصاَلٌح  }ُقْل  َوتَ َعاىَل  تَ بَاَرَك  هللاُ  فَأَنْ َزَل  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  ]البقرة:  َصلَّى  "  220ْخَوانُُكْم{  قَاَل:   ]

 َفَخاِلطُوُهْم " 
 # قال المحقق: ضعيف.  

 
 الِاخْتِيَارِ فِي التَّعْجِيلِ فِي الْقُفُولِ إِذَا فَرَغَ بَابُ  

احْلَاِفظُ   -  10363 هللِا  أَبُو َعْبِد  ْهِليُّ ،  َأْخرَباََن  الذُّ َأمْحََد  ُد ْبُن  أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَّ احْلَاِفظُ ،  ثنا  ْبِن َنْصٍر  َأمْحََد  ْبُن  ثنا أَبُو  ،  ثنا َجْعَفُر 
ُد ْبُن عُ  َها َأنَّ َرُسوَل  ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ، ثنا أَبُو َضْمَرَة اللَّْيِثيُّ ، ْثَماَن اْلُعْثَماّنُّ َمْرَواَن حُمَمَّ َرِضَي هللاُ َعن ْ

ِل الّرِْحَلةَ ، هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  هُ فَ ْليُ َعجِّ  فَِإنَّهُ َأْعظَُم أِلَْجرِِه " ،  ِإىَل َأْهِلهِ قَاَل: " ِإَذا َقَضى َأَحدُُكْم َحجَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ التَّلَقِّي 

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاتٍِ اْلُمزَكِّي،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  10375 ثنا يَزِيُد ْبُن  ،  اْلَمَداِئِِنُّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن رَْوٍح ،  مِبَْروَ ، أان حُمَمَّ
ُد ْبُن َعْمرٍو،  َهارُونَ  َها،  َعْن َجدِّهِ ،  َعْن أَبِيهِ ،  أان حُمَمَّ َة يف َحجٍّ َأْو  ،  َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِننَي َرِضَي هللاُ َعن ْ ْلنَا ِمْن َمكَّ ب َ قَاَلْت: " أَق ْ

َبنْيَ  َيِسرُي  َلقَّْوَن َأَهالِ ُعْمَرٍة َوُأَسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ  اأْلَْنَصاِر َكانُوا يَ ت َ ِمَن  َلقَّااَن ِغْلَماٌن  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ت َ يََدْي َرُسوِل  ِإَذا    يِهْم 
 َقِدُموا " 
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 قابل للتحسين.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الدُّعَاءِ لِلْحَاجِّ وَدُعَاءِ الْحَاجِّ 
ٍد الصَّرْييفُّ ،  ِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  10381 ِد ْبِن َشاِكرٍ ، مِبَْروَ ، أان َبْكُر ْبُن حُمَمَّ ٍد  ،  ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ

 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اللُهمَّ اْغِفْر  قَاَل: قَاَل َرُسولُ ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعْن َأيِب َحازِمٍ ،  َعْن َمْنُصورٍ ،  ثنا َشرِيكٌ ،  اْلَمْرَورُوِذيُّ 
ْغَفَر َلهُ احْلَاجُّ " ، لِْلَحاجِّ   َوِلَمِن اْست َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبِن ُسَلْيَماَن َرمِحَهُ هللاُ    -  10390 ِد  ْبِن حُمَمَّ ِد  الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَّ أَبُو  َماُم  ثَ نَا اإْلِ احْلَاِفظُ ،  ِإْماَلءً َحدَّ َوأَبُو َبْكٍر ،  َوأَبُو َعْبِد هللِا 
ِد ْبِن يُوُسَف السُّوِسيُّ ،  اْلَقاِضي  ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْلِمْهَراّنُّ ، َوأَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن  ،  َوأَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

ِد ْبِن رََجاٍء اأْلَِديبُ َوأَ ، َأيِب َعْمرٍو ِد ْبِن حُمَمَّ رَّاُج ِقَراَءةً ،  بُو َبْكِر ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب  ،  َوأَبُو اْلَقاِسِم السَّ قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
احْلََكمِ ،  اأْلَُمِويُّ  ْبِن َعْبِد  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  ْبُن ُسَويْ ،  ثنا حُمَمَّ أَيُّوُب  اْلُمْنَكِدرِ ،  اأْلَْوزَاِعيُّ   ثنا،  دٍ ثنا  ْبِن  ِد  ْبِن َعْبِد ،  َعْن حُمَمَّ َعْن َجاِبِر 

؟ قَاَل: " ِإْطَعاُم الطََّعاِم َوِطيُب اْلَكاَل ، هللاِ   ِم "  قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما ِبرُّ احْلَجِّ
سُ  ْبُن  أَيُّوُب  بِِه  ُحَسنْيٍ ،  َوْيدٍ تَ َفرََّد  ْبُن  ُسْفيَاُن  ََثِبتٍ ،  َورََواهُ  ْبُن  ُد  َمْوُصواًل.،  َوحُمَمَّ َكَذِلَك  اْلُمْنَكِدِر  اْبِن   َعِن 

 منكر.  # قال المحقق:
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر ُمْرَساًل ، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ ، َوَرَواهُ اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ   - 10391 أان أَبُو َأمْحََد ْبُن  ، َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ ، َعْن حُمَمَّ

 َعِن اْلَولِيدِ ، َعْن أَبِيهِ ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُدَحْيمٍ ، َعِديٍّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن اْلُمَؤمَِّل ْبِن احْلََسِن ْبِن ِعيَسىَوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق قَااَل ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  10392 ، : أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

َهِقيَّ  ي ْ ٍد اْلب َ اْبَن حُمَمَّ اْلَفْضُل يَ ْعِِن  َمْنُصورٍ ،  أان  اْبَن  يَ ْعِِن  ْبُن َخِليَفةَ ،  ثنا َسِعيٌد  اْلُمَسيِّبِ ،  ثنا َخَلُف  ْبُن  أَبِيهِ ،  ثنا اْلَعاَلءُ  َعْن  ،  َعْن 
اْْلُْدِريِّ َأيِب سَ  يَ ْرفَ ُعهُ ،  ِعيٍد  َأْصَحْحُت ِجْسَمهُ ،  َحِديثًا  ِإنَّ َعْبًدا  هللاُ َعزَّ َوَجلَّ:  يَ ُقوُل   " اْلَمِعيَشِة فَأََتى ،  قَاَل:  َوَأْوَسْعُت َعَلْيِه يف 

" َوَرَواهُ َغرْيُهُ َعْن َخَلفٍ  َلَمْحُروٌم  ِإِلَّ  يَِفْد  اْلَعاَلءِ ف َ ،  َعَلْيِه ََخَْسةُ َأْعَواٍم مَلْ  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِقيَل: َعِن  َعْن  ،  َقاَل: َعِن 
 َوِقيَل: ُمْرَساًل َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َوِإْسنَاُدهُ َضِعيفٌ ، َعْن َأيِب َسِعيٍد َوِقيَل َعْنهُ َمْوقُوفًا، يُوُنَس ْبِن َخبَّابٍ 

 منكر.  المحقق:# قال 
 

َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  10393 ْبُن  ْيدٍ ،  َأْخرَباََن َعِليُّ  اْلِفْراَييِبُّ ،  أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ٍد  ْبُن حُمَمَّ َمْرَواَن ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد ،  ثنا َجْعَفُر  أَبُو  ثنا 
اْلَقطَّ  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ح  الصَّفَّارُ ،  انُ اأْلَْزَرُق  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  اأْلََّْنَاِطيُّ ،  أان  َصاِلٍح  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ِهَشاٌم ،  ثنا  ثنا 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ ،  َعْن َصَدَقَة ْبِن يَزِيدَ ،  أان اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ،  الدَِّمْشِقيُّ 
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َوَأْوَسْعُت َعَلْيِه يف الّرِْزِق اَل يَِفْد ِإِلَّ يف ُكلِّ ََخَْسِة َأْعَواٍم  ،  قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: " ِإنَّ َعْبًدا َأْصَحْحُت ِجْسَمهُ ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 نِ َمرًَّة َلَمْحُروٌم " لَْفُظ َحِديِث اْلَقطَّا

 منكر.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  10397 ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن حُمَمَّ وِريُّ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ٍد الدُّ اأْلَْسَوُد ْبُن ثنا  ،  ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ
قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِأيُّ  ، َعْن َخاِلِه َأيِب بُ ْرَدةَ ، َعْن َُجَْيِع ْبِن ُعَمرْيٍ ، َعْن َواِئِل ْبِن َداُودَ ، ثنا َشرِيكٌ ، َعاِمرٍ 

 قَاَل: " َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه وَُكلُّ بَ ْيٍع َمرْبُوٍر "  ، َأْو أَْفَضُل؟،  اْلَكْسِب َأْطَيبُ 
اْلَقاِضي هللِا  َعْبِد  ْبُن  َشرِيُك  َرَواهُ  َمْوِضَعنْيِ ،  َهَكَذا  يف  ِفيِه  ُعَمرْيٍ ،  َوغََلَط  ْبُن  َسِعيُد  ُهَو  َا  َوِإَّنَّ ُعَمرْيٍ  ْبُن  َُجَْيُع  قَ ْوِلِه  يف  ، َأَحُدُُهَا 

َا َرَواهُ َغرْيُهُ ، هِ َواآْلَخُر يف َوْصلِ   َعْن َواِئٍل ُمْرَساًل ، َوِإَّنَّ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َكَما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -   10398 دٍ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْيدٍ ،  ثنا َعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن ُعب َ َوائُِل ثنا  ،  ثنا حُمَمَّ

ِه اْلرَبَاءُ ْبُن َعاِزٍب قَاَل: ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِأيُّ ، ْبُن َداُودَ   َكْسِب الرَُّجِل َأْطَيُب؟ قَاَل: " َعْن َسِعيِد ْبِن ُعَمرْيٍ أَبُو أُمِّ
 َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه وَُكلُّ بَ ْيٍع َمرْبُوٍر "  

هِ ،  َعْن َسِعيدٍ ،  ْحُفوُظ ُمْرَساًل َويُ َقاُل َعْنهُ َهَذا ُهَو اْلمَ  قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِأيُّ اْلَكْسِب أَْفَضُل؟  ،  َعْن َعمِّ
 قَاَل: " َكْسٌب َمرْبُوٌر " 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

َماُم أَبُو    - 10404 ثَ نَا اإْلِ ِد ْبِن ُسَلْيَماَن ِإْماَلءً َحدَّ اِشيُّ ،  الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ِإَْسَاِعيَل الشَّ ثنا  ، أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
،  َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب ِهاَللٍ ،  ْمُرو ْبُن احْلَاِرثِ ثنا عَ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهبٍ ،  ثنا أَبُو َُهَّاٍم اْلَولِيُد ْبُن ُشَجاعٍ ،  ِإْسَحاُق ْبُن بَ نَاٍن اأْلََّْنَاِطيُّ 

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ  ْبِطُئوا الّرِْزقَ ،  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاِ ،  َعْن حُمَمَّ فَِإنَّهُ مَلْ َيُكْن ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َتْست َ
ُلَغهُ آِخُر رِْزٍق ُهَو َلهُ َعْبٌد مَيُوُت َحَّتَّ  ُلوا يف الطََّلِب ِمَن احْلاََلِل َوتَ ْرِك احْلََراِم " ،  يَ ب ْ  فَات َُّقوا هللاَ َوَأَجِْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  10405 ثنا َعْبُد ،  ُن احْلََسِن ْبِن َأيِب ِعيَسى اْلِْاَلِلُّ ثنا َعِليُّ بْ ،  ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ ، َعْن َأيِب الزُّبرَْيِ ، ثنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّادٍ 
ْبِطُئوا الّرِْزقَ  ُلوا يف الطََّلبِ ،  َوات َُّقوا هللاَ اَي أَي َُّها النَّاسُ ،  َوَسلََّم: " أَي َُّها النَّاُس ِإنَّ َأَحدَُكْم َلْن مَيُوَت َحَّتَّ َيْسَتْكِمَل رِْزَقهُ َفاَل َتْست َ ،  َوَأَجِْ

 ُخُذوا َما َحلَّ َوَدُعوا َما ُحّرَِم " 
 َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ، ُد ْبُن َبْكرٍ وََكَذِلَك َرَواهُ حُمَمَّ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ْغَدادَ   - 10415 ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن بِب َ ُد ْبُن َعْمرٍو ، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َأمْحََد ، أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ
مٍ ، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثريٍ ، ثنا َعِليُّ ْبُن اْلُمبَاَركِ ، ثنا أَبُو َعاِمرٍ ، َعوَّامِّ ْبِن َأيِب الْ  مٍ ، َعْن زَْيِد ْبِن َسالَّ َعْن  ، َعْن َأيِب رَاِشدٍ ، َعْن َأيِب َسالَّ



447 

 

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َسلَّمَ رَُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ ،  َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِشْبلٍ  يَ ُقوُل: "  ،  قَاَل: َسَِ
اُر " فَ َقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللِا َأمَلْ حيَِلَّ هللاُ اْلب َْيَع؟ قَاَل: " بَ َلى اَر ُهُم اْلُفجَّ ُهْم حَيِْلُفوَن فَ يَْأََثُوَن " ، ِإنَّ التُّجَّ  َوَلِكن َّ

 صحيح.  :# قال المحقق 
 

 بَابُ مَنْ قَالَ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ 
ِد ْبِن َُخَرْيََوْيهِ ،  َأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم ُعَمُر ْبُن َأمْحََد اْلَعْبَدِويُّ   -  10425 ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ ،  أان َأمْحَُد ْبُن جَنَْدةَ ،  أان أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَّ

َعْن َمْكُحوٍل رََفَع احْلَِديَث ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى ،  َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َمْرميََ ،  ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاشٍ ،  َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ثنا  
ئًا مَلْ يَ َرهُ فَ ُهَو اِبْْلِيَا ، هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َوِإْن َشاَء تَ رََكهُ "  ، ِر ِإَذا رَآهُ ِإْن َشاَء َأَخَذهُ قَاَل: " َمِن اْشرَتَى َشي ْ

ارَُقْطِِنِّ احْلَاِفِظ  ، قَاَلهُ ِل أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث َوَغرْيُهُ ، َهَذا ُمْرَسٌل َوأَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َمْرمَيَ َضِعيفٌ  َعْن َعِليِّ ْبِن ُعَمَر َأيِب احْلََسِن الدَّ
 َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َواَل َيِصحُّ ، َرمِحَهُ هللاُ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 10426 ثنا يَ ْعُقوُب ، َعْبِد هللِا الصَّفَّارُ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ
لُ  َهاّنُّ اْلُمَعدَّ ِد ْبِن ِسريِينَ ،  َعْن َوْهٍب اْلَيْشُكِريِّ ،  ثنا ُعَمُر ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َخاِلدٍ ،  ثنا َداِهُر ْبُن نُوحٍ ،  ْبُن َأيِب يَ ْعُقوَب اأْلَْصب َ ، َعْن حُمَمَّ

ئًا مَلْ يَ َرهُ فَ ُهَو اِبْْلِيَاِر ِإَذا رَآهُ " وَ قَاَل:  ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  ، َكَذِلَك َرَواهُ َعْبَدانُ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمِن اْشرَتَى َشي ْ
َعْن  ،  َعِن اْبِن ِسريِينَ ،  َعْن ِهَشامٍ ،  َضْيِل ْبِن ِعيَاضٍ َعْن فُ ،  َعْن ُعَمَر ْبِن ِإبْ َراِهيمَ ،  َعْن ُعَمَر ْبِن ِإبْ َراِهيَم َوَعْنهُ ،  َعْن َداِهِر ْبِن نُوحٍ 

َثمِ ،  َعْن َأيِب َحِنيَفةَ ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن احْلََكمِ ، َوَعْن ُعَمرَ ، َأيِب ُهَريْ َرةَ  ِد ْبِن ِسريِينَ ، َعِن اْْلَي ْ  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َكَذِلَك َمْرفُوًعا. ، َعْن حُمَمَّ
 ل. باط  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  10440 هللِا  َعْبِد  أَبُو  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  اللَّْخِميُّ ،  أنبأ  ِعيَسى  ْبُن  َأمْحَُد  َأيِب ،  ثنا  ْبُن  َعْمُرو  ثنا 

َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ،  َوَعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبحٍ ،  َعِن اْبِن ُعَمرَ ،  عٍ َعْن اَنفِ ،  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُموَسى ،  ثنا أَبُو َمْعَبٍد َحْفُص ْبُن َغْياَلنَ ،  َسَلَمةَ 
ًعا فَ َوَجَب َلهُ فَ ُهوَ  َُما َكااَن يَ ُقواَلِن َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمِن اْشرَتَى بَ ي ْ اءَ اِبْْلِيَاِر َما مَلْ يُ َفارِْقهُ َصاِحبُهُ ِإْن شَ   َأَنَّ

 فَِإْن فَارََقهُ َفاَل ِخيَاَر َلهُ " ، َأَخَذهُ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَركٍ   -  10441 ، ثنا أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

ُّ ثنا   ا اَبيَ َعهُ ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َعْن َِسَاكٍ ،  ُسَلْيَماُن ْبُن ُمَعاٍذ الضَّبِّ قَاَل: ،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَبَيَع رَُجاًل فَ َلمَّ
ْيُع "" اْخرَتْ " ُثَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " هَ   َكَذا اْلب َ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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ِريُّ   -  10445 كَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر السُّ ْغَدادَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ٍد الصَّفَّارُ ،  بِب َ ثنا َأمْحَُد ْبُن ،  أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ

الرَّزَّاقِ ،  َمْنُصورٍ  َمْعَمرٌ ،  ثنا َعْبُد  اْبِن طَاُوسٍ ،  أان  أَبِيهِ ،  َعِن  َأْعَرايِبٍّ ،  َعْن  ِمْن  ِة  بُ وَّ الن ُّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ْبَل  النَِّبُّ َصلَّى  ابْ تَاَع  قَاَل: 
ْيعُ ، بَِعريًا أَْو َغرْيَ َذِلكَ  ا َوَجَب اْلب َ فَ َقاَل: َعْمَرَك هللاَ َمْن ، : " اْخرَتْ " فَ َنظََر ِإلَْيِه اأْلَْعَرايِبُّ قَاَل َلهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، فَ َلمَّ

ْيعِ  ْساَلُم َجَعَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْْلِيَاَر بَ ْعَد اْلب َ ا َكاَن اإْلِ  أَْنَت؟ قَاَل: فَ َلمَّ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ  - 10447 أان َخاِلٌد  ، ثنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ ، ثنا احْلََسُن ْبُن ُمْكَرمٍ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اءُ  َأيِب ِقاَلبَةَ ،  احْلَذَّ َأْهِل  ،  َعْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى  هللِا َصلَّى  َمرَّ َرُسوُل  أََنٌس:  " فَاْشَرأَبُّوا،  اْلَبِقيعِ قَاَل  اْلَبِقيِع  َأْهَل  اَي   " ،  فَ َقاَل: 
 فَ َقاَل: " اَي َأْهَل اْلَبِقيِع اَل يَ ْفرَتَِقنَّ بَ يَِّعاِن ِإالَّ َعْن ِرًضا " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

،  ثنا ُسْفيَانُ ، ثنا اْبُن َأيِب ُعَمرَ ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلبٍ ، يُّ ثنا َعِليُّ ْبُن ِعيَسى احلِْريِ ، َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 10458
ُد ْبُن ِإْسَحاقَ  َثِِن حُمَمَّ ،  وََكاَن َقْد ُسِفَع يف رَْأِسِه َمْأُموَمةً ،  قَاَل: َكاَن َحبَّاُن ْبُن ُمْنِقٍذ رَُجاًل َضِعيًفا،  َعِن اْبِن ُعَمرَ ،  َعْن اَنِفعٍ ،  قَاَل: َحدَّ

ِلَسانُهُ  ثَ ُقَل  َقْد  وََكاَن  َثاَلًَث  اْشرَتَى  ِفيَما  اْْلِيَاَر  لَهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َعَلْيِه  ،  َفَجَعَل  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  لَهُ  فَ َقاَل 
ْيءَ َوَسلََّم: " ِبْع َوُقْل اَل ِخاَلبََة " َفُكْنُت َأَْسَُعهُ يَ ُقوُل: اَل ِخذَ  ُقولُوَن َهَذا غَاٍل ،  ابََة اَل ِخَذابََة وََكاَن َيْشرَتِي الشَّ فَ َيِجيءُ ِبِه َأْهَلهُ فَ ي َ

ّن يف بَ ْيِعي  ُقوُل: إنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخريَّ  فَ ي َ
 حسن. # قال المحقق:

 
ْيخِ ،  احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن    -  10461 ِد ْبُن َحيَّاَن أَبُو الشَّ ُد ْبُن َخاِلٍد يَ ْعِِن اْبَن يَزِيَد الرَّاِسِبَّ  ،  أان أَبُو حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  ،  َعِن اْبِن ُعَمرَ ،  ِفعٍ َعْن انَ ،  ثنا أَبُو َعْلَقَمَة اْلَفْرِويُّ ،  ثنا أَبُو َمْيَسَرَة َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َمْيَسَرةَ ،  النِّيِليَّ 
ٍم "    هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْْلِيَاُر َثاَلثَةُ َأايَّ

ْيُخ: َوَهَذا خُمَْتَصٌر ِمْن َحِديِث اْبِن ِإْسَحاقَ   قَاَل الشَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -   10462 أَبُو َعْبِد هللِا  اْلَولِيدِ ،  ِإَجازَةً ،  أَنْ بََأّن  أَبُو  ثَ نَا  إِبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ ،  قَاَل: َحدَّ أنبأ َعْبُد هللِا ،  ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي ،  ثنا 

َْلِيَعةَ  اْلَفِقيهُ ،  ْبُن  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َوَأْخرَباََن  احْلَاِفظُ ،  ح  ْبُن ُعَمَر  َعِليُّ  خمَْ ،  أان  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ْبِن ،  َلدٍ ثنا  اْلَمِلِك  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا 
َعْن طَْلَحَة ْبِن يَزِيَد ْبِن رَُكانََة أَنَّهُ َكلََّم ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ ،  ثنا َحبَّاُن ْبُن َواِسعٍ ، ثنا اْبُن َْلِيَعةَ ، ثنا َأَسُد ْبُن ُموَسى ، َزجْنَُوْيهِ 
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ئًا َأْوَسَع ِمَّا َجَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم حِلَبَّاَن ْبِن ُمْنِقذٍ فَ قَ ،  َعْنهُ يف اْلبُ ُيوعِ  ِإنَّهُ َكاَن َضرِيَر اْلَبَصِر  ،  اَل: " َما َأِجُد َلُكْم َشي ْ
ٍم ِإْن َرضِ   َوِإْن َسِخَط تَ َرَك "  ، َي َأَخذَ َفَجَعَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُعْهَدَة َثاَلثَِة َأايَّ

َأيِب قُ رَّةَ  ْبُن  ْيُد  اْبِن َْلِيَعةَ ،  َوَرَواهُ ُعب َ ْبِن َواِسعٍ ،  َعِن  أَبِيهِ ،  َعْن َحبَّاَن  هِ ،  َعْن  اْلَبَصرِ ،  َعْن ُعَمَر خُمَْتَصًرا ،  َعْن َجدِّ يَ ُقْل: َضرِيَر  ، َومَلْ 
َفرُِد بِِه اْبُن   َْلِيَعَة َوهللاُ َأْعَلمُ َواحْلَِديُث يَ ن ْ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِويُّ  - 10533 ْرِقيِّ ، َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ َلِميُّ ثنا َأمْحَُد ، أان أَبُو َحاِمِد ْبُن الشَّ ثنا َحْفُص ، ْبُن يُوُسَف السُّ

َثِِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ،  ْبُن َعْبِد هللاِ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: " ََنَى َرُسوُل  ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثريٍ ،  َعْن َمْعَمرٍ ،  َحدَّ
َواِن َنِسيَئًة "هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن  َواِن اِبحْلَي َ  ،  بَ ْيِع احْلَي َ

وََكَذِلَك رُِوَي َعْن َأيِب َأمْحََد الزَُّبرْيِيِّ َوَعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ،  َعْن َمْعَمٍر َمْوُصواًل ،  وََكَذِلَك َرَواهُ َداُوُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَعطَّارُ 
 وَُكلُّ َذِلَك َوْهٌم. َوالصَِّحيُح: ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعِن الث َّْوِريِّ ، الذَِّماِريِّ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
أاََن أَبُو  ، احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ َأْخرَباََنهُ أَبُو ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل ، َعْن ِعْكرَِمةَ ، َعْن حَيََْي ، َعْن َمْعَمرٍ  - 10534

ٍد اْلِمْصِريُّ  َفذََكَرهُ ُمْرَساًل. وََكَذِلَك َرَواهُ َعْبُد الرَّزَّاِق  ،  َعْن َمْعَمرٍ ،  ثنا ُسْفيَانُ ، ثنا اْلِفْراَييِبُّ ، ثنا اْبُن َأيِب َمْرميََ ،  احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
اأْلَْعَلى ْبُن اْلُمبَاَركِ ،  رٍ َعْن َمْعمَ ،  َوَعْبُد  َأيِب َكِثريٍ ،  وََكَذِلَك َرَواهُ َعِليُّ  ْبِن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َعْن حَيََْي  النَِّبِّ َصلَّى  َعِن 

َن رَِوايََة َمْن َوَصَلُه.   ُمْرَساًل. َورُّوِينَا َعِن اْلُبَخاِريِّ أَنَّهُ َوهَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

احْلَاِفظُ   -  10535 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ِإَْسَاِعيلَ ،  َوَأْخرَباََن  ْبُن  َعْمرِو  أَبُو  ُخَزمْيَةَ  ،  َأْخرَبّن  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  َأاَب  ْعُت  َسَِ قَاَل: 
َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ،  ُمْرَسٌل لَْيَس مِبُتَِّصلٍ يَ ُقوُل: الصَِّحيُح َعْن َأْهِل اْلَمْعرِفَِة اِبحْلَِديِث َهَذا اْْلرََبُ  

اِفِعيِّ أَنَّ  ُد ْبُن يَ ْعُقوَب َأنَّ الرَّبِيَع ْبَن ُسَلْيَماَن ِفيَما ذُِكَر َعِن الشَّ لُهُ أَنَّهُ ََنَى النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  هُ قَاَل: َوأَمَّا قَ وْ قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َواِن َنِسيَئًة فَ َهَذا َغرْيُ ََثِبٍت َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ عَ  َواِن اِبحْلَي َ  َلْيِه َوَسلَّمَ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بَ ْيِع احْلَي َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 نِ بِالدَّيْنِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  10536 ح  ،  ثنا اْْلَِصيُب ْبُن اَنِصحٍ ،  أان الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ْغَدادَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ  ٍد اْلِمْصرِيُّ أان أَبُو احْلَسَ ،  بِب َ ، ثنا اْْلَِصيبُ ،  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُشَعْيٍب اْلَكْيَساّنُّ ،  ِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
رَاَوْرِديُّ  ٍد الدَّ َعِن اْبِن ُعَمَر " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعْن بَ ْيِع اْلَكاِلِئ ، َعْن اَنِفعٍ ، َعْن ُموَسى ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ

 اِبْلَكاِلِئ " 
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ْيَدَة الرَّبَِذيُّ  َواْلَعَجُب ِمْن َأيِب احْلََسِن    َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َوُهَو َخطَأٌ ،  َوَشْيُخنَا أَبُو َعْبِد هللِا قَاَل يف رَِوايَِتهِ ،  ُموَسى َهَذا ُهَو اْبُن ُعب َ
َننِ  ارَُقْطِِنِّ َشْيِخ َعْصرِِه َرَوى َهَذا احْلَِديَث يف ِكتَاِب السُّ ٍد اْلِمْصِريِّ َهَذا،  الدَّ فَ َقاَل: َعْن ُموَسى ْبِن ،  َعْن َأيِب احْلََسِن َعِليِّ ْبِن حُمَمَّ

لَنَ ،  ُعْقَبةَ  َرَواهُ  احْلَُسنْيِ  أَبُو  اْلِمْصِريِّ ،  ا َوَشْيُخنَا  ُسَنِن  ِمْن  الثَّاِلِث  اجْلُْزِء  يف  اْلِمْصِريِّ  احْلََسِن  َأيِب  َغرْيُ ،  َعْن  ُموَسى:  َعْن  فَ َقاَل: 
 ُثَّ َأْرَدفَهُ اْلِمْصِريُّ مِبَا ، َمْنُسوبٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

دٍ ،  ثنا َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن مَحَّادٍ ،   ْبُن َداُودَ ثنا َأمْحَدُ ،  أان أَبُو احْلََسنِ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ   -  10537 َعْن َأيِب  ،  ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ
اِلِئ " أَبُو َعْبِد اْلَعزِيِز  َعِن اْبِن ُعَمَر " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعْن بَ ْيِع اْلَكاِلِئ اِبْلكَ ،  َعْن اَنِفعٍ ،  َعْبِد اْلَعزِيِز الرَّبَِذيِّ 

ْيَدَة.  ُعب َ ْبُن  ُموَسى  ُهَو   الرََّبِذيُّ 
َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز  ، ثنا أَبُو ُمْصَعبٍ ،  ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َمْهِديٍّ ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ  -  10538

رَاَوْرِديِّ  ْيَدةَ ، الدَّ ْينِ ، َعْن ُموَسى ْبِن ُعب َ ْيِن اِبلدَّ  ، َفذََكَرهُ مِبِْثِلِه. قَاَل ُموَسى: قَاَل اَنِفٌع: َوَذِلَك بَ ْيُع الدَّ
ْيَدةَ  ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َوَقدْ ، قَاَل أَبُو َأمْحََد: َوَهَذا َمْعُروٌف مِبُوَسى ْبِن ُعب َ ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى َوزَْيُد ْبُن احْلُبَاِب  َعْن اَنِفٍع قَاَل الشَّ  َرَواهُ ُعب َ

ْيَدةَ ، َوَغرْيُُُهَا  َعِن اْبِن ُعَمرَ ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَارٍ ، َعْن ُموَسى ْبِن ُعب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َمْنُصوٍر اْلَعْدلُ أان أَبُو َسِعيٍد َعْمُرو بْ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  10539 ْيِد اْْلَزَّازُ ،  ُن حُمَمَّ ُد ْبُن ُعب َ ْيُد ، ثنا حُمَمَّ ثنا ُعب َ

ْيَدَة الرََّبِذيُّ ، هللِا ْبُن ُموَسى َوَسلََّم   قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ ، َعِن اْبِن ُعَمرَ ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَارٍ ، أان ُموَسى ْبُن ُعب َ
ْيِن "  ْيِن اِبلدَّ  َعْن َكاِلٍئ ِبَكاِلٍئ الدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن مَحَْدانَ ، َأْخرَباََن َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليٍّ اْلُمَؤذِّنُ  - 10540 ُد ْبُن اْلَفَرِج اأْلَْزَرقُ ، أان أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمَّ ُد  ثنا ، ثنا حُمَمَّ حُمَمَّ
ْيَدةَ ،  ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ  َلِميُّ ،  ثنا ُموَسى ْبُن ُعب َ ثنا ،  ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ،  أان أَبُو احْلََسِن اْلَكارِِزيُّ ،  ح َوأان أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ

ْيدٍ  ْيَدةَ َعْن ُموَسى ْبِن  ،  ثنا زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ ،  أَبُو ُعب َ ٍد اْلِمْصِريُّ ،  ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ ،  ُعب َ ،  أان أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمرَ ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَارٍ ، َعْن ُموَسى ، ثنا مَحَْزةُ ْبُن َعْبِد اْلَواِحدِ ، ثنا ُذَؤْيُب ْبُن ِعَماَمةَ ، ثنا ِمْقَداُم ْبُن َداُودَ 

 " َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " أَنَّهُ ََنَى َعْن بَ ْيِع اْلَكاِلِئ اِبْلَكاِلئِ 
َمْهُموزٌ  اِبلنَِّسيَئِة  النَِّسيَئةُ  ُهَو  يُ َقاُل  ْيَدَة:  ُعب َ أَبُو  قَاَل  ْيٍد:  ُعب َ أَبُو  َولَيْ ،  قَاَل  ْيُخ:  الشَّ يَ ْنِسْب قَاَل  َومَلْ  ْيِع  اْلب َ َلْفُظ  زَْيٍد  رَِوايَِة  يف  َس 

ْيَدَة ِباَل َشكٍّ ،  َشْيُخنَا أَبُو احْلَُسنْيِ َعْن َأيِب احْلََسِن اْلِمْصِريِّ  ارَُقْطِِنُّ  ،  فَ َقاَل: َعْن ُموَسى َوُهَو اْبُن ُعب َ ْيُخ أَبُو احْلََسِن الدَّ َوَقْد َرَواهُ الشَّ
ْبِن ُعْقَبةَ ،   َأيِب احْلََسِن اْلِمْصِريِّ َعنْ ،  َرمِحَهُ هللاُ  ُموَسى  ْبِن َداُوَد ،  َوَرَواهُ َشْيُخنَا أَبُو َعْبِد هللِا ِبِِْسنَاٍد آَخرَ ،  فَ َقاَل: َعْن  ِمْقَداِم  َعْن 
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ْبِن ُعْقَبَة َوُهَو َوْهمٌ ،  الرَُّعْيِِنِّ  ُموَسى  ْبنِ ،  فَ َقاَل: َعْن  َمْشُهوٌر مِبُوَسى  َمرَّةً   َواحْلَِديُث  ْيَدَة  اَنِفعٍ ،  ُعب َ اْبِن ُعَمَر َوَمرَّةً ،  َعْن  َعْن ،  َعِن 
 َعِن اْبِن ُعَمَر َواِبهلِل الت َّْوِفيقُ ، َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَارٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو الصَّرْييفُّ َأْخرَباََن أَبُو    -   10564 ثنا َعْبُد هللِا ْبُن  ،  ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن حَيََْي ْبُن َسِعيدٍ ،  أان ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَللٍ ،  َوْهبٍ  أَ ،  َحدَّ َأيِب َسَلَمَة  ْبِن  نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل َعْن  َعْن َعْبِد هللِا 
ُقُص الرَُّطُب ِإَذا يَِبَس؟ " قَالُوا: نَ َعمْ ، ُرَطٍب بَِتْمرٍ   فَ َقاَل: " اَل يُ بَاُع ُرَطٌب بِيَاِبٍس "  ، فَ َقاَل: " أَيَ ن ْ

مَ   َوَهَذا ُمْرَسٌل َجيٌِّد َشاِهٌد ِلَما تَ َقدَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن  ، ْغَدادَ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم ِهَبةُ هللِا ْبُن احْلََسِن ْبِن َمْنُصوٍر الطَّرَبِيُّ اْلَفِقيهُ احْلَاِفُظ َرمِحَهُ هللاُ بِب َ  - 10566 أان حُمَمَّ

اْلَفاِرِسيُّ  ْبِن حَيََْي  الث ََّقِفيُّ ،  َأمْحََد  ْبُن َسِعيٍد  ْهِليُّ   ،أان َأمْحَُد  الذُّ ْبُن حَيََْي  ُد  ْبِن َسْعدٍ ،  ثنا حُمَمَّ ِإبْ َراِهيَم  يَ ْعُقوُب ْبُن  َأيِب ،  ثنا  َعِن ،  ثنا 
تَ بَايَ ُعوا الثََّمَرَة اِبلتَّْمِر قَاَل: " اَل  ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللاِ ،  اْبِن ِشَهابٍ 

 َواَل تَ بَايَ ُعوا الثََّمَر َحَّتَّ يَ ْبُدَو َصاَلُحهُ " ،  ََثََر النَّْخِل بَِثَمِر النَّْخلِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْعُت حَيََْي ْبَن َمْنُصوٍر اْلَقاِضي،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 10569 ُد ْبُن ِإْسَحاَق يَ ْعِِن  يَ ُقو ، قَاَل: َسَِ ْعُت َأاَب َبْكٍر حُمَمَّ ُل: َسَِ

ِبَشاةٍ  َمْسُلوٍخ  بَ ْيِع  َعْن  َوُسِئَل  ُخَزمْيََة  َلِميُّ ،  اْبَن  السُّ َحْفٍص  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  َحدَّ ْبُن  ،  فَ َقاَل:  ِإبْ َراِهيُم  َثِِن  َحدَّ قَاَل:  َأيِب  َثِِن  َحدَّ قَاَل: 
ا ،  طَْهَمانَ  اجِ َعِن احْلَجَّ اةُ اِبللَّْحِم ،  َعِن احْلََسنِ ،  َعْن قَ تَاَدةَ ،  ِج ْبِن احْلَجَّ َعْن ََسَُرَة " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َأْن تُ بَاَع الشَّ

هُ َمْوُصواًل َوَمْن أَثْ َبَت ََسَاَع احْلََسِن اْلَبْصرِيِّ ِمْن ََسَُرَة ْبِن ُجْندُ ، " َهَذا ِإْسنَاٌد َصِحيحٌ  َوَمْن مَلْ يُ ْثِبْتهُ فَ ُهَو ُمْرَسٌل َجيٌِّد ُيَضمُّ ، ٍب َعدَّ
يِق َرِضَي هللاُ َعْنهُ  دِّ  ِإىَل ُمْرَسِل َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َواْلَقاِسِم ْبِن َأيِب بَ زََّة َوقَ ْوِل َأيِب َبْكٍر الصِّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، و َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُ  - 10570 اِفِعيُّ ، أان الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َعْن ، أان َماِلكٌ ، أان الشَّ
َواِن ، زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ   "  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب " َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعْن بَ ْيِع اللَّْحِم اِبحْلَي َ

لُ ، َهَذا ُهَو الصَِّحيحُ  ِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم عَ ، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ ، َعِن الزُّْهِريِّ ، َعْن َماِلكٍ ، َورََواهُ يَزِيُد ْبُن َمْرَواَن اْْلَالَّ
 َوغََلَط ِفيهِ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َُخَرْيََوْيهِ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم اْلَعْبَدِويُّ   -  10571 ، ْبُن َمْنُصورٍ ثنا َسِعيُد  ،  أان َأمْحَُد ْبُن جَنَْدةَ ،  أان أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَّ

دٍ  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ،  َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ ،  َوَحْفُص ْبُن َمْيَسَرةَ ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ
َواِن "   ََنَى َعْن بَ ْيِع اللَّْحِم اِبحْلَي َ

 غيره. حسن ل # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيمَ   -  10572 اِفِعيُّ ،  أان الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ،  أان ُمْسِلمٌ ،  أان الشَّ
اْبِن ُجَرْيجٍ  بَ زَّةَ ،  َعِن  َأيِب  ْبِن  َها قَاَل: َقِدْمتُ ،  َعِن اْلَقاِسِم  َأْجَزاٍء ُكلُّ ُجْزٍء ِمن ْ اْلَمِديَنَة فَ َوَجْدُت َجُزورًا َقْد ُجزَِرْت َفُجّزَِئْت َأْربَ َعَة   

َها ُجْزًءا ِمن ْ أَبْ تَاَع  َأْن  َنََ ،  ِبَعنَاٍق فََأرَْدُت  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  إنَّ َرُسوَل   " اْلَمِديَنِة:  َأْهِل  ِمْن  ِل رَُجٌل  يُ بَاَع َحيٌّ  فَ َقاَل  َأْن  ى 
 قَاَل: َفَسأَْلُت َعْن َذِلَك الرَُّجِل فَُأْخرِبُْت َعْنهُ َخرْيًا ، مِبَيٍِّت "

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   - 10592 بَاّنُّ أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ي ْ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازِِم ْبِن َأيِب َغَرزَةَ ، الشَّ
ْيُد هللِا يَ ْعِِن اْبَن ُموَسى  قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى ، َعِن اْبِن ُعَمرَ ، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُسَراَقةَ ، أان اْبُن َأيِب ِذْئبٍ ، أان ُعب َ

َها اْلَعاَهةُ " هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   قَاَل: " ِإَذا طََلَعِت الث َُّرايَّ " ، ِقيَل: َوَمََّت َذِلَك اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن؟،  َعْن بَ ْيِع الثَِّماِر َحَّتَّ تُ ْؤَمَن َعَلي ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
  الثَّانِي لَا يَتْبَعُ مَا خَلَقَ مِنَ الْحِمْلِ الْأَوَّلِ وَأَنَّ مَا لَمْ يَخْلَقْ مِنَ الْحِمْلِ ،  بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّننِيَ 

ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن مُحَْيٍد اأْلُْشنَاّنُّ   - 10609 ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلَعطَّاُر احْلرِِييُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن حُمَمَّ َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَعْبِديُّ ،  : ثنا أَبُو َعْمرٍو ِإَْسَاِعيُل ْبُن جُنَْيدٍ قَااَل  ،  ثنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  ثنا أَُميَّةُ ْبُن ِبْسطَامٍ ،  ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعْن بَ ْيِع اْلَغَرِر " َعِن اْبِن ُعَمَر " َأنَّ َرُسوَل هللِا ، َعْن اَنِفعٍ ، َعْن أَبِيهِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
َثمِ ، ثنا َعِليُّ ْبُن مَحَْشاذٍ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  10615 َثِِن زَْيُد ْبُن اْْلَي ْ ،  ثنا اأْلَْشَجِعيُّ ،  ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب اللَّْيثِ ،  َحدَّ

بِّ َحَّتَّ يُ ْفَركَ ،  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ،  َعْن َأاَبنَ ،  َعْن ُسْفيَانَ  َوَعْن بَ ْيِع ،  قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بَ ْيِع احلَْ
 " َوَعِن الثَِّماِر َحَّتَّ ُتْطَعمَ ، النَّْخِل َحَّتَّ يَ ْزُهوَ 

ْشًرا َسَأَل اْبَن َعبَّاٍس َبَة , َعْن َأيِب أََنِس ْبِن َماِلٍك َولَْيَس ِبَشْيٍء , َوَرَواهُ َجاِبٌر اجْلُْعِفيُّ َعْن أُمِّ ثَ ْوٍر َأنَّ َزْوَجَها بِ َورُِوي َعْن َأيِب َشي ْ 
الزَّرِْع وَ  , قَاَل: َوَسأَْلُتهُ َعْن ِشَراِء  يَ ْزُهَو "  " َحَّتَّ  َيْشرَتِي النَّْخَل؟ , قَاَل:  " َحَّتَّ َيْصَفرَّ " َوَهَذا ِإْسنَاٌد  َمََّت  ُبُل , قَاَل:  ن ْ السُّ ُهَو 

ْخِتيَاّنِّ , ُثَّ رَِوايَةُ مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة َعَلى مَ    ا ذََكْراَن يف لَْفِظِه َوهللاُ َأْعَلمُ َضِعيٌف َوالصَِّحيُح يف َهَذا اْلبَاِب رَِوايَةُ أَيُّوَب السِّ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْعَرَايَا 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  10668 ثنا أَبُو زُْرَعَة َعْبُد ،  َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َمشْ  ُد ْبُن ِإْسَحاقَ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َخاِلٍد اْلَوْهِبُّ ، ِقيُّ الرَّمْحَِن ْبُن َعْمرٍو الدِّ ِد ْبِن حَيََْي ْبِن َحبَّانَ ، ثنا حُمَمَّ ِه َواِسِع ْبِن ، َعْن حُمَمَّ َعْن َعمِّ
َواْلُمَزابَ َنِة َوَأِذَن أِلَْصَحاِب اْلَعرَااَي َأْن ، ُمَحاقَ َلةِ قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الْ ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ ، َحبَّانَ 

 يَِبيُعوَها مِبِْثِل َخْرِصَها ُثَّ قَاَل: اْلَوْسَق َواْلَوْسَقنْيِ َوالثَّاَلثََة َواأْلَْربَ َعةَ "
 حسن. # قال المحقق:

 
 غَيْرَ طَعَام  وَإِنْ كَانَ  ،  بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ 

ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلَعبَّاسِ ،  َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم ِهَبةُ هللِا ْبُن احْلََسِن ْبِن َمْنُصوٍر اْلَفِقيهُ الطَّرَبِيُّ َرمِحَهُ هللاُ   -  10681 أان ،  أان حُمَمَّ
هُبْلُولٍ  ِإْسَحاَق ْبِن  ْبُن حيَْ ،  َأمْحَُد ْبُن  اأْلَُمِويُّ ثنا َسِعيُد  ْبِن َسِعيٍد  َأيِب ،  ََي  ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ،  ثنا  ْبِن ،  َعْن َعطَاءٍ ،  َعْن حُمَمَّ َعْن َصْفَواَن 

ةَ ،  َعْن أَبِيهِ ،  يَ ْعَلى ْعَمَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعتَّاَب ْبَن َأِسيٍد َعَلى َمكَّ ْرُتَك َعَلى َأْهِل هللِا َعزَّ فَ َقاَل: " ِإّّنِ َقْد أَمَّ ،  قَاَل: اْست َ
ْقَوى هللِا َعزَّ َوَجلَّ  ُهْم ِمْن رِْبِح َما مَلْ ُيْضَمنْ ،  َوَجلَّ بِت َ ْيِع اْلَواِحدِ ،  َواَل َيَُْكْل َأَحٌد ِمن ْ ، َواَْنَُهْم َعْن َسَلٍف َوبَ ْيٍع َوَعِن الصََّفْقَتنْيِ يف اْلب َ

 َدهُ " َوَأْن يَبِيَع َأَحُدُهْم َما لَْيَس ِعنْ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَرانَ   -  10682 ٍد اْلِمْصِريُّ ،  َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا حَيََْي  ،  ثنا ِمْقَداُم ْبُن َداُودَ ،  أان أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

بَُكرْيٍ  ْبُن َصاِلحٍ ،  ْبُن  أَُميَّةَ ،  ثنا حَيََْي  ْبِن  ِإَْسَاِعيَل  َأيِب راََبحٍ ،  َعْن  ْبِن  اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن َعطَاِء  هللاُ ،  َعِن  هللِا َصلَّى  قَاَل: قَاَل َرُسوُل 
ُتَك ِإىَل َأْهِل هللاِ  َة فَاَْنَُهْم َعْن بَ ْيعِ ،  َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعتَّاِب ْبِن َأِسيٍد: " ِإّّنِ َقْد بَ َعث ْ َوَعْن ،   َما مَلْ يَ ْقِبُضوا َأْو رِْبِح َما مَلْ َيْضَمُنوا َوَأْهُل َمكَّ

 َوَعْن بَ ْيٍع َوَسَلٍف "  ، َوَعْن َشْرَطنْيِ يف بَ ْيعٍ ، َوبَ ْيعٍ ، قَ ْرضٍ 
ْسنَادِ   تَ َفرََّد بِِه حَيََْي ْبُن َصاِلٍح اأْلَيِْليُّ َوُهَو ُمْنَكٌر هِبََذا اإْلِ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ٍد اْلِمْصرِ  - 10696   ْغَداَد , أان أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ِد  َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن اْلَعْدُل , بِب َ يُّ , ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
َع  ،  اْبُن َْلِيَعةَ أان  ،  ثنا َجدِّي َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرميََ ،  َأيِب َمْرميََ ْبنِ  َع َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب حُيَدُِّث أَنَّهُ َسَِ َثِِن ُموَسى ْبُن َوْرَداَن أَنَّهُ َسَِ قَاَل: َحدَّ

بِ  التَّْمَر َكْياًل فَأَْقَدُم  َأْشرَتِي  ِإّّنِ ُكْنُت  اْلِمْنرَبِ:  يَ ُقوُل َعَلى  ْبَن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ِإىَل ُعْثَماَن  ُلهُ َأاَن َوِغْلَماٌن َوَذِلَك  ِه  َأمحِْ اْلَمِديَنِة   
ُأُصبُّ  ُثَّ  ي  ِرِبِْ فََأْكتَاُل  َوالصَّاَعنْيِ  الصَّاَع  فََأْرَبُح  نُ َقاَع  قَ ي ْ ِبُسوِق  اْلَمِديَنِة  ِمَن  َقرِيٍب  َمَكاٍن  َفُحدَِّث ِمْن  التَّْمِر،  ِمَن  بَِقَي  َما  َْلُْم   

فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ،  قَاَل: نَ َعْم اَي َرُسوَل هللاِ ،  ُثَّ ِإنَّهُ َسَأَل ُعْثَماَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ ،   َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِبَذِلَك َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 
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" َرَواهُ اْبُن اْلُمبَارَ  اَي ُعْثَماُن فَاْكَتْل َوِإَذا ِبْعَت َفِكْل  " ِإَذا اْشرَتَْيَت  اْلِكبَارِ ،  َواْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ،  كِ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن ،  َوََجَاَعٌة ِمَن 
 َعْن َسِعيدٍ ، َورََواهُ ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب فَ ْرَوةَ ، َعْبِد هللِا ْبِن َْلِيَعةَ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ٍد َجنَاُح ْبُن نَُذْيِر ْبنِ  - 10697 ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيمٍ ، َجنَاٍح اْلُمَحاِريِبُّ اِبْلُكوفَةِ  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ثنا َأمْحَُد ، أان أَبُو َجْعَفِر ْبُن حُمَمَّ
انَ ، ْبُن َحازِِم ْبِن َأيِب َغَرزَةَ  اَلِم ْبُن َحْربٍ ،  ثنا َماِلُك ْبُن ِإَْسَاِعيَل أَبُو َغسَّ َعْن ، هللِا ْبِن َأيِب فَ ْرَوةَ َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد ، ثنا َعْبُد السَّ

قَاَل: ُكْنُت َأْشرَتِي اأْلَْوَساَق فََأِجيءُ هِبَا ِإىَل ُسوِق َكَذا فَ يَْأُخُذوََنَا ِمِنِّ َكْياًل َويُ ْرِِبُوَنِِن ، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ ، َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ 
ْعَت َكْياًل فَاْكَتْل َوِإَذا ِبْعَت َكْياًل َفِكْل " َورُِوي َعْن ُمْنِقٍذ َمْوىَل ُسَراقَةَ ،  ْيِه َوَسلَّمَ َفذََكْرُت َذِلَك لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ،  فَ َقاَل: " ِإَذا ابْ ت َ

 َعْن ُعْثَمانَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ   -  10698 ُد  ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصورٍ ،  ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن مَحَّادٍ ،  َمَر احْلَاِفظُ أان َعِليُّ ْبُن عُ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ َوحُمَمَّ

ِإْسَحاقَ  َلِميُّ ،  ْبُن  السُّ ْبُن ِإَْسَاِعيَل  ُد  أَبُو َصاِلحٍ ،  َوحُمَمَّ ْبُن أَيُّوبَ ،  قَالُوا: ثنا  َثِِن حَيََْي  ْبِن  ،  َحدَّ ْيِد هللِا  ،  َعْن ُمْنِقذٍ ،  اْلُمِغريَةِ َعْن ُعب َ
َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َمْوىَل ُسَراقَةَ  ْبِن َعفَّاَن  ْعَت فَاْكَتلْ ،  َعْن ُعْثَماَن  ابْ ت َ ِإَذا  ِلُعْثَماَن: "  "  ،  قَاَل  ِبْعَت َفِكْل  َوِإَذا 

 َورُِوَي ِمْن أَْوُجٍه ُأَخَر ُمْرَساًل َعْن ُعْثَمانَ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
اْلُمْقرِئُ   -  10699 احْلََسِن  أَبُو  ِإْسَحاقَ ،  َأْخرَباََن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  احْلََسُن  يَ ْعُقوبَ ،  أان  ْبُن  يُوُسُف  ْبِن ،  ثنا  ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا 

َوُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َكااَن جَيِْلبَاِن الطََّعاَم ِمْن  ،  بَ ْعِض َأْصَحاِبِه َأنَّ َحِكيَم ْبَن ِحَزامٍ   َعنْ ،  َعْن َمطٍَر اْلَورَّاقِ ،  َأَْسَاَء، ثنا َمْهِديُّ ْبُن َمْيُمونٍ 
نُ َقاَع ِإىَل اْلَمِديَنِة فَ َيِبيَعانِِه ِبَكْيِلِه فَأََتى َعَلْيِهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َذا؟ " فَ َقااَل: اَي َرُسوَل هللِا  فَ َقاَل: " َما هَ ، مَ َأْرِض قَ ي ْ

نَاهُ ِمْن َأْرِض َكَذا وََكَذا َونَبِيُعهُ ِبَكْيِلهِ  ْوِفيَاهُ فَِإَذا بِْعُتَماهُ َفِكياَلهُ " َورُِوَي َعْن  ، َجَلب ْ قَاَل: " اَل تَ ْفَعاَل َذِلَك ِإَذا اْشرَتَيْ ُتَما طََعاًما فَاْست َ
 َعْن َجاِبرٍ ، َأيِب الزَُّبرْيِ 

 . حسن لغيره ال المحقق:# ق
 

تُ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  10701 ْغَدادَ ،  أان أَبُو َبْكٍر احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ الزَّايَّ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبُن َمْرزُوقٍ ،  بِب َ
ِد ْبِن ِسريِينَ ،  َعْن ِهَشامٍ ،  احْلَُسنْيِ ثنا خَمَْلُد ْبُن  ،  ثنا ُمْسِلُم ْبُن َأيِب ُمْسِلمٍ  قَاَل: " ََنَى النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعْن حُمَمَّ

ْقَصانُ   "   َوَسلََّم َعْن بَ ْيِع الطََّعاِم َحَّتَّ جَيِْرَي ِفيِه الصَّاَعاِن فَ َيُكوَن لِْلبَاِئِع الّزاَِيَدةُ َوَعَلْيِه الن ُّ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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 بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاة  
اْلُمْقِرئُ   -  10724 احْلََسِن  أَبُو  ِإْسَحاقَ ،  َأْخرَباََن  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسُن  يَ ْعُقوبَ ،  أان  ْبُن  يُوُسُف  َبْكرٍ ،  ثنا  َأيِب  ْبُن  ُد  ثنا ،  ثنا حُمَمَّ

قَاَل: " َمِن اْشرَتَى ُمَصرَّاًة َأْو ِلْقَحًة ُمَصرَّاًة فَ ُهَو ِبََِحِد ،  َعِن احْلََسِن َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َعْن َعْوفٍ ،  اْلُمَفضَّلِ ِبْشُر ْبُن  
 َأْو َيَُْخَذَها "  ،  النَّظََرْيِن َبنْيَ َأْن يَ ُردََّها َوِإاَنًء ِمْن طََعامٍ 

 َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ، َعِن احْلََسنِ ، َوَقْد َرَواهُ ِإَْسَاِعيُل ْبُن ُمْسِلمٍ ، َهَذا ُهَو اْلَمْحُفوُظ ُمْرَسلٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  10725 هللِا  َعْبِد  أَبُو  حمَُ ،  َأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  يَ ْعُقوبَ َوأَبُو  ْبُن  ُد  َأيِب ،  مَّ ْبُن  حَيََْي  ثنا 

احْلََسِن اْلَقاِضي،  طَاِلبٍ  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  اأْلََصمُّ ،  ح َوَأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  َأيِب َعْمرٍو قَااَل:  ْبُن  ِإْسَحاَق  ،  َوأَبُو َسِعيِد  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ
اِب ْبُن َعطَاءٍ قَااَل: ثنا َعْبُد اْلوَ ، الصَّغَاّنُّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ، َعِن احْلََسنِ ، أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن ُمْسِلمٍ ، هَّ

َها فَ ْلُيمْ  َها فَِإْن َرِضي َ  ْكَها َوِإالَّ فَ ْلرَيُدََّها َوَصاًعا ِمْن ََتٍْر "سِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمِن اْشرَتَى َشاًة حُمَفََّلًة فَِإنَّ ِلَصاِحِبَها َأْن حَيْتَِلب َ
 إسناده منكر.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  10726 ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن حُمَمَّ أان ،  ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن ُمْكَرمٍ ،  أان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َلى، َعِن احْلََكمِ ، ُشْعَبةُ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ، َعْن رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ
َلقَّى اأْلَْجاَلبُ  َها َأْمَسَكَها،  َوَمِن اْشرَتَى ُمَصرَّاًة فَ ُهَو ِِبَرْيِ النَّظََرْينِ ،   لِبَادٍ َوَأْن يَِبيَع َحاِضرٌ ،  َوَسلََّم " أَنَّهُ ََنَى َأْن يُ ت َ َها َوَرِضي َ ، فَِإْن َحَلب َ

 َأْو َصاًعا ِمْن ََتٍْر "  ،  َوِإْن رَدََّها رَدَّ َمَعَها َصاًعا ِمْن طََعامٍ 
ا ِمْن بَ ْعِض ا ْيُخ: حُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن َهَذا َشكًّ فَ َقاَل: َصاًعا ِمْن َهَذا َأْو ِمْن َذِلَك اَل أَنَّهُ ِمْن َوْجِه التَّْخِيرِي؛ لَِيُكوَن ،  لرَُّواةِ قَاَل الشَّ

 َوهللاُ َأْعَلمُ ، ُمَواِفًقا ِلْْلََحاِديِث الثَّابَِتِة يف َهَذا اْلبَابِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 لْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِا 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  10735 ثنا أَبُو َعِليٍّ ،  َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن احلِْرِييُّ قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
قَاَل: اْشرَتَْيُت  ،  أان أَبُو ِسبَاعٍ ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َماِلكٍ ،  ثنا أَبُو َجْعَفٍر الرَّازِيُّ ، ُن اْلَقاِسمِ ثنا أَبُو النَّْضِر َهاِشُم بْ ، احْلََسُن ْبُن ُمْكَرمٍ 

ْبُن اأْلَْسَقِع َوُهَو جَيُرُّ رَِداءَ  َأْدرََكنَا َواثَِلةُ  ا َخَرْجُت  اأْلَْسَقِع فَ َلمَّ ْبِن  ِمْن َداِر َواثَِلَة  نَ َعمْ ،  هُ اَنَقًة  هللِا اْشرَتَْيَت؟ قُ ْلُت:  اَي َعْبَد  ، قَاَل: 
ِة؟  حَّ الصِّ ظَاِهَرةُ  َلَسِميَنٌة  َا  ِإَنَّ ِفيَها  َوَما  قُ ْلُت:  ِفيَها؟  َما  َلَك   َ ُبنيِّ َهْل  َسَفًرا؟،  قَاَل:  هِبَا  َأرَْدَت  َأْو  حَلًْما  هِبَا  َأرَْدَت  قَاَل:  ،  فَ َقاَل: 

َها   ؟ قَاَل: ِإّّنِ  ،  قَاَل: فَِإنَّ ِِبُفَِّها نَ ْقبًا،  احْلَجَّ قُ ْلُت: َبْل َأرَْدُت َعَلي ْ قَاَل: فَ َقاَل َصاِحبُ َها: َأْصَلَحَك هللاُ َما تُرِيُد ِإىَل َهَذا تُ ْفِسُد َعَليَّ
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هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى  ئًا َفاَل حيَِلُّ َلهُ َحَّتَّ ،  َسَِ اَبَع َشي ْ " َمْن  َ َما ِفيهِ   يَ ُقوُل:  َأْن اَل  ،  يُ َبنيِّ يَ ْعَلُم َذِلَك  َواَل حيَِلُّ ِلَمْن 
يَِّنهُ "   يُ ب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي  - 10740 ُد ْبُن َعْبِد اْلوَ ،  أان أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ابِ ثنا حُمَمَّ ثنا َجْعَفُر ، هَّ
َعْونٍ  ِذْئبٍ ،  ْبُن  َأيِب  اْبُن  ُخَفافٍ ،  أان  ْبِن  خَمَْلِد  نَا،  َعْن  ن َ بَ ي ْ ِفيَما  َويْ نَاهُ  ت َ فَاق ْ َعْبٌد  ُشرََكاِئي  َوَبنْيَ  بَ ْيِِن  ُهْم  ،  قَاَل: َكاَن  ِمن ْ وََكاَن  قَاَل: 

ِإىَل ِهَشاٍم فَ َقَضى َأْن يُ َردَّ  اْلَعْبُد َوَخرَاُجهُ غَاِئٌب فَ َقِدَم َفَخاَصَمنَا  ِمْن َخرَاِجِه أَْلُف ِدْرَهمٍ ،    اْجَتَمَع  قَاَل: فَأَتَ ْيُت ُعْرَوةَ  ،  َوَقْد َكاَن 
، فَأَتَ ْيُت ِهَشاًما فََأْخرَبْتُهُ َعْن َعاِئَشَة " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى اِبْْلََراِج اِبلضََّماِن " قَاَل:  ،  فََأْخرَبْتُهُ فََأْخرَبّن ُعْرَوةُ 

َوَأَجازَهُ  َذِلَك  فَ َردَّ  الث َّْوِريُّ ،  قَاَل:  ُسْفيَاُن  َرَواهُ  ِهَشاًما،  َومِبَْعنَاهُ  َواَل  اأْلَْلَف  ُيِسمِّ  مَلْ  أَنَّهُ  ِإالَّ  ِذْئٍب  َأيِب  اْبِن  بَ ْعِض ،  َعِن  ِإىَل  َوقَاَل: 
 َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب َوََسَّاُُهَا ، كٍ َوَرَواهُ اْبُن َأيِب ُفَديْ ،  اْلُقَضاةِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَركٍ  - 10741 ،  ثنا أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ ، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
َأيِب   اْبُن  اْلِغَفاِريِّ ،  ِذْئبٍ ثنا  ُخَفاٍف  ْبِن  خَمَْلِد  غَلَِّتِه ،  َعْن  ِمْن  نَا  فََأَصب ْ لَنَا  َدلََّس  َعْبٍد  يف  اْلَعزِيِز  َعْبِد  ْبِن  ُعَمَر  ِإىَل  َخاَصْمُت  قَاَل: 

ثَهُ ُعْرَوةُ  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى َأنَّ اْْلََراَج اِبلضََّماِن " َوهِبََذا اْلَمْعىَن  َعْن َعاِئَشَة " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ ،  َوِعْنَدهُ ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبرْيِ َفَحدَّ
َهُم ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنةِ  ْن اَل يُ ت َّ اِفِعيُّ َعمَّ  َعِن اْبِن َأيِب ِذْئبٍ ، َرَواهُ الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  يف آَخرِينَ ،  َق اْلُمزَكِّيَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحا   -  10742 ، أان الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
اِفِعيُّ  ُِم َعِن اْبِن َأيِب ِذْئبٍ ،  أان الشَّ ْعُت غُ ، قَاَل: َأْخرَبّن خَمَْلُد ْبُن ُخَفافٍ ، َأْخرَبّن َمْن اَل َأَتَّ ْغلَْلُتهُ ُثَّ ظََهْرُت ِمْنهُ  قَاَل: ابْ ت َ اَلًما فَاْست َ

هِ  فَ َقاَل: َأرُوُح  ،  َوَقَضى َعَليَّ ِبَردِّ غَلَِّتِه فَأَتَ ْيُت ُعْرَوَة فََأْخرَبْتُهُ ،  َعَلى َعْيٍب َفَخاَصْمُت ِفيِه ِإىَل ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز فَ َقَضى ِل بَِردِّ
فَُأْخربُِ  اْلَعِشيََّة  ِمْثِل  ِإلَْيِه  يف  َقَضى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ   " َأْخرَبَْتِِن  َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشَة  َأنَّ  اْْلََراَج  هُ  َأنَّ  َهَذا 

ُعْرَوةُ  َأْخرَبّن  َما  فََأْخرَبْتُهُ  ُعَمَر  ِإىَل  ْلُت  فَ َعجَّ  ." َرُسو ،  َعْن َعاِئَشةَ ،  اِبلضََّماِن  َوَسلَّمَ َعْن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َفَما ،  ِل  ُعَمُر:  فَ َقاَل 
َلَغْتِِن ِفيِه ُسنٌَّة  ُتهُ هللاُ يَ ْعَلُم َأّّنِ مَلْ أُرِْد ِفيِه ِإالَّ احْلَقَّ فَ ب َ   َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأرُدُّ َقَضاءَ أَْيَسَر َعَليَّ ِمْن َقَضاٍء َقَضي ْ

 فَ َراَح ِإلَْيِه ُعْرَوةُ فَ َقَضى ِل َأْن آُخَذ اْْلََراَج ِمَن الَِّذي َقَضى بِِه َعَليَّ َلهُ ، ُعَمَر َوأُنَ فُِّذ ُسنََّة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَعرِيِ الشَّرُودِ يُرَدُّ 
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،  ثنا َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر ْبِن َأاَبنَ ، ثنا أَبُو يَ ْعَلى ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ، َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ  - 10747
اَلِم ْبِن َعْجاَلنَ  ُروُد يُ َردُّ "  ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعْن َأيِب يَزِيَد اْلَمِديِِنِّ ،  َعْن َعْبِد السَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " الشَّ

ُروَد َوَرَواهُ َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث َوَبَدُل ْبُن اْلُمَحربَِّ  اَلِم يف رَُجٍل ابْ تَاَع بَِعريًا َفَمَكثَ ،  يَ ْعِِن اْلَبِعرَي الشَّ ، ِعْنَدهُ   َعْن َعْبِد السَّ
فَ َقبَِلهُ  َصاِحِبِه  ِإىَل  بِِه  َفَجاَء  َشَرَد  َوَسلَّمَ ،  ُثَّ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  لِلنَِّبِّ  َذِلَك  ذُِكَر  " ،  ُثَّ  يُ َردُّ  ُروَد  الشَّ اْلَبِعرَي  إنَّ  أََما   "  فَ َقاَل: 

َها  -  10748 ِد ْبِن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ ِد ْبُن َصاِعدٍ ،  أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ ،  ّنُّ َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ اُر ْبُن َعْبِد  ،  ثنا أَبُو حُمَمَّ ثنا َسوَّ
َعِن ،  ْن َأيِب ُهَريْ َرةَ عَ ،  ثنا أَبُو يَزِيَد اْلَمَدّنُّ ،  ثنا َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َعْجاَلَن اْلُعَجْيِفيُّ ،  ثنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرثِ ،  هللِا اْلَعْنرَبِيُّ 

 النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَالِ الْعَبْدِ 

ٍد اْلَمالِيِِنُّ   -  10768 احْلَاِفُظ، أان َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن الصُّويفُّ، ثنا احْلََكُم  أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ  ،  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
ثنا حَيََْي ْبُن مَحَْزةَ  ُموَسى،  اْلَكاَلِعيِّ ،  ْبُن  ْيٍد  ْبِن ُعب َ ْيِد هللِا  َأيِب َوْهٍب ُعب َ ُموَسى ،  َعْن  ْبِن  اَنِفعٍ ،  َعْن ُسَلْيَماَن  َث َعِن ،  َعْن  أَنَّهُ َحدَّ

قَاَل: َوأان احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن ثنا ، قَاَل: َوأان أَبُو َأمْحَدَ ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ح، َعْن َجاِبرٍ ، طَاءٍ َوَعْن عَ ، اْبِن ُعَمرَ 
،  َعِن اْبِن ُعَمَر َوَعطَاءٍ ،  َعْن اَنِفعٍ ،  َماَن ْبِن ُموَسى َعْن ُسَليْ ،  َعْن َأيِب ُمَعْيٍد َحْفِص ْبِن َغْياَلنَ ،  ثنا اْلَولِيدُ ، َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإبْ َراِهيمَ 

تَاعُ ،  قَاَل: " َمْن اَبَع َعْبًدا َولَهُ َمالٌ ،  َعْن َجاِبٍر َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوَمْن  ،  َفَمالُهُ َلهُ َوَعَلْيِه َديْ ُنهُ ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلُمب ْ
تَاُع "  أَب َّرَ   َُنْاًل فَ بَاَع بَ ْعَدَما يُ َؤبُِّرهُ فَ َلهُ ََثََرتُهُ ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلُمب ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  10771 ، ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  يَ ْعُقوبَ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
دٍ ،  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَللٍ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهبٍ  َولَهُ َماٌل َفَمالُهُ لِْلبَاِئِع  ،  قَاَل: " َمْن اَبَع َعْبًدا ،  َعْن أَبِيِه َأنَّ َعِليًّا،  َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

تَاعُ  ،  َقَضى بِِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  تَاعُ ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلُمب ْ  َوَمْن اَبَع َُنْاًل َقْد أُبَِّرْت فَ َثَمَرَُتَا لِْلبَاِئِع ِإالَّ َأْن َيْشرَتَِط اْلُمب ْ
 " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

عُ   -   10773 ْبِن  اْلَعزِيِز  َعْبِد  ْبُن  ُعَمُر  َنْصٍر  أَبُو  قَ تَاَدةَ َأْخرَباََن  ْبِن  مَحَْدانَ ،  َمَر  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  اْلَقاِسِم  َوأَبُو ،  َوأَبُو 
َلِميُّ ،  َنْصرٍَأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأمْحََد الصَّفَّاُر َوَغرْيُُهمْ  ، ثنا اأْلَْنَصاِريُّ ،  ْسِلمٍ أان أَبُو مُ ،  قَالُوا: أان أَبُو َعْمرٍو ِإَْسَاِعيُل ْبُن جُنَْيٍد السُّ

اْلُمَساوِرِ  َأيِب  ْبُن  اأْلَْعَلى  ْبُن ُعَمرْيٍ ،  ثنا َعْبُد  أَبِيهِ ،  ثنا ِعْمَراُن  َمْسُعودٍ ،  َعْن  ْبِن  هللِا  لَِعْبِد  َما ،  وََكاَن َِمُْلوًكا  هللِا:  َلهُ َعْبُد  قَاَل: قَاَل 
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َماُلَك اَي ُعَمرْيُ فَِإّّنِ أُرِيُد َأْن أُْعِتقَ  يَ ُقوُل: " َمْن َأْعَتَق َعْبًدا َفَمالُهُ لِلَِّذي َأْعَتَق " ، َك؟ ِإّّنِ َسَِ
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ٌة ِلرَِوايَِة َعْبِد اأْلَْعَلى قَاَل: َذِلَك لُِعَمرْيٍ َوُهَو َوِإْن َكاَن ُمْرسَ ، َورُوِّينَا َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َأنَّ اْبَن َمْسُعودٍ  َوَرَواهُ  ، اًل فَِفيِه قُ وَّ
 َعْن أَبِيِه َأنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َأْعَتَق َأاَبهُ ُعَمرْيًا ُثَّ قَاَل: " َأَما إنَّ َماَلَك ِل ُثَّ تَ رََكهُ " ، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُعَمرْيٍ ، الث َّْورِيُّ َعْن َأيِب َخاِلدٍ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

قَالُوا: ثنا أَبُو ،  َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو،  َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ ،  َوأَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  10774
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبنِ ،  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َثِِن اْبُن َأيِب ِذْئبٍ ،  أان اْبُن َأيِب ُفَدْيكٍ ،   َعْبِد احْلََكمِ أان حُمَمَّ َعْن َأيِب ،  َعِن اْلَمْقرُبِيِّ ،  َحدَّ

َعهُ ،  ُهَريْ َرةَ  َأُكوَن َعْبًدا َِمُْلوًكا،  أَنَّهُ َسَِ َأْن  ْبُت  َأْمَراِن أَلَْحب َ َلْواَل  َيْسَتِطيُع  ،  يَ ُقوُل:  اْلَمْمُلوَك اَل  َأنَّ  َماِلهِ َوَذِلَك  ئًا يف  َيْصَنَع َشي ْ ،  َأْن 
هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى  َأّّنِ َسَِ هللاُ  ،  َوَذِلَك  ِإالَّ َوفَّاهُ  هللِا َعَلْيِه، َوَحقَّ َسيِِّدِه  يُ َؤدِّي َحقَّ  هللاُ َعْبًدا  " َما َخَلَق  يَ ُقوُل: 

 َأْجَرهُ َمرََّتنْيِ " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
الرُّوْذاَبِريُّ   -  10777 ٍد  ْبُن حُمَمَّ احْلَُسنْيُ  أَبُو َعِليٍّ  ْدآاَبِذيُّ ،  َأْخرَباََن  ْبُن احْلََسِن اْلُمَحمَّ ُد  وِريُّ ،  أان أَبُو طَاِهٍر حُمَمَّ ،  ثنا َعبَّاٌس الدُّ

ارِِميُّ  َعْن َسْلَماَن  ،  َعْن َساَلَمَة اْلِعْجِليِّ ،  َعْن َِسَاِك ْبِن َحْربٍ ،  ُن َأيِب ِهْندَ ثنا َداُوُد بْ ،  ثنا َمْسَلَمةُ ْبُن َعْلَقَمةَ ،  ثنا قَ ْيُس ْبُن َحْفٍص الدَّ
فَ َلْم  ،  فَ َقاَل: " َما َهَذا اَي َسْلَماُن؟ " قُ ْلُت: َصَدقَةٌ ،  قَاَل: أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَْفَنٍة ِمْن ُخْبٍز َوحَلْمٍ ،  اْلَفاِرِسيِّ 

ُتهُ ِِبَْفَنٍة ِمْن ُخْبٍز َوحَلْمٍ  فََأَكَل َوقَاَل: " ِإانَّ  ،  فَ َقاَل: " َما َهَذا اَي َسْلَماُن؟ " قُ ْلُت: َهِديَّةٌ ،  َيَُْكْل َوقَاَل أِلَْصَحاِبِه: " ُكُلوا " ُثَّ أَتَ ي ْ
قَاَل: " اَي َسْلَماُن اَل َخرْيَ يف النََّصاَرى َواَل  ، ُسوَل هللِا َما تَ ُقوُل يف النََّصاَرى؟ َواَل َنَُْكُل الصََّدقََة " قَاَل: قُ ْلُت: اَي رَ ، َنَُْكُل اْْلَِديَّةَ 
ُهمْ  رَّاِهَب  ِإالَّ َمْن َكاَن َعَلى ِمْثِل ِديِن َصاِحِبَك ". قَاَل: فَ َعِلْمُت َأنَّ َصاِحِب َكاَن َعَلى ِديِن ِعيَسى يَ ْعِِن ال،  َثاَلَث َمرَّاتٍ ،  ِفيَمْن حيُِب ُّ

 الَِّذي َكاَن َمَعهُ َسْلَماُن  
ْيُخ: َويف َحِديِث بُ َرْيَدَة زاَِيَدٌة َتُدلُّ َعَلى َكْوِن َسْلَماَن َعْبًدا ِحنَي َأْهَدى ِإىَل النَِّبِّ َصلَّ   ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 وَالسَّيْفِ مِمَّنْ يَعْصِي اهللَ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ،  نْ يَعْصِرُ الْخَمْرَ بَابُ كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْعَصرِيِ مِمَّ 
اْلَمالِيِِنُّ   -  10780 َسْعٍد  أَبُو  َأمْحَدَ ،  َوَأْخرَباََن  أَبُو  الصََّمدِ ،  أان  َعْبِد  ْبِن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  َأمْحَُد  َجاِمِع ،  ثنا  ِإَماُم  حَيََْي  ْبُن  ُعْثَماُن  ثنا 

ُد ْبُن ُمْصَعبٍ ، قَ ْرِقيِسيَا قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ ، َعْن َأيِب رََجاءٍ ، أان أَبُو اأْلَْشَهبِ ، ثنا حُمَمَّ
َنِة " اَلِح يف اْلِفت ْ ُعهُ َوْهٌم َواْلَمْوقُوُف َأَصحُّ ، َوَسلََّم َعْن بَ ْيِع السِّ  َويُ ْرَوى َذِلَك َعْن َأيِب رََجاٍء ِمْن قَ ْولِهِ رَف ْ

 منكر.  # قال المحقق:
 

قَّاءِ  - 10781 ْيٍز السَّ َا يُ ْعَرُف َمْرفُوًعا ِمْن َحِديِث َِبِْر ْبِن ُكن َ ْيِد هللِا اْلِقْبِطيِّ ، َوِإَّنَّ َعْن ِعْمَراَن  ، َعْن َأيِب رََجاٍء اْلُعطَارِِديِّ ، َعْن ُعب َ
َنِة "   ،ْبِن ُحَصنْيٍ  اَلِح يف اْلِفت ْ  قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بَ ْيِع السِّ
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أان  ،  زِيُد ْبُن َهارُونَ ثنا يَ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن ُمْكَرمٍ ،  َوَأمْحَُد ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ 
قَّاءُ َضِعيٌف اَل حُيَْتجُّ ِبهِ  قَّاءُ َفذََكَرهُ َوَِبٌْر السَّ  َِبٌْر السَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ شِرَاءَ جَارِيَةٍ فَيَنْظُرُ إِلَى مَا لَيْسَ مِنْهَا بِعَوْرَةٍ 
لُ ،  أان ُعَمُر ْبُن ِسنَانٍ ،  أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ ،  اْلَمالِيِِنُّ َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد    -  10790 ،  ثنا حَيََْي ْبُن َصاِلحٍ ،  ثنا َعبَّاٌس اْْلالَّ

انَ ،  ثنا َحْفُص ْبُن ُعَمرَ  ِد ْبِن َكْعبٍ ،  ثنا َصاِلُح ْبُن َحسَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل ِبََْس قَاَل: قَاَل  ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن حُمَمَّ
َيْشرَتِيَ َها َأْن  َأرَاَد  ِإَذا  اجْلَارِيََة  الرَُّجُل  يُ َقلَِّب  َعْوَرََتَا ،  َأْن  َما َخاَل  َها  ِإلَي ْ بِِه ،  َويَ ْنظَُر  تَ َفرََّد   " إزَارَِها  َمْعِقِد  ِإىَل  َبنْيَ رُْكَبِتَها  َما  َوَعْوَرَُتَا 

َحَلبَ َحفْ  قَاِضي  ُعَمَر  ْبُن  َمْيُمونٍ ،  ُص  ْبِن  ِعيَسى  َحِديِث  ِمْن  الصَّاَلِة  َوَرَويْ نَاهُ يف ِكتَاِب  اَن  َحسَّ ْبِن  َصاِلِح  ْبِن ،  َعْن  ِد  حُمَمَّ َعْن 
يًعا ِضِعيَفاِن َوهللاُ َأْعَلمُ  ْسنَاَداِن َجَِ  َكْعٍب َواإْلِ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 ي الْبَيْعِ بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ فِ 
ابِ ، أان أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ  - 10792 ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ أان ، أان َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ ، ثنا حُمَمَّ

زَائَِدةَ  َأيِب  ْبُن  اْشرتََ ،  زََكرايَّ  رَُجٍل  َعْن  َعاِمٌر  ُسِئَل  اْلُمْسِلُموَن  قَاَل:  َأَصاَب  فَ َقاَل:  َرمِحََها؟  َيْسَترْبَِئ  َأْن  قَ ْبَل  َها  َعَلي ْ أَيَ َقُع  َجارِيًَة  ى 
َأْوطَاسٍ  يَ ْوَم  َتَضَع مَحَْلَها،  َسبَااَي  َلى َحَّتَّ  " اَل مَيَسَّ رَُجٌل اْمَرأًَة ُحب ْ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َغرْيَ َذاِت مَحٍْل َواَل  ،  فَ َقاَل َرُسوُل 

َم َورُوِّينَا َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد أَنَّهُ قَ   اَل: ُتْسَترْبَأُ اأْلََمةُ ِإَذا اْشرُتَِيْت ِِبَْيَضةٍ َحَّتَّ حتَِيَض َحْيَضًة " َوَهَذا اْلُمْرَسُل َشاِهٌد ِلَما تَ َقدَّ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
  مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ مِنَ الرِّبَا أَوْ ثَمَنِ الْمُحَرَّمِ بَابُ كَرَاهِيَةِ مُبَايَعَةِ 

ْيدٍ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  10821 اُج ْبُن ،  ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي ،  أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ثنا َحجَّ
َهالٍ  قَاَل: أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو  ، َعِن اأْلَْعَرايِبِّ ،  َعْن رَُجٍل ِمْن قَ ْوِمهِ ، ثنا مُحَْيُد ْبُن ِهاَللٍ ، ثنا أَبُو ِهاَللٍ ، ِمن ْ

ئًا اّتَِقاَء هللِا ِإالَّ  قَاَل: وََكاَن يف آِخِر َما َحِفْظُت َأنْ ، َعلِّْمِِن َفذََكَر احْلَِديثَ ، خَيُْطُب فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ   قَاَل: " ِإنََّك َلْن َتدََع َشي ْ
 أَْبَدَلَك هللاُ ِبِه َما ُهَو َخرْيٌ ِمْنهُ " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنئٍ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  10826 ِد ْبِن َحاتٍِ الزَّاِهدُ َوإِبْ َراِهيُم ْبُن  ،  ثنا حُمَمَّ قَااَل: ثنا احْلََسُن ،  حُمَمَّ
َلِميُّ  ٍد اْلَمَدّنِّ ، أان ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد الزَّجْنِيُّ ، ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي ،  ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َرزِيٍن السُّ َعْن ، َعْن ُمْصَعِب ْبِن حُمَمَّ
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َا َسرِقٌَة فَ قَ ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،   اأْلَْنَصارِ ُشَرْحِبيَل َمْوىَل  ْد  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " َمِن اْشرَتَى َسرِقًَة َوُهَو يَ ْعَلُم أَنَّ
 ُأْشِرَك يف َعارَِها َوإَثَِْها " 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 الْبَيْعَ   بَابُ الشَّرْطِ الَّذِي يُفْسِدُ 
ْيدٍ ،  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  10828 َهالٍ ،  ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي،  أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ،  ثنا َحجَّاٌج يَ ْعِِن اْبَن ِمن ْ

َعْن َجدِِّه َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعْن َسَلٍف  ،  َعْن أَبِيهِ ،  ُشَعْيبٍ َعْن َعْمرِو ْبِن  ،  َعْن أَيُّوبَ ،  ثنا يَزِيُد ْبُن ِإبْ َراِهيمَ 
 َوَعْن رِْبِح َما مَلْ ُيْضَمْن " ، َوَعْن بَ ْيِع َما لَْيَس ِعْنَدكَ ، َوَعْن َشْرَطنْيِ يف بَ ْيعٍ ، َوبَ ْيعٍ 

 حسن. # قال المحقق:
 
 بَيْعِ الْغَرَرِ   بَابُ النَّهْيِ عَنْ 

اْلَقاِضي   -  10846 احْلََسِن  ْبُن  أَبُو َبْكِر  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلََكمِ ،  ثنا  ْبِن َعْبِد  ُد ْبُن َعْبِد هللِا  أان ،  أان حُمَمَّ
ْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب " َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعْن بَ ْيِع  عَ ، َأْخرَبَهُ ، َعْن َأيِب َحازِمٍ ، َوَغرْيُهُ ، أان َماِلكٌ ، اْبُن َوْهبٍ 

 اْلَغَرِر "  
 ُعَمرَ َعِن اْبِن ، َوِمْن َحِديِث اَنِفعٍ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ، َهَذا ُمْرَسٌل َوَقْد َرُويِّنَاهُ َمْوُصواًل ِمْن َحِديِث اأْلَْعَرجِ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويِبُّ مِبَْروَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  10849 ْيُد هللِا ْبُن  ،  ثنا َسِعيُد ْبُن َمْسُعودٍ ،  أان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا ُعب َ
بَانُ ،  ُموَسى  قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ُكلِّ ِذي اَنٍب ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  ُُمَاِهدٍ َعْن  ،  َعِن اأْلَْعَمشِ ،  ثنا َشي ْ

بَاعِ   اِهٍد يف اْلَمغَاِنِِ َعْن ُمَُ ، َوَعْن ِشَراِء اْلَمْغَنِم َحَّتَّ يُ ْقَسَم " َورُِوَي أَْيًضا َعِن اْبِن َأيِب جنَِيحٍ ، َوَعْن قَ ْتِل اْلوِْلَدانِ ، ِمَن السِّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن يُوُسَف السُّوِسيُّ   - 10850 ْغَداِديُّ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلب َ ُد ْبُن حُمَمَّ ،  أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ

فُ  َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلَاِرثِ ،  أان اْبُن َأيِب الّزاَِندِ ،  ا َسِعيُد اْبُن َأيِب َمْرميََ ثن،  ثنا حَيََْي ْبُن أَيُّوَب اْلَعالَّ َعْن  ،  َعِن اْبِن َأيِب جنَِيحٍ ،  َحدَّ
ِع اْلَمغَاِنِِ قَ ْبَل َأْن تُ ْقَسَم " ََتبَ َعهُ اْلُمِغريَةُ قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم َخْيرَبَ َعْن بَ يْ ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  ُُمَاِهدٍ 

 َعْن ُُمَاِهٍد يف اْلَمغَاِنِِ ، َورُِوَي أَْيًضا َعِن اْبِن َأيِب جنَِيحٍ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن احْلَاِرثِ ، َوَغرْيُهُ ، ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ 
 صحيح.  # قال المحقق:
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 وَالسَّمْنِ فِي اللَّبَنِ ،  وَاللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ ،  فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ بَابُ مَا جَاءَ  

احْلَاِفظُ   -  10857 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ي َ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  َأيِب  ،  ْعُقوبَ َوأَبُو  ْبُن  حَيََْي  ثنا 
قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َعْن ِعْكرَِمةَ ، َعْن َحِبيِب ْبِن الزَُّبرْيِ ، ثنا ُعَمُر ْبُن فَ رُّوخَ ، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاقَ ، طَاِلبٍ 

تَ َفرََّد ، َأْو َلَْبٌ يف َضْرٍع " ، َأْو ََسٌْن يف َلَْبٍ ، َأْو يُ بَاَع ُصوٌف َعَلى ظَْهرٍ ،  يَ ْبُدَو َصاَلُحَها َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن تُ بَاَع الثََّمَرةُ َحَّتَّ 
 َوَرَواهُ َغرْيُهُ َمْوقُوفًا ، َوَقْد َأْرَسَلهُ َعْنهُ وَِكيعٌ ، ِبَرْفِعِه ُعَمُر ْبُن فَ رُّوَخ َولَْيَس اِبْلَقِويِّ 

 منكر.  المحقق:# قال 
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ 
ْيٍد الصَّفَّارُ ، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  - 10859 َبلٍ ، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ، ثنا اْبُن َحن ْ ثنا ، ح َوأان حُمَمَّ

اَبَلَوْيهِ أَبُو   ْبُن  َبلٍ ،  َبْكِر  ْبِن َحن ْ َأمْحََد  ْبُن  هللِا  اكِ ،  ثنا َعْبُد  مَّ السَّ ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ َأيِب قَاَل:  َثِِن  َأيِب زاَِيدٍ ،  قَاَل: َحدَّ ْبِن  يَزِيَد  َعِن ،  َعْن 
َمَك يف اْلَماِء فَِإنَّهُ َغَرٌر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ ،  اْلُمَسيِِّب ْبِن رَاِفعٍ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َتْشرَتُوا السَّ

َوَرَواهُ ،  َعْن يَزِيَد َمْوقُوفًا َعَلى َعْبِد هللاِ ،  َوالصَِّحيُح َما َرَواهُ ُهَشْيمٌ ،  َواْبِن َمْسُعودٍ ،  " َهَكَذا رُِوَي َمْرفُوًعا َوِفيِه ِإْرَساٌل َبنْيَ اْلُمَسيِّبِ 
َمِك يف اْلَماءِ ، أَْيًضا ُسْفيَاُن الث َّْورِيُّ   َعْن يَزِيَد َمْوقُوفًا َعَلى َعْبِد هللِا أَنَّهُ َكرَِه بَ ْيَع السَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن احْلََسِن اْلَعْدلُ   - 10863 ُد ْبُن إِبْ َراِهيمَ ،  أَبُو َبْكِر ْبُن َجْعَفٍر اْلُمزَكِّيأان  ، َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ثنا اْبُن ، ثنا حُمَمَّ
َوانِ ،  َعِن اْبِن ِشَهابٍ ،  ثنا َماِلكٌ ،  بَُكرْيٍ  َواِن َعْن َثاَل ،  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّهُ َكاَن يَ ُقوُل: " اَل راَِب يف احْلَي َ َا َنَُِي ِمَن احْلَي َ ٍث: َوِإَّنَّ

ِبلِ ، َعِن اْلَمَضاِمنيِ  َلِة" َواْلَمَضاِمنُي: َما يف بُطُوِن ِإاَنِث اإْلِ  ، َواْلَماَلِقيُح: َما يف ظُُهوِر اجْلََمالِ ، َواْلَماَلِقيِح َوَحَبِل احْلَب َ
اْلُمَزّنِّ  الشَّْيُخ: َويف رَِوايَِة  أَنَّهُ قَاَل: اْلَمَضاِمنُي:  ،  قَاَل  اِفِعيِّ  الشَّ ِبلِ ،  َما يف ظُُهوِر اجْلََمالِ َعِن  اإْلِ ِإاَنِث  بُطُوِن  َما يف  ، َواْلَماَلِقيُح: 

ْيدٍ  َرهُ أَبُو ُعب َ  وََكَذِلَك َفسَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
فََأْخربََ   -  10864 اْلَمْجِر  َعِن  ََنَى  أَنَّهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  رُِوَي  الَِّذي  َلِميُّ َوأَمَّا  السُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  أَبُو ،  اَنهُ  أان 

ْيدٍ ،  ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ، احْلََسِن اْلَكارِِزيُّ  َثِِن زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ ، ثنا أَبُو ُعب َ ْيَدةَ ، َحدَّ ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَارٍ ، َعْن ُموَسى ْبِن ُعب َ
ْيٍد: قَاَل أَبُو زَْيٍد: اْلَمْجُر َأْن يُ بَاَع الْ ، َعِن اْبِن ُعَمرَ  َأْو َغرْيُهُ مِبَا يف َبْطِن ، َبِعريُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَذِلَك. قَاَل أَبُو ُعب َ

 النَّاقَِة.  
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ْيَدةَ قَاَل الشَّْيُخ: َوَهَذا احْلَِديُث هِبََذا اللَّْفِظ تَ َفرََّد ِبِه ُموَسى بْ  وََكاَن ِمْن َأْسبَاِب ،  قَاَل حَيََْي ْبُن َمِعنٍي: فَأُْنِكَر َعَلى ُموَسى َهَذا،  ُن ُعب َ
 َتْضِعيِفِه. 

 منكر.  # قال المحقق:
رِيُّ   -  10865 كَّ السُّ ٍد  أَبُو حُمَمَّ اِفِعيُّ ،  َأْخرَباََنهُ  َبْكٍر الشَّ أَبُو  ْبِن  ،  أان  ِد  ْبُن حُمَمَّ انَ ،  اأْلَْزَهرِ ثنا َجْعَفُر  ْبُن َغسَّ اْلُمَفضَُّل  َعْن ،  ثنا 

َمِعنيٍ  ْبِن  ْبِن َيَسارٍ ،  َفذََكَرهُ ،  حَيََْي  ِإْسَحاَق  ُد ْبُن  َأمْحَُد: َوَقْد رََواهُ حُمَمَّ َماُم  اإْلِ اَنِفعٍ ،  قَاَل  اْبِن ُعَمرَ ،  َعْن  هللاُ ،  َعِن  النَِّبِّ َصلَّى  َعِن 
َهى َعْن بَ ْيِع اْلَمْجرِ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َسَِ   َوهللاُ َأْعَلمُ ، فَ َعاَد احْلَِديُث ِإىَل رَِوايَِة اَنِفٍع َفَكَأنَّ اْبَن ِإْسَحاَق َأدَّاهُ َعَلى اْلَمْعىَن ، َعهُ يَ ن ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ 
أَبُو    -  10880 ِإْسَحاقَ َأْخرَباََن  َأيِب  ْبُن  ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  زََكرايَّ  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا  ُد ْبُن َعْبِد ،  َوأَبُو َبْكِر  أان حُمَمَّ

احْلََكمِ  ْبِن َعْبِد  اْبُن َوْهبٍ ،  هللِا  ْبُن قَ ْيسٍ ،  أان  اْلِعْلمِ ،  َأْخرَبّن َداُوُد  َأْهِل  ِمْن  َأْخرَبَُهمْ َوَغرْيُهُ  ْبَن ُشَعْيٍب  َأنَّ َعْمَرو  أَبِيهِ ،    َعْن ،  َعْن 
بَ ْيٍع َوَسَلفٍ  ََنَى َعْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل  اْلَعاِص  ْبِن  ْبِن َعْمرِو  هللِا  ِه َعْبِد  َعَتنْيِ يف َصْفَقٍة َواِحَدةٍ ،  َجدِّ بَ ي ْ ،  َوَعْن 

 َوقَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َحَراٌم َشفُّ َما مَلْ ُيْضَمْن " ، َس ِعْنَدكَ َوَعْن بَ ْيِع َما لَيْ 
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ 

هللِا احْلَاِفظُ   -  10882 أَبُو َعْبِد  ِإْسَحاقَ ،  َأْخرَباََن  َأيِب  ْبُن احْلََسنِ َوأَبُو  ،  َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن  اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ،  َبْكِر  أَبُو  ثنا  أان  ،  قَالُوا: 
اِفِعيُّ ،  الرَّبِيعُ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعِن اْبِن اْلُمَسيِّبِ ،  َعِن اْبِن ِشَهابٍ ،  أان ُسْفيَانُ ،  أان الشَّ

اَل    ""  تَ نَاَجُشوا 
اِفِعيُّ   -  10883 الشَّ الّزاَِندِ ،  َوَماِلكٌ ،  أان ُسْفيَانُ ،  قَاَل: َوأان  َأيِب  اأْلَْعَرجِ ،  َعْن  َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعِن  هللاُ َعَلْيِه ،  َعْن  النَِّبِّ َصلَّى  َعِن 

َلهُ  ِمث ْ  َوَسلََّم 
اِفِعيُّ  - 10884 َعِن النَِّبِّ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ، َعِن اْبِن ِسريِينَ ، َعْن أَيُّوبَ ، َعْن َأيِب الّزاَِندِ ، َوَماِلكٌ ، أان ُسْفيَانُ ، قَاَل: َوَأْخرَباََن الشَّ

َلهُ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمث ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
َلِميُّ   -  10886 السُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  ْبنُ ،  َأْخرَباََن  ُعَمُر  َنْصٍر  َمْنُصوٍر    َوأَبُو  ْبُن  حَيََْي  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  أان  قَااَل:  قَ تَاَدَة  ْبِن  اْلَعزِيِز  َعْبِد 

َوأَبُو ، َوأَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعِليِّ ْبِن مَحَْدانَ ، َوأَبُو َمْنُصوٍر اْلَفِقيهُ ، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ ، أان أَبُو ُمْسِلمٍ ، اْلَقاِضي 
الصَّفَّارُ  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  َأمْحَُد  َلِميُّ ،  َنْصٍر  السُّ جُنَْيٍد  ْبُن  َعْمُرو  أان  ُمْسِلمٍ ،  قَالُوا:  أَبُو  اأْلَْنَصارِيُّ ،  أان  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  ،  ثنا 
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َعْجاَلنَ  ْبُن  َبْكٍر  ،  َأْخَضُر  أَبُو  َثِِن  ِحْلسٍ ،  احْلََنِفيُّ َحدَّ َعَلى  اَنَدى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ   " َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َوَقَدٍح ،  َعْن 
 َوَأْعطَاهُ آَخُر ِدْرَُهَنْيِ فَ بَاَعهُ " ، ِفيَمْن يَزِيُد فََأْعطَاهُ رَُجٌل ِدْرَُهًا

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد  ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ، زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ َأْخرَباََن أَبُو  - 10887 أان حُمَمَّ
اْبُن َوْهبٍ ،  احْلََكمِ  َماِلكٍ ،  أان  ْبُن  َأيِب َجْعَفرٍ ،  َأْخرَبّن َعْمُرو  ْبِن  هللِا  ْيِد  َأْسَلمَ َعنْ ،  َعْن ُعب َ ْبِن  َلُه:  ،   زَْيِد  يُ َقاُل  ْعُت رَُجاًل  قَاَل: َسَِ

فَ َقاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَِبيَع َأَحدُُكْم  ، َعْن بَ ْيِع اْلُمَزاَيَدةِ ، َشْهٌر َكاَن ََتِجًرا َوُهَو َيْسَأُل َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمرَ 
 َحَّتَّ يََذَر ِإالَّ اْلَغنَائَِم َواْلَمَوارِيَث "  ، ِخيهِ َعَلى بَ ْيِع أَ 

ْيِد هللِا ْبِن َأيِب َجْعَفرٍ ، وََكَذِلَك َرَواهُ اْبُن َْلِيَعةَ  َعِن اْبِن َوْهٍب َوقَاَل يف احْلَِديِث َوُهَو َيْسَأُل ، َوَرَواهُ يُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى، َعْن ُعب َ
ْيِع اْلَمغَاِنِِ ِفي،  ْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر فََأْرَسَلهُ َعْبَد هللِا ْبَن عَ  َمْن َورُوِّينَا َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح أَنَّهُ قَاَل: َأْدرَْكُت النَّاَس اَل يَ َرْوَن ِبًَْسا بِب َ

 يَزِيدُ 
 حسن. # قال المحقق:

 
 اسْتَنْصَحَهُ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي مَعُونَتِهِ وَنَصِيحَتِهِ إِذَا  

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِويُّ ِإْماَلءً   -  10910 ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ِد ْبِن احْلََسِن احْلَاِفظُ ،  َحدَّ ثنا احْلََسُن ْبُن  ،  أان أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
رِيُّ   ثنا،  ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْلَقَمَة اْلَمْرَوِزيُّ ،  َهارُونَ  كَّ قَاَل: ،  َعْن َجاِبرٍ ،  َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ ،  َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ ،  أَبُو مَحَْزَة السُّ

بَ ْعضٍ  ِمْن  بَ ْعَضُهْم  هللاُ  يَ ْرُزِق  النَّاَس  َدُعوا   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  أَ ،  قَاَل  َأَحدُُكْم  ْنَصَح  اْست َ "  فَِإَذا  ْنَصْحهُ  فَ ْلي َ َخاهُ 
َع النَِّبَّ َصلَّى ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِقيَل َعْنهُ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َورُِوَي َذِلَك مِبَْعنَاهُ َعْن َحِكيِم ْبِن َأيِب يَزِيدَ  ْن َسَِ َعْن أَبِيِه َعمَّ

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 ابُ مَا وَرَدَ فِي غَبْنِ الْمُسْتَرْسِلِ بَ 

اْلَمالِيِِنُّ   -  10923 أَبُو َسْعٍد  ْبُن َعِديٍّ ،  َأْخرَباََن  ْبُن زَْيَدانَ ،  أان أَبُو َأمْحََد  يَ ْعِِن اْلُمَحاِريِبَّ ،  ثنا َعْبُد هللِا  ْيٍد  ُد ْبُن ُعب َ ثنا  ،  ثنا حُمَمَّ
َنهُ َكاَن  ، َعْن َأيِب أَُماَمةَ ، َمْكُحولٍ َعْن ، ُموَسى ْبُن ُعَمرْيٍ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمِن اْسرَتَْسَل ِإىَل ُمْؤِمٍن فَ َغب َ

ُنهُ َذِلَك راًِب "    َغب ْ
َتَكلَُّموا ِفيهِ  اْلُقَرِشيُّ َهَذا  ْبُن ُعَمرْيٍ  أَبُو َسْعٍد  ،  ُموَسى  َما ،  اْلَمالِيِِنُّ قَاَل  ْبُن ُعَمرْيٍ َعامَّةُ  ُموَسى  احْلَاِفُظ:  ْبُن َعِديٍّ  َأمْحََد  أَبُو  قَاَل 

اْلقَ  ْبِن ِهَشاٍم  يَِعيَش  َمْعنَاهُ َعْن  ْيُخ: َوَقْد رُِوَي  الشَّ الثَِّقاُت َعَلْيِه قَاَل  يُ تَاِبُعهُ  َماِلٍك َواخْ ،  ْرِقيِسيَاّنِّ يَ ْرِويِه ِمَّا اَل  تُِلَف َعَلْيِه يف َعْن 
 ِإْسنَاِدِه َوُهَو َأْضَعُف ِمْن َهَذا 

 باطل.  # قال المحقق:
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اَمغَاِن ِمْن َأْصِل ِكتَاِبهِ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  10924 ُد ْبُن َجْعَفٍر النََّسِويِّ اْلَفِقيهُ اِبلدَّ َثِِن أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ يُل ثنا اْْلَلِ ،  َحدَّ

نَا ِإْماَلءً ، ْبُن َأمْحََد النََّسِويُّ  دٍ ، َعْن َماِلكٍ ، ثنا يَِعيُش ْبُن ِهَشامٍ ، ثنا ِخَداُش ْبُن خَمَْلدٍ ، َأَملَّهُ َعَلي ْ َعْن ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ
  اْلُمْسرَتِْسُل راًِب " قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َغْْبُ ، َجاِبرٍ 

 باطل.  # قال المحقق:
 

ٍد اْلَعَلِويُّ  - 10925 ُد ْبُن ظََفِر ْبِن حُمَمَّ ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ قَّاقُ ، َوَحدَّ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإْسَحاَق الدَّ ثنا َأمْحَُد ، أان أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَّ
ٍد اْلُقَرِشيُّ  َعْن أََنِس  ، َعِن الزُّْهِريِّ ، ثنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، ثنا يَِعيُش ْبُن ِهَشاٍم اْلَقْرِقيِسيَاّنُّ ، مْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَمْنِبِجيُّ ثنا أَ ، ْبُن حُمَمَّ

َماِلكٍ  اْلُمْسرَتِْسِل راًِب "  ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  ْبِن  دٍ قَاَل: " َغْْبُ  ْبِن حُمَمَّ هللاُ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َوَعْن َجْعَفِر  َعْن َعِليٍّ َرِضَي 
 قَاَل: " َغْْبُ اْلُمْسرَتِْسِل راًِب " ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َعْنهُ 

 باطل.  # قال المحقق:
 

 هِ نَفْسُهُ بَابُ الرَّجُلِ يُقْضِيهِ خَيْر ا مِنْهُ بِلَا شَرْطٍ طَيِّبَةً بِ 
ٍد حَيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاِضي ِإْماَلءً ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  10940 ُد ْبُن إِبْ َراِهيمَ ،  ثنا أَبُو حُمَمَّ ،  ثنا أَبُو َعْبِد هللِا اْلبُوَشْنِجيُّ حُمَمَّ

ُموَسى ْبُن  اْلَفرَّاءُ حَمْبُوُب  أَبُو َصاِلٍح  اْلُمبَاَركِ أان َعْبُد هللاِ ،  ثنا  ْبُن  تِ ،    الزَّايَّ ََثِبتٍ ،  َعْن مَحَْزةَ  ْبِن َأيِب  ،  َعْن َأيِب َصاِلحٍ ،  َعْن َحبِيِب 
 َوَسلََّم َشْطَر َوْسٍق  َلْيهِ قَاَل: أََتى رَُجٌل َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُهُ فَاْسَتْسَلَف َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عَ ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ 

هُ  َقاَضاهُ فََأْعطَاهُ َوْسًقا، َوقَاَل: " ِنْصٌف َلَك َقَضاٌء َوِنْصُف َلَك اَنئٌِل ِمْن ِعْنِدي " ، فََأْعطَاهُ ِإايَّ  َفَجاَء الرَُّجُل يَ ت َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّفَاتِجِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو    - 10945 ابِ ، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ ح  ، أان َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ ، ثنا حُمَمَّ
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َوأان أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  ، َعْن َأيِب ُعَمْيسٍ ،  ثنا َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ ،  َأيِب َغَرزَةَ   ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازِِم ْبنِ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

بَّاقِ ،  َعِن اْبِن ُجْعُدبَةَ  ْيٍد َوُهو اْبُن السَّ قَاَلْت: َأْعطَاّن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََخِْسنَي َوْسًقا ََتًْرا ِِبَْيرَبَ  ،  َعْن زَيْ َنبَ ،  َعْن ُعب َ
َبَضهُ ِمْنِك ِبَكْيِلِه  ،  قَاَلْت: َفَجاَءّن َعاِصُم ْبُن َعِديٍّ ،  َشِعريًاَوِعْشرِيَن   فَ َقاَل ِل: َهْل َلِك َأْن أُوتَِيِك َماَلِك ِِبَْيرَبَ َها ُهنَا اِبْلَمِديَنِة فَأَق ْ

فَ َقاَل: " اَل تَ ْفَعِلي َفَكْيَف َلِك اِبلضََّماِن ِفيَما ،  ْبِن اْْلَطَّابِ   قَاَلْت: َفذََكْرُت َذِلَك لُِعَمرَ ،  ِِبَْيرَبَ؟ فَ َقاَلْت: اَل َحَّتَّ َأْسَأَل َعْن َذِلكَ 
اْلَوهَّابِ  اْبِن َعْبِد  َأيِب َغَرزََة َويف رَِوايَِة  اْبِن  َلْفُظ َحِديِث   " هللاُ  ،  َبنْيَ َذِلَك  ِإَمارَِة ُعَمَر َرِضَي  ْبُن َعِديٍّ يف  قَاَلْت: َفَجاَءّن َعاِصُم 

 َورُِوَي يف َحِديٍث َمْرفُوٍع َوُهَو َضِعيٌف مِبَرٍَّة فَ َلْم َأذُْكْرُه؛ ِلَضْعِفهِ ، رُّوِينَا َعْن ِإبْ َراِهيَم النََّخِعيِّ أَنَّهُ َكرَِه َذِلكَ وَ ، َعْنهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْإِقْرَاضِ 

ْيٍد الصَّفَّارُ ،  احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ َأْخرَباََنهُ أَبُو   -  10953 َبلٍ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحَدَ ، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ، يَ ْعِِن اْبَن َحن ْ
َثِِن حَيََْي ْبُن َمِعنيٍ  ثَهُ َأنَّ اأْلَْسَوَد  ،  َعْن َأيِب َحرِيٍز َأنَّ إِبْ َراِهيمَ ،  َرةَ قَاَل: قَ َرْأتُهُ َعَلى ُفَضْيِل ْبِن َمْيسَ ،  ثنا ُمْعَتِمرٌ ،  َوَأاَن َسأَْلُتهُ ،  َحدَّ َحدَّ

ََتِجٍر فَِإَذا َخَرَج َعطَاُؤهُ َقَضاهُ َوإِنَّهُ َخَرَج َعطَاُؤهُ  لِلنََّخِع  َمْوىًل  ْقِرُض ِمْن  َيْست َ يَزِيَد َكاَن  ْرَت ،  ْبَن  َأخَّ ِإْن ِشْئَت  اأْلَْسَوُد:  َلهُ  فَ َقاَل 
نَا ُحُقوٌق يف َهَذا اْلَعطَاءِ فَ ، َعنَّا َقَدهُ اأْلَْسَوُد ََخََسِمائَِة ِدْرَهٍم َحَّتَّ ِإَذا قَ َبَضَها  ، ِإنَّهُ َقْد َكاَنْت َعَلي ْ فَ َقاَل لَهُ التَّاِجُر: َلْسُت فَاِعاًل فَ ن َ

ْعُتَك حُتَدِّثُ ،  َسأَْلُت َهَذا فَأَبَ ْيتَ   فَ َقاَل لَهُ اأْلَْسَوُد: َقدْ ،  قَاَل َلهُ التَّاِجُر: ُدوَنَك َفُخْذَها،  التَّاِجرُ  َعْن َعْبِد  ،  فَ َقاَل َلهُ التَّاِجُر: ِإّّنِ َسَِ
ئًا َمرََّتنْيِ َكانَ  َرَض َشي ْ َق ِبِه "     َلهُ ِمْثُل َأْجِر َأَحِدُِهَا َلوْ هللِا ْبِن َمْسُعوٍد َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل: " َمْن أَق ْ  َتَصدَّ

 تَ َفرََّد بِِه َعْبُد هللِا ْبُن احْلَُسنْيِ أَبُو َحرِيٍز قَاِضي ِسِجْستَاَن َولَْيَس اِبْلَقِويِّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيٍد الصَّفَّارُ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَدانَ  -  10954 ْيُد هللِا اْبُن َعاِئَشةَ ثنا  ،  ثنا ََتْتَامٌ ،  أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ،  ُعب َ

ُتهُ ،  رَفَ َعهُ ،  َعْن أََنسٍ ،  َعْن ََثِبتٍ  َماُم َأمْحَُد: َوَجْدتُهُ يف اْلُمْسَنِد َمْرفُوًعا َفِهب ْ ْيِء َخرْيٌ ِمْن َصَدَقِتِه " قَاَل اإْلِ  فَ ُقْلُت:  قَاَل: " قَ ْرُض الشَّ
 رَفَ َعهُ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُّ ، َأْخرَبّن أَبُو النَّْضِر اْلَفِقيهُ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 10958 ُد ْبُن غَاِلِب ْبِن َحْرٍب الضَّبِّ ِد ْبِن ، ثنا حُمَمَّ َوَصاِلُح ْبُن حُمَمَّ
ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُُمَربٍَّ  ثنا، قَااَل: ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَواِسِطيُّ ، َحِبيٍب احْلَاِفظُ  ، َعْن أَبِيهِ ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن اْلَقاِسمِ ، حُمَمَّ

ْينُ ،  َعْن َعاِئَشةَ  ايَُن َفِقيَل َْلَا: َما َلِك َوالدَّ َا َكاَنْت َتدَّ َها َأَنَّ ْعُت رَ ،  َولَْيَس ِعْنَدَك َقَضاٌء؟ ،  َرِضَي هللاُ َعن ْ ُسوَل هللِا َصلَّى فَ َقاَلْت: َسَِ
أَْلَتِمسُ ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  " فَأاََن  ِإالَّ َكاَن َلهُ ِمَن هللِا َعْوٌن  َأَداِء َدْيِنِه  نِيٌَّة يف  لَهُ  ِمْن َعْبٍد َكاَنْت  " َما  ِمْن    يَ ُقوُل:  َذِلَك اْلَعْوَن َورُِوَي 

 َوْجٍه آَخَر َعْن َعاِئَشةَ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ْبُن فُوَركٍ   -  10959 َبْكِر  أَبُو  ثَ نَا  َجْعَفرٍ ،  َحدَّ ْبُن  هللِا  َعْبُد  َحِبيبٍ ،  أان  ْبُن  يُوُنُس  الطَّيَاِلِسيُّ ،  ثنا  َداُوَد  أَبُو  ْبُن  ،  ثنا  اْلَقاِسُم  ثنا 

َهالٍ ،  أان أَبُو ُمْسِلمٍ ،  اْلَفِقيهُ أان أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق  ،  َعْن، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ،  اْلَفْضلِ  اُج ْبُن ِمن ْ ثنا اْلَقاِسُم ،  ثنا احْلَجَّ
اْلَفْضلِ  ْبَن َعِليٍّ ،  ْبُن  َد  ْعُت حُمَمَّ ْيُن؟ ،  قَاَل: َسَِ َلِك َوالدَّ اُن َفِقيَل َْلَا: َما  َتدَّ َها  هللاُ َعن ْ ْعُت  ،  يَ ُقوُل: َكاَنْت َعاِئَشةُ َرِضَي  قَاَلْت: َسَِ

فََأاَن أَْلَتِمُس  ،  يَ ُقوُل: " َما ِمْن َعْبٍد َكاَنْت لَهُ نِيٌَّة يف َأَداِء َدْيِنِه ِإالَّ َكاَن لَهُ ِمَن هللِا َعزَّ َوَجلَّ َعْوٌن " ،  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوَل  
ِد ْبِن َعلِ  اُج، َوِقيَل َعْن حُمَمَّ  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفرٍ ، يٍّ َذِلَك اْلَعْوَن َلْفُظ َحِديِث احْلَجَّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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اْلَقطَّانُ   -  10966 ْبُن اْلَفْضِل  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْغَدادَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن َجْعَفرٍ ،  بِب َ يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ ،  أان َعْبُد هللِا  َثِِن َسِعيُد ْبُن ،  ثنا  َحدَّ

َبْكُر ْبُن َعْمرٍو ،  ْبُن يَزِيدَ   أان اَنِفعُ ،  َأيِب َمْرميََ  ْبُن زُْرَعةَ ،  ثنا  َثِِن ُشَعْيُب  َع ُعْقَبَة ْبَن َعاِمرٍ ،  َوَحدَّ ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ،  أَنَّهُ َسَِ يَ ُقوُل: 
ْيُن " قَاَل: " اَل َتُِيُفوا اأْلَنْ ُفَس بَ ْعَد أَْمِنَها " قَالُوا: اَي ، هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َرُسوَل هللِا َوَما َذاَك؟ قَاَل: " الدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 10977 ثنا ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوقٍ ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

هِ  اْلَولِيِد  الطَّيَاِلِسيُّ أَبُو  اْلَمِلِك  َعْبِد  ْبُن  َعَوانَةَ ،  َشاُم  أَبُو  قَ ْيسٍ ،  ثنا  ْبُن  اأْلَْسَوُد  اْلَعَنِزيِّ ،  ثنا  ْيٍح  نُ ب َ هللِا ،  َعْن  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َعْن 
َفذََكَر احْلَِديَث يف قَ ْتِل أَبِيِه َواْشِتَداِد  ،  اْلُمْشرِِكنَي؛ لِيُ َقاتَِلُهمْ قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اْلَمِديَنِة ِإىَل  ،  اأْلَْنَصاِريِّ 

َقاِضي  فَ َقاَل: ،  يَقاضِ قَاَل: فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ادُْع ِل ُفاَلاًن " اْلَغِرميَ الَِّذي اْشَتدَّ َعَليَّ يف الت َّ ،  اْلغَُرَماِء َعَلْيِه يف الت َّ
َراِم اْلُمْقِبِل " قَاَل: َما َأاَن ِبَفاِعٍل َوا َا ُهَو َماُل يَ تَاَمى،  ْعَتلَّ " أَْيِسْر َجاِبًرا بَ ْعَض َدْيِنِك الَِّذي َعَلى أَبِيِه ِإىَل َهَذا الصِّ فَ َقاَل ،  قَاَل: ِإَّنَّ

ْينِ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوأَْيَن َجاِبرٌ   ؟ " َفذََكَر احْلَِديَث يف َقَضاِء الدَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
، أن  -  10983 اِفِعيُّ الشَّ أنبأ  اأْلََصمُّ، أنبأ الرَّبِيُع،  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلََسِن،  َأمْحَُد ْبُن  اْبِن َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر  اْلَمِجيِد، َعِن  بأ َعْبُد 

ُغوا يف َماِل اْلَيِتيِم، َأْو يف مَ ُجَرْيٍج، َعْن   تَاَمى، اَل تُْذِهبُ َها،  يُوُسَف ْبِن َماَهٍك، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ابْ ت َ اِل اْلي َ
ْهِلُكَها، الصََّدقَةُ "   َأْو اَل َتْست َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

  الْيَتِيمِ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَ فَقِري ا بَابُ الْوَلِيِّ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ 
، ثنا مُ   -  10993 ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ اْلُعَمِريُّ ، أنبأ َجْعَفُر َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ َعلَّى ْبُن َمْهِديٍّ

هللِا صَ ْبُن ُسَليْ  ِلَرُسوِل  ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َجاِبٍر قَاَل: قُ ْلُت  اْْلَزَّاِز، َعْن َعْمرِو  َأيِب َعاِمٍر  ، َعْن  الضَُّبِعيُّ ِممَّ َماَن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  لَّى 
 اِلِه، َواَل ُمتَأَثٍِّل ِمْن َماِلِه َمااًل ".  َأْضِرُب ِمْنهُ يَِتيِمي؟ فَ َقاَل: " ِمَّا ُكْنَت َضاراًِب َوَلَدَك، َغرْيَ َواٍق َماَلَك مبَِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

هللاِ   -  10999 ْيِد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  َأيِب   َوَأْخرَباََن  ْبُن  حَيََْي  ثنا   ، ْرِسيُّ الن َّ
ثنا هللِا عَ   بَُكرْيٍ،  اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِل  بَاّنُّ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  ي ْ الشَّ َثِِن ُسَلْيَماُن  ْبُن طَْهَماَن، َحدَّ زَّ َوَجلَّ }َوَمْن َكاَن َغِنيًّا إِبْ َراِهيُم 

ْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقريًا فَ ْليَْأُكْل اِبْلَمْعُروِف{ ]النساء:    [ 6فَ ْلَيْست َ
 قَاَل: " ِإْن َكاَن َفِقريًا فَ ْلَيْضِرْب بَِيِدِه َمَع أَْيِديِهْم فَ ْليَْأُكْل، َواَل َيْكَتِسي ِعَماَمًة َفَما فَ ْوقَ َها "  - 11000
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ: يَقْضِيهِ إِذَا أَيْسَرَ 
، ثنا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َعْبُد الرَّ   -  11002 مْحَِن ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ

[، 6لنساء:  فَ ْليَْأُكْل اِبْلَمْعُروِف{ ]اثنا َوْرقَاُء، َعْن َعْبِد اأْلَْعَلى، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه: }َوَمْن َكاَن فَِقريًا  
اللََّْبِ  َفْضَل  َوَيْشَرُب  َيْسرُتُُه،  َما  ِمْنهُ  َويَ ْلَبُس  قُوَتُه،  اْلَيتِيِم  َماِل  ِمْن  اْلَيِتيِم  َيَُْكُل َواِل   " أَْيَسَر  قَاَل:  فَِإْن  الظَّْهِر،  َفْضَل  َويَ رَْكُب   ،

 َقَضى، َوِإْن َأْعَسَر َكاَن يف ِحلٍّ ".  
ْيَدةَ  ُْم قَالُوا: يَ ْقِضيِه. َورُوِّينَا َعِن احْلََسِن اْلَبصْ َورُوِّينَا َعْن ُعب َ ِريِّ َوَعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح:  ، َوُُمَاِهٍد، َوَسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َوَأيِب اْلَعالَِيِة، أَنَّ

 اَل يَ ْقِضيهِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ 

ُد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َوأَبُو َصاِدِق ْبُن َأيِب اْلَفَواِرِس، قَالُ   -  11062 وا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َبكْ  أَبُو  ثنا  ْبُن آَدَم،  ثنا حَيََْي  ْبِن َعفَّاَن،  ْبُن َعِليِّ  احْلََسُن  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبِن  ْبُن  َأِخي َعْمرِو  ْبِن ُشَعْيٍب،  ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ُشَعْيِب  ِر 

الْ  بَِفْضِل  َأْعطَْوّن  قَاَل:  َعْمرٍو،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َمْوىَل   ، َساملٍِ َعْن  ُشَعْيٍب  ْبِن  َعْمرِو  َأِخيِه  َعْن  َثاَلِثنَي ُشَعْيٍب،  اِبْلَوْهِط  َأْرِضِه  ِمْن  َماِء 
ْعُت َرُسوَل ْبُت ِإىَل َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو، َفَكَتَب ِإِلَّ: " اَل تَِبْعُه، َوَلِكْن أَِقْم قَ ْلَدَك ُثَّ اْسِق اأْلَْدََن فَاأْلَ أَْلًفا، قَاَل: َفَكت َ  ْدََن؛ فَِإّّنِ َسَِ

َهى َعْن بَ ْيِع َفْضِل اْلَماءِ   هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ن ْ
 يره. صحيح لغ # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َجْعَفُر ْبُن َأمْحََد ْبِن سِ  - 11065 ْيِد هللِا  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ُد ْبُن ُعب َ نَاٍن، ثنا حُمَمَّ
اْلَفضْ  ثنا  بَزِيٍع،  َعبَّاْبِن  اْبِن  َعِن   ، احْلَُسنْيِ ْبِن  َعِليِّ  َعْن  أَبِيِه،  ، َعْن  َعِليٍّ ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َجْعَفُر  ثنا  اْلَعاَلِء،  ْبُن  " َكاَنِت  ُل  قَاَل:  ٍس 

َوَسلََّم   َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  ِعْنَد  بَِورََقٍة  َيَْيت  الرَُّجُل  تُ بَاُع، َكاَن  اَل  آَخُر اْلَمَصاِحُف  يَ ُقوُم  ُثَّ  فَ َيْكَتُب،  فَ َيْحَتِسُب  الرَُّجُل  ُقوُم  فَ ي َ
 فَ َيْكُتُب َحَّتَّ يُ ْفرََغ ِمَن اْلُمْصَحِف " 

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبنُ   - 11075 ْغَداَد، أنبأ حُمَمَّ َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلَعبَّاِس، أنبأ حَيََْي   َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم ِهَبةُ هللِا ْبُن احْلََسِن ْبِن َمْنُصوٍر الطَّرَبِيُّ بِب َ
رَاَوْرِديُّ  ٍد الدَّ ِد ْبِن َصاِعٍد، ثنا حَيََْي ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َنْضَلَة، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ اِر، َعْن أَبِيِه،  ْبُن حُمَمَّ ، َعْن َداُوَد ْبِن َصاِلٍح التَّمَّ
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، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " أَلَْلَقنَيَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن قَ ْبِل َأْن أُعْ َعْن َأيِب َسِعيٍد اْلُْ  ِطَي َأَحًدا ِمْن َماِل َأَحٍد  ْدِريِّ
ْيُع َعْن تَ َراٍض "  َا اْلب َ ئًا ِبَغرْيِ ِطيِب نَ ْفِسِه، ِإَّنَّ  َشي ْ

 حسن. # قال المحقق:
 

ريََوْيِه، ثنا َأمحَْ َأخْ  -  11076 ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َخَِ ُد ْبُن جَنَْدَة، ثنا َسِعيُد ْبُن  رَباََن أَبُو َحازٍِم اْلَعْبَدِويُّ احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَّ
ِمْن َبِِن ََتِيٍم قَاَل: َخطَب َ  ثنا َشْيٌخ  ثنا َصاِلُح ْبُن ُرْسُتَم،  ثنا ُهَشْيٌم،  : " َسيَْأيت  َمْنُصوٍر،  َأيِب طَاِلٍب، َأْو قَاَل: قَاَل َعِليٌّ ْبُن  نَا َعِليُّ 

ِبَذِلكَ  يُ ْؤَمْر  َيَدْيِه َومَلْ  َما يف  اْلُموِسُر َعَلى  يَ َعضُّ  النَّاِس زََماٌن َعُضوٌض،  َنُكْم{  ،  َعَلى  بَ ي ْ اْلَفْضَل  تَ ْنَسَوا  ثَ نَاُؤهُ }َواَل  هللاُ َجلَّ  قَاَل 
وَ 237]البقرة:   َعَليْ [،  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ََنَى  َوَقْد  اْلُمْضطَرُّوَن،  َويُ بَاِيُع  اأْلَْخيَاُر،  َوُيْسَتَذلُّ  اأْلَْشرَاُر،  َهُد  بَ ْيِع تَ ن ْ َعْن  َوَسلََّم  ِه 

 اْلُمْضطَرِّ، َوَعْن بَ ْيِع اْلَغَرِر، َوَعْن بَ ْيِع الثََّمَرِة قَ ْبَل َأْن ُتْطَعَم " 
 ضعيف.  المحقق:# قال 

 
بْ   -  11078 ُعْثَماُن  ثنا  حَمَْمُوْيِه،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  ثنا  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  ْبُن  َأْخرَباََن  َسِعيُد  ثنا  ُخرَّزَاٍذ،  ُن 

مُ  ْبِن  َبِشرِي  ُمطَرٍِّف، َعْن  ْبِن ُعَمَر، َعْن  هللاُ َعَلْيِه ُسَلْيَماَن، َعْن َصاِلِح  هللِا َصلَّى  هللِا ْبِن َعْمرٍو قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ْسِلٍم، َعْن َعْبِد 
اَنرًا  اْلَبْحِر  ا؛ فَِإنَّ حَتَْت  َأْو َحاجًّ َأْو ُمْعَتِمًرا،  يَ رَْكَْبَّ رَُجٌل َِبًْرا، ِإالَّ غَازاًِي،  " اَل  اْلبَ َوَسلََّم:  النَّاِر َِبًْرا، َوحَتَْت  ْحِر اَنرًا، َواَل ، َوحَتَْت 

 ُيْشرَتَى َماُل اْمرٍِئ ُمْسِلٍم يف ُضْغطٍَة " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْعرَ   -  11079 ثَِم الشَّ ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن اْْلَي ْ ،  اّنُّ، َوَأمْحَُد ْبُن  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ِبْشٍر اْلَمْرَثِديُّ

، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن َبِشرٍي َأيِب َعْبِد هللِا، َعْن عَ  ْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو قَاَل: قَاَل َرُسوُل  قَااَل: ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن زََكرايَّ
 ِإالَّ َحاجٌّ، أَْو ُمْعَتِمٌر، أَْو غَاٍز يف َسِبيِل هللِا؛ فَِإنَّ حَتَْت اْلَبْحِر اَنرًا، َوحَتَْت النَّاِر َِبًْرا  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يَ رَْكُب اْلَبْحرَ 

. َوَقْد ِقيَل: َعْن َسِعيِد   ْعرَاّنِّ الشَّ لَْفُظ َحِديِث   " ئًا  ِمْن ِذي ُضْغطٍَة ُسْلطَاٌن َشي ْ َيْشرَتِي  " اَل  ْسنَاِد، ْبِن َمنْ "، َوقَاَل:  هِبََذا اإْلِ ُصوٍر 
 َعْن ِبْشٍر َأيِب َعْبِد هللِا، َعْن َبِشرِي ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ جَوَازِ السَّلَمِ الْحَالِّ 
ْبُن    -  11095 ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  ْبُن  َوَأْخرَباََن  َخاِلُد  ثنا  اأْلَْزَهِر،  ْبُن  َأمْحَُد  اأْلَْزَهِر  أَبُو  ثنا  اْلَقطَّاُن،  احْلَُسنْيِ 

اْلَعبَّاِس حمَُ  أَبُو  ثنا  َأيِب َعْمرٍو، قَااَل:  ْبُن  احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد  هللِا  أَبُو َعْبِد  اْلَعبَّاُس  خَمَْلٍد، ح َوَأْخرَباََن  ثنا  ْبُن يَ ْعُقوَب،  ُد  ، مَّ وِريُّ الدُّ
اِئَشَة قَاَلِت: اْشرَتَى َرُسوُل هللِا َصلَّى  ثنا َخاِلُد ْبُن خَمَْلٍد يَ ْعِِن اْلَقطََواّنَّ، ثنا حَيََْي ْبُن ُعَمرْيٍ، ثنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن عَ 

ْجَوٍة، َفطََلَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد َأْهِلِه ََتًْرا، فَ َلْم جيَِْدُه، َفذََكَر َذِلَك  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجُزورًا ِمْن َأْعَرايِبٍّ بَِوْسِق ََتِْر عَ 



469 

 

، َفَصاَح اأْلَْعَرايِبُّ: َواَغْدرَاهُ فَ َقاَل َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َبلْ   َعُدوَّ هللِا َأْغَدُر، فَ َقاَل َرُسوُل أَْنَت ايَ   ِلْْلَْعَرايِبِّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َخْوَلَة بِْنِت َحِكيٍم،  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َدُعوُه؛ فَِإنَّ ِلَصاِحِب احْلَقِّ َمَقااًل "، فََأْرَسَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 

ْعُت َهَذا اجْلَُزوَر ِمْن َهَذا اأْلَْعَرايِبِّ ِبَوْسِق ََتِْر َعْجَوٍة، فَ َلْم أَ َوبَ َعَث اِبأْلَْعَرايِبِّ َمَع الرَّ  ِجْدهُ ِعْنَد َأْهِلي، ُسوِل، فَ َقاَل: " ُقْل َْلَا ِإّّنِ ابْ ت َ
ا قَ َبَض اأْلَْعَرايِبُّ َحقَّهُ رَجَ  َع ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َلُه: " قَ َبْضَت؟  فََأْسِلِفيِِن َوْسَق ََتِْر َعْجَوةٍ ِْلََذا اأْلَْعَرايِبِّ "، فَ َلمَّ

ْبَت، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أُولَِئَك ِخيَاُر النَّا ِس اْلُموفُوَن اْلُمطَيُِّبوَن " َويف رَِوايَِة " قَاَل: نَ َعْم، َوَأْوفَ ْيَت َوَأطَي َ
َثِِن ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َورُِوَي َهَذا احلَْ أَ  َثِِن حَيََْي ْبُن ُعَمرْيٍ َمْوىَل َبِِن َأَسٍد، َحدَّ ِديُث خُمَْتَصًرا َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن يِب اأْلَْزَهِر، َحدَّ

 ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللاِ   -  11096 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدِ َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإْماَلًء، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اجْلَبَّاِر، ثنا     حُمَمَّ

بْ  اٍد، َعْن طَاِرِق  ْبِن َشدَّ اجْلَْعِد، َعْن َجاِمِع  َأيِب  ْبِن  ْبُن زاَِيِد  يَزِيُد  ثنا  ْبُن بَُكرْيٍ،  ِن َعْبِد هللِا اْلُمَحاِريِبِّ قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل هللِا يُوُنُس 
، َفَسِمْعتُهُ يَ ُقوُل: " اَي أَي َُّها النَّاُس، قُولُوا: َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ ِبُسوِق ِذي اْلَمَجاِز، َوَأاَن يف بَ يَاَعٍة ِل، َفَمرَّ َوَعَلْيِه ُحلٌَّة مَحَْراءُ 

ْيِه َوُهَو يَ ُقوُل: اَي أَي َُّهااَل ِإَلَه   اٌب،   ِإالَّ هللاُ، تُ ْفِلُحوا " َورَُجٌل يَ تَِّبُعهُ يَ ْرِميِه اِبحلَِْجارَِة َقْد َأْدَمى َكْعب َ النَّاُس، اَل ُتِطيُعوا َهَذا؛ فَِإنَّهُ َكذَّ
هُ َعْبُد اْلُعزَّى أَبُو َْلَِب فَ ُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َفِقيَل: َهَذا ُغاَلٌم ِمْن َبِِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، ف َ  ُقْلُت: َفَمْن َهَذا يَ ْرِميِه اِبحلَِْجارَِة؟ ِقيَل: َعمُّ

ْساَلَم َخَرْجنَا ِمَن الرَّبََذِة َوَمَعنَا ظَِعيَنٌة، َحَّتَّ نَ َزْلنَ  ا َأْظَهَر هللاُ اإْلِ نَ ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، فَ َلمَّ ي ْ ا ََنُْن قُ ُعوٌد ِإْذ َأََتاَن  ا َقرِيبًا ِمَن اْلَمِديَنِة، فَ ب َ
نَا، فَ َقاَل: ِمْن ِأيِّ اْلَقْوِم؟ فَ ُقْلنَا: ِمَن الرََّبَذِة، َوَمَعنَا ََجٌَل أَ  مْحَُر، فَ َقاَل: " تَِبيُعوّن اجْلََمَل؟ " قُ ْلنَا: نَ َعْم، رَُجٌل َعَلْيِه ثَ ْواَبِن َفَسلََّم َعَلي ْ

ْقَصى، فََأَخَذ ِِبِطَاِم اجْلََمِل َفَذَهَب بِِه َحَّتَّ ت َ   فَ َقاَل: " ِبَكْم؟ " فَ ُقْلنَا ِبَكَذا َواَرى  وََكَذا َصاًعا ِمْن ََتٍْر، قَاَل: " َقْد َأَخْذتُهُ " َوَما اْست َ
ْعٍض: تَ ْعرِفُوَن الرَُّجَل؟ فَ َلْم َيُكْن ِمنَّا َأَحٌد يَ ْعرِفُُه، َفاَل  َم اْلَقْوُم بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا فَ َقالُوا: تُ ْعطُوَن  يف ِحيطَاِن اْلَمِديَنِة، فَ َقاَل بَ ْعُضنَا لِب َ

َلَة اْلَبْدِر ِمْن ََجََلُكْم َمْن اَل تَ ْعرِفُوَن فَ َقاَلِت الظَِّعيَنُة: َفاَل َتاَلَوُموا، فَ َلَقْد رَأَيْ نَا رَُجاًل اَل يَ ْغِدُر ِبُكْم، مَ  ئًا َأْشَبَه اِبْلَقِمِر لَي ْ ا رَأَْيُت َشي ْ
ُتْم ِمَن الرَّ َوْجِهِه. فَ لَ  اَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَةُ هللِا، أَأَنْ ُتُم الَِّذيَن ِجئ ْ ا َكاَن اْلَعِشيُّ َأََتاَن رَُجٌل فَ َقاَل: السَّ َبَذِة؟ قُ ْلنَا: نَ َعْم، قَاَل: أاََن َرُسوُل  مَّ

ْوفُوا، فََأَكْلنَا ِمَن التَّْمِر َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو َيَُْمرُُكْم َأْن َتَُْكُلوا  ُعوا، َوَتْكتَالُوا َحَّتَّ َتْست َ ِمْن َهَذا التَّْمِر َحَّتَّ َتْشب َ
نَا، ُثَّ َقِدْمنَا اْلَمِديَنَة ِمَن اْلَغِد، فَِإَذا َرُسوُل هللِا َصلَّى  ْوفَ ي ْ ْلنَا َحَّتَّ اْست َ ئٌِم خَيُْطُب النَّاَس َعَلى  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَا  َحَّتَّ َشِبْعنَا، َواْكت َ

َوَأخَ  َوُأْخَتَك  َوأاََبَك  أُمََّك  تَ ُعوُل،  مِبَْن  َواْبَدْأ  اْلُعْليَا،  اْلُمْعِطي  يَُد   " يَ ُقوُل:  َفَسِمْعُتهُ  ِمَن  اْلِمْنرَبِ،  رَُجٌل  َوُثَّ   ،" َأْداَنَك  َوَأْداَنَك  اَك 
ُلوا ُفاَلاًن يف اجْلَاِهِليَِّة، َفُخْذ لَنَا بِثَْأراَِن، فَ َرَفَع َرُسوُل هللاِ اأْلَْنَصاِر، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َهُؤاَلِء    َصلَّى بَ ُنو ثَ ْعَلَبَة ْبِن يَ ْربُوٍع الَِّذيَن قَ ت َ

ِِن أُمٌّ َعَلى َوَلٍد " َوذََكَر احْلَِديَث، َوَرَواهُ أَْيًضا هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يََدْيِه َحَّتَّ رَأَْيُت بَ يَاَض إِْبطَْيِه فَ َقاَل: " اَل جَتِِْن أُمٌّ َعَلى َوَلٍد، اَل جتَْ 
ادٍ   أَبُو َجنَاٍب اْلَكْلِبُّ، َعْن َجاِمِع ْبِن َشدَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمِسْكُ طَاهِرٌ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَالسَّلَفُ فِيهِ 
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ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهبٍ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا  -  11127 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ، ِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، أنبأ حَيََْي ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاضِ  َلِميُّ َثِِن ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ، ثنا  ي،  َحدَّ ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَعْبِديُّ ثنا حُمَمَّ

رِ  يف  َوْهٍب  اْبُن  قَاَل  أُمِّ ُكْلثُوٍم،  َعْن  ُعْقَبَة،  ْبِن  ُموَسى  َعْن   ، الزَّجْنِيُّ َخاِلٍد  ْبُن  ُمْسِلُم  ثنا  ٌد،  َسَلَمةَ ُمَسدَّ َأيِب  بِْنِت  أُمِّ ُكْلثُوٍم  َوايَِتِه: 
تَ َزوََّج َرُسولُ  ا  َلمَّ النَّ قَاَلْت:  ِإّّنِ َقْد َأْهَدْيُت ِإىَل   " َها قَاَل َْلَا:  هللاُ َعن ْ أُمَّ َسَلَمَة َرِضَي  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِمْن   هللِا َصلَّى  َجاِشيِّ َأَواٍق 

"، َفَكاَن ِمْسٍك َوُحلًَّة، َوِإّّنِ اَل أُرَاهُ ِإالَّ َقْد َماَت، َواَل َأَرى اْْلَِديََّة الَّيِت َأْهَدْيُت إِلَْيهِ   ِإالَّ َسرُتَدُّ، فَِإَذا رُدَّْت ِإِلَّ َفِهَي َلِك، أَْو َلُكنَّ
نِ  اْمَرَأٍة ِمْن  َأْعَطى ُكلَّ  ِإلَْيِه اْْلَِديَّةُ  ا رُدَّْت  هللاُ َعْنُه، فَ َلمَّ النََّجاِشيُّ َرِضَي    َسائِِه أُوِقيًَّة ِمْن َذِلَك اْلِمْسِك، َوَأْعَطى َكَما قَاَل، َهَلَك 

ٍد: " إِ  ُهنَّ َأَْجَِعنَي، َوَأْعطَاَها احْلُلََّة َويف رَِوايَِة ُمَسدَّ َها َوَعن ْ "، َأظُنُّهُ قَاَل:  َسائَِرهُ أُمَّ َسَلَمَة َرِضَي هللاُ َعن ْ ، فَِإْن رُدَّْت َعَليَّ الَّ َسرُتَدُّ َعَليَّ
"، أَْو" َفِهَي َلِك"، قَاَل: َفَكاَن   َنُكنَّ  َكَما قَاَل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ " َقَسْمتُ َها بَ ي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ عُجِّلَ لَهُ أَدْنَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَقَبِلَهُ وَوَضَعَ عَنْهُ طَيِّبَةً بِهِ أَنْفُسُهُمَا 
ْغَداَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإبْ َراِهيَم َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َعبْ  - 11136 ُد ْبُن َعِليٍّ اجْلَْوَهِريُّ بِب َ ِد هللِا حُمَمَّ

ٍد اْلَمَدّنُّ،  ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ ْورَِقيُّ  الدَّ
ٍد احْلَاِفُظ َجْزرَُة، ثنا احْلََكُم َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َنْصٍر أَ  - 11137 مْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفِقيُه، ثنا َصاِلُح ْبُن حُمَمَّ

ِد ْبِن  ، َعْن حُمَمَّ ْن َداُوَد ْبِن َعِليِّ ْبِن يَزِيَد ْبِن رَُكانََة، عَ ْبُن ُموَسى أَبُو َصاِلٍح، َوَهَذا لَْفظُُه، قَااَل: ثنا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد الزَّجْنِيُّ اْلَمكِّيُّ
ا َأَمَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِِْخَراجِ  ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َلمَّ َصنْيِ ُهْم  احلُْ َبِِن النَِّضرِي ِمَن اْلَمِديَنِة َجاَءهُ اَنٌس ِمن ْ

ُلو فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل هللِا، إِنََّك أََمْرَت ِبْخَراجِ  ا ِهْم َوَْلُْم َعَلى النَّاِس ُديُوٌن مَلْ حتَِلَّ، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َضُعوا َوتَ َعجَّ
، َعْن  ، َعِن الزُّْهرِيِّ  َوَة ْبِن الزَُّبرْيِ ُعرْ "، أَْو قَاَل: " َوتَ َعاَجُلوا " َوَرَواهُ اْلَواِقِديُّ يف ِسرَيِِه َعِن اْبِن َأيِب الزُّْهِريِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ لَا خَيْرَ فِي أَنْ يُعَجِّلَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ 
ُد ْبُن يُوُنَس، ثنا غَاِِنُ ْبُن  -  11141 ْيٍد، ثنا حُمَمَّ ، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ْعِديُّ احْلََسِن ْبِن َصاِلٍح السَّ

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس، َعْن َأيِب النَّْضِر، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيٍد، َعنِ   اْلِمْقَداِد ْبِن اأْلَْسَوِد قَاَل: َأْسَلْفُت ثنا حَيََْي ْبُن يَ ْعَلى اأْلَْسَلِميُّ
ْل ِل ِتْسِعنَي ِدينَارًا َوَأُحطُّ رَُجاًل ِمائََة ِدينَاٍر، ُثَّ َخَرَج َسْهمِ   َعَشَرةَ  ي يف بَ َعٍث بَ َعَثهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ُقْلُت َلُه: َعجِّ

 اَي ِمْقَداُد، َوَأْطَعْمَتهُ " َداَنِنرَي، فَ َقاَل: نَ َعْم، َفذََكَر َذِلَك ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: " َأَكْلَت راًِب 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاحْتِكَارِ 
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ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنٍئ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق اْلَغِسي  -  11149 ، ثنا َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ حُمَمَّ ِليُّ
قَالَ مَحَّ  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  َسَلَمَة،  َأيِب  َعْن  َعْمرٍو،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد  ثنا   ، ْرِسيُّ الن َّ َعَلْيِه اٍد  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل   :

 اِطٌئ، َوَقْد بَرَِئْت ِمْنهُ ِذمَّةُ هللِا " َوَسلََّم: " َمِن اْحَتَكَر يُرِيُد َأْن يُ غَاِلَ هِبَا َعَلى اْلُمْسِلِمنَي فَ ُهَو خَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا - 11150 ثَ نَا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ،    َحدَّ أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ

ْيُد هللِا ْبُن زاَِيٍد َعَلى َمْعِقِل بْ ثنا زَْيُد ْبُن َأيِب لَ  ْعُت احْلََسَن يَ ُقوُل: َدَخَل ُعب َ َلى أَبُو اْلُمَعلَّى اْلَعَدِويُّ قَاَل: َسَِ ِن َيَساٍر، فَ َقاَل َمْعِقُل ي ْ
َمْن َدَخَل يف َشْيءٍ   " يَ ُقوُل:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  ْعُت َرُسوَل  َيَساٍر: َسَِ لِيُ ْغِلَيهُ َعَلْيِهْم، َكاَن َحقًّا    ْبُن  اْلُمْسِلِمنَي  َأْسَعاِر  ِمْن 

 ٍد، زَاَد ِفيِه: " رَْأُسهُ َأْسَفَلهُ " َعَلى هللِا َأْن يَ ْقِذفَهُ يف ُمْعظٍَم ِمَن النَّاِر يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " َرَواهُ اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن زَيْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَعْض  بَابُ أَصْلِ الْوَزْنِ وَالْكَيْلِ بِالْحِجَازِ، وَهَذَا مِنْ مَسَائِلِ الرِّبَا إِذَا بِيعَ الْجِنْسُ الْوَاحِدُ بَعْضُهُ بِ 

ث  -   11160 ، ح َوَأْخرَباََن ُسَلْيَماُن،  ْبُن َعِليٍّ َبٍل، ثنا َنْصُر  ثنا اْبُن َحن ْ أنبأ ُسَلْيَماُن،   ، ، َوَأْخرَباََن َعِليٌّ ْرِسيُّ الن َّ اْلَولِيِد  ُد ْبُن  نا حُمَمَّ
، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َحْنظََلَة، َعْن طَاُوٍس، َعِن اْبنِ  ، قَااَل: ثنا أَبُو َأمْحََد الزُّبرَْيِيُّ َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ   ثنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ

َة، َواْلِميَزاُن ِميزَاُن َأْهِل اْلَمِديَنِة " َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلِمْكيَاُل ِمْكيَ   اُل َأْهِل َمكَّ
احْلَِديثِ  لَْفِظ  يف  نُ َعْيٍم  َأاَب  َفَخاَلَف  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  فَ َقاَل:  َأمْحََد  أَبُو  َرَواهُ  َهَكَذا  ُسَلْيَماُن:  نُ َعْيٍم قَاَل  أَبُو  َرَواهُ  َما  َوالصََّواُب   ،

ِسنَاِد َواللَّ   ْفظِ اِبإْلِ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِغَاءِ الْبَرَكَةِ مِنْ كَيْلِ الطَّعَامِ 

َمْعِدي كَ   -  11164 ْبِن  اْلِمْقَداِم  َعِن  َمْعَداَن،  ْبِن  َخاِلِد  َعْن  َسْعٍد،  ْبِن  ِبَِرِي  َعْن  اْلَولِيِد،  ْبُن  بَِقيَّةُ  أَيُّوَب  َورََواهُ  َأيِب  َعْن  ِرٍب، 
، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِكيُلوا طََعاَمُكْم يُ بَ   اَرْك َلُكْم ِفيِه "  اأْلَْنَصاِريِّ

ْغَداَد، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن،   ْيِد هللِا احْلُْريفُّ بِب َ زَّاُز، ثنا َعْمُرو ْبُن َأْخرَباََنهُ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُعب َ ْيُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد اْلب َ ثنا ُعب َ
 ُعْثَماَن، ثنا بَِقيَُّة، َفذََكَرهُ 

 صحيح.  المحقق: # قال
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ دُورِ مَكَّةَ وَكِرَائِهَا وَجَرَيَانِ الْإِرْثِ فِيهَا 



472 

 

ْبِن    -  11183 ْبُن حَيََْي  احْلَُسنْيُ  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ احْلَفَّاُر  ْبِن َجْعَفٍر  ِد  ْبُن حُمَمَّ اْلَفْتِح ِهاَلُل  أَبُو  ْبُن  َعيَّاٍش  َأْخرَباََن  َأمْحَُد  ثنا  اْلَقطَّاُن، 
ِد ْبِن حَيََْي اْلَقطَّاُن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َُّنرَْيٍ، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُمَهاِجٍر، َعْن أَ  بِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اَباَبُه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ

صَ  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  إِب ْ َعْمرٍو  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل   " بُ ُيوَُتَا  تُ َؤاَجُر  َواَل  راَِبُعَها،  يُ بَاُع  اَل  ُمنَاٌخ،  ةُ  َمكَّ  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  ْبِن لَّى  َراِهيَم 
أَبِ  َعْن  َعْنهُ  َورُِوَي  َهَكَذا،  َعْنهُ  فَ ُرِوَي  َعَلْيِه،  َواْختُِلَف   ، َقِويٍّ َغرْيُ  َوأَبُوهُ  َضِعيٌف  َعْمرٍو ُمَهاِجٍر  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  ُُمَاِهٍد،  َعْن  يِه، 

ْعِض َمْعنَاهُ   َمْرفُوًعا بِب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيٍد احْلَاِفُظ، قَااَل: ث  -  11184 ُد ْبُن الْ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، َوأَبُو َجْعَفِر ْبُن ُعب َ ،  نا حُمَمَّ ِريُّ كَّ ُمِغريَِة السُّ

َأيِب جنَِيٍح،   ْبِن َأيِب زاَِيٍد، َعْن  ْيِد هللِا  ثنا أَبُو َحِنيَفَة، َعْن ُعب َ ْبُن احْلََكِم اْلُعَرّنُّ،  اْلَقاِسُم  ْبِن َعْمرٍو قَاَل: قَاَل النَِّبُّ  ثنا  َعْن َعْبِد هللِا 
َحَرامٌ  ةُ  َمكَّ  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  "َصلَّى  بُ ُيوَِتَا  َأْجُر  َوَحَراٌم  راَِبِعَها،  بَ ْيُع  َوَحرَاٌم  أَنَّهُ    ،  َوالصَِّحيُح  َوْهٌم،  ُعهُ  َورَف ْ َمْرفُوًعا،  رُِوَي  َكَذا 

ارَقُْطِِنِّ  َلِميُّ َعْن َأيِب احْلََسِن الدَّ  َمْوقُوٌف، قَاَلهُ ِل أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 جَاءَ فِي الِاسْتِيَامِ وَالْمُمَاسَحَةِ   بَابُ مَا 

ِد ْبِن اْلَعاَلِء، َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِ   -  11187 و ْبِن َعْلَقَمَة، َعِن اْبِن  َرَوى أَبُو َداُوَد، يف اْلَمَراِسيِل َعْن حُمَمَّ
ْلَعِة َأَحقُّ َأْن َيْستَاَم " َأيِب ُحَسنْيٍ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ    َعَلْيِه َوَسلََّم: " َسيُِّد السِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

هللاُ َعَلْيهِ   -  11188 النَِّبُّ َصلَّى  الزُّْهِريِّ قَاَل: َمرَّ  َمْعَمٍر، َعِن  اْلُمبَاَرِك، َعْن  اْبِن  ثَ ْوبََة، َعِن  َأيِب  يَِبيُع  َوَسلََّم َعَلى  َوَعْن  َأْعَرايِبٍّ 
َماِح "  ئًا فَ َقاَل: " َعَلْيَك ِبَِوَِّل َسْوٍم، َأْو َأوَِّل السَّْوِم؛ فَِإنَّ اأْلَْراَبَح َمَع السَّ  َشي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

الث ََّقفِ   -  11189 يَ ْعُقوَب  َأيِب  َأيِب زَائَِدَة، َعْن  ْبِن  ْبِن زََكرايَّ  َبَة، َوحَيََْي  ي ْ اَبيَ ْعُت َوَعْن قُ ت َ َماِلٍك قَاَل:  َأيِب  اْبَن  يَ ْعِِن  ، َعْن َخاِلٍد  يِّ
َد ْبَن َسْعٍد ِسْلَعًة، فَ َقاَل: َهاِت يََدَك أَُماِسْحَك؛ فَِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ   : " اْلرَبََكةُ يف اْلُمَماَسَحِة "  حُمَمَّ

، ثنا أَبُو َداُودَ َأْخرَباََن ِِبَِميِع َذِلَك  ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ٍد، ثنا أَبُو احْلَُسنْيِ اْلَفَسِويُّ ُد ْبُن حُمَمَّ  ، َفذََكَرهُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ جَوَازِ الرَّهْنِ 
ْبنُ   -  11196 ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن   َوَأْخرَباََن  الرَّبِيُع  ثنا  يَ ْعُقوَب، 

ِباَلٍل َوَغرْيُُه، َعْن جَ  ْبُن  أنبأ ُسَلْيَماُن  ْبُن َوْهٍب،  هللِا  ثنا َعْبُد  هللاُ َعَلْيِه ُسَلْيَماَن،  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل   " أَبِيِه،  ٍد، َعْن  ْبِن حُمَمَّ ْعَفِر 
ُهوِديِّ رَُجٍل ِمْن َبِِن ظََفٍر، يف َشِعرٍي "  ْحِم اْلي َ  َوَسلََّم رََهَن ِدْرًعا َلهُ ِعْنَد َأيِب الشَّ

َلهُ ِكَفايَةٌ  َقِطٌع، َوِفيَما قَ ب ْ  َهَذا ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 بَابُ الْعَصرِيِ الْمَرْهُونِ يَصرِيُ خَمْر ا فَيَخْرُجُ مِنَ الرَّهْنِ وَلَا يَحِلُّ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ بِعَمَلِ آدَمِي  
ْبِن َخْنٍب بِ   -   11200 َأمْحََد  ْبُن  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ َأمْحََد، ثنا أَبُو  ْبُن َنْصَرَوْيِه ْبِن  ُد  ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َسْهٍل حُمَمَّ َبْكٍر حَيََْي  أَبُو  أنبأ  ُبَخارَا، 

هُ َماُل أَيْ تَاٍم، قَاَل: َفَكاَن َيْشرَتِي  َأيِب طَاِلٍب، أنبأ يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أنبأ أَبُو َجنَاٍب، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر قَاَل: َكاَن رَُجٌل ِعْندَ 
ْمِر، فَأََتى النَِّبَّ َويَِبيُعَها، قَاَل: فَاْشرَتَى ََخًْرا َفَجَعَلهُ يف اْْلََوايِب، َوإنَّ هللاَ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل أَنْ َزَل حَتْرميَ اْلَْ َْلُُم الرَّْجَع َواأْلَْنَضاَء ُيْصِلُحَها  

 "، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، لَْيَس َْلُْم َماٌل َغرْيُُه، قَاَل: "  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأَلَُه، فَ َقاَل: " َأْهرِْقهُ "، ُثَّ َسأََلُه، فَ َقاَل: " َأْهرِْقهُ 
 َأْهرِْقهُ " فََأْهَراَقهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
دُ   -  11202 حُمَمَّ ثنا   ، الرَّاِزيُّ َسِعيٍد  ْبُن  َعِليُّ  ثنا   ، َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  فَ َرُج  ثنا  اٍر،  َبكَّ ْبُن   

أُمِّ   َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  بِْنِت  َعْمَرَة  َعْن  َسِعيٍد،  ْبِن  حَيََْي  َعْن  ِإنَّ  َفَضالََة،   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلْت:  َسَلَمَة 
َتِة َكَما حيَِلُّ اْْلَلُّ ِمَن اْْلَْمِر " قَاَل فَ َرٌج: يَ ْعِِن َأنَّ اْْلَْمَر ِإَذا تَ َغريََّ   ْت َفَصاَرْت َخالًّ َحلَّْت.  الدِّاَبَغ حيَِلُّ ِمَن اْلَمي ْ

فَ رَ  بِِه  َها.تَ َفرََّد  َعَلي ْ يُ تَاَبُع  اَل  َعَدًدا  َأَحاِديَث  َسِعيٍد  ْبِن  حَيََْي  َعْن  يَ ْرِوي  َضِعيٌف  َوُهَو  حَيََْي،  َعْن  َفَضالََة  ْبُن  احْلََسِن   ُج  أَبُو  قَاَلهُ 
َعْنهُ  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو  َلِميُّ  السُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  َأْخرَباََن  ارَُقْطِِنُّ:  احْلَِديَث  الدَّ َأنَّ  ِإالَّ  اَلُف،  اْلِْ يَ ْرتَِفُع  ْفِسرِي  الت َّ َهَذا  َوَعَلى   ،

 َضِعيفٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ازِِم ْبِن َأيِب َغَرزََة، نا َأمْحَُد ْبُن حَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الدِّْهَقاُن اِبْلُكوَفِة، ث   -   11203

َبَة، ثنا ُمِغريَةُ ُهَو اْبُن زاَِيٍد، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  ي ْ َفَر أنبأ احْلََسُن ْبُن قُ ت َ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما أَق ْ
 لُِّكْم َخلُّ ََخْرُِكْم "  َأْهُل بَ ْيٍت ِمْن أُْدٍم ِفيِه َخلٌّ، َوَخرْيُ خَ 

اِز يَ ُقولُوَن ِْلَلِّ اْلِعَنِب َخلُّ اْْلَْمِر،  قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا: َهَذا َحِديٌث َواٍه َواْلُمِغريَةُ ْبُن زاَِيٍد َصاِحُب َمنَاِكرَي قَاَل الشَّْيُخ: َوَأْهُل احلِْجَ 
ْفِسَها، وََكَذِلَك َما َوُهَو اْلُمَراُد اِبْْلرََبِ ِإْن َصحَّ اْْلرََبُ إِ   ْن َشاَء هللاُ، أَْو ََخًْرا ََتَلََّلْت بِن َ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَادَاتِ الرَّهْنِ 
ْغَدادَ  - 11207 ِد ْبِن َجْعَفٍر احْلَفَّاُر بِب َ أنبأ احْلَُسنْيُ ْبُن حَيََْي ْبِن َعيَّاٍش اْلَقطَّاُن، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن  ، َأْخرَباََن أَبُو اْلَفْتِح ِهاَلُل ْبُن حُمَمَّ

ٍر، ثنا أَبُو ُمَعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الرَّْهُن حَمُْلوٌب  ُُمَشِّ
 َمرُْكوٌب "  وَ 

بْ َراِهيَم فَ َقاَل: ِإْن َكانُوا لََيْكَرُهوَن َأْن َيْسَتْمِتُعوا ِمَن الرَّْهِن ِبَشْيٍء وََكذَ  ِلَك رُِوَي َعْن َأيِب َعَوانََة، َعِن اأْلَْعَمِش قَاَل: َفذََكْرُت َذِلَك إِلِ
 َمْرفُوًعا

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ  - 11210 ،   ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ الشَّ
ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب فَُدْيٍك، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن  اْلُمَسيِِّب، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ثنا حُمَمَّ

: غُْنُمُه: زاَِيَدتُُه، َوُغْرُمُه: َهاَلُكهُ  َوَسلََّم قَاَل: " اَل يُ ْغَلُق الرَّْهُن، الرَّْهُن ِمْن َصاِحِبِه الَِّذي رَْهَنهُ َلهُ غُْنُمهُ َوَعَلْيِه ُغْرُمهُ " قَالَ  اِفِعيُّ  الشَّ
 َونَ ْقُصهُ 

 ضعيف.  قال المحقق:# 
َأيِب ُهَريْ رَ   -  11211 اْلُمَسيِِّب، َعْن  اْبِن  َأيِب أُنَ ْيَسَة، َعِن  ْبِن  الثَِّقُة، َعْن حَيََْي  أنبأ   ، اِفِعيُّ الشَّ هللاُ  قَاَل: َوأنبأ  النَِّبِّ َصلَّى  َة، َعِن 

َلُه، َأْو ِمْثَل َمْعنَاُه، اَل   خُيَالُِفهُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمث ْ
 منكر اإلسناد.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الرَّهْنُ غَيْرُ مَضْمُون  

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن،    - 11218 ُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، أنبأ حُمَمَّ اِفِعيُّ أنبأ الشَّ
ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: يَل ْبِن َأيِب ُفَدْيٍك، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ ِإَْسَاعِ 

 ْرُمهُ "  " اَل يُ ْغَلُق الرَّْهُن، الرَّْهُن ِمْن َصاِحِبِه الَِّذي رََهَنُه، لَهُ غُْنُمهُ َوَعَلْيِه غُ 
الرَّْهُن ِمَّْن رََهَنُه، َوَلهُ    " َمْتِنِه:  اْبِن َأيِب ِذْئٍب َوقَاَل يف  الث َّْوِريُّ َعِن  ْبُن  وََكَذِلَك َرَواهُ ُسْفيَاُن  ِإَْسَاِعيُل  "، َورََواهُ  غُْنُمهُ َوَعَلْيِه ُغْرُمهُ 

 َعيَّاٍش، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، فَ َوَصَلهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن َعْوِف ْبِن سُ   -  11219 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ، ثنا ُعْثَماُن َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْفيَاَن الطَّاِئيُّ
، ثنا  ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب  ْبُن َسِعيِد ْبِن َكِثرِي ْبِن ِدينَاٍر احْلِْمِصيُّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعِن الزُّْهِريِّ

رُِوَي َعْن زاَِيِد ْبِن َسْعٍد، َعِن ِه ُغْرُمهُ " وَ ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يُ ْغَلُق الرَّْهُن، ِلَصاِحِبِه غُْنُمهُ َوَعَليْ 
 الزُّْهِريِّ َمْوُصواًل 
 منكر اإلسناد.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َصاِعٍد، قَااَل َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلٍب، َوحَيََْي بْ  - 11220 : ثنا  ُن حُمَمَّ

، َعْن سَ  َنَة، َعْن زاَِيِد ْبِن َسْعٍد، َعِن الزُّْهِريِّ ي ْ ، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ ِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: َعْبُد هللِا ْبُن ِعْمَراَن اْلَعاِبِديُّ
يُ ْغَلُق   اَل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  "قَاَل  ُغْرُمهُ  َوَعَلْيِه  غُْنُمهُ  َلهُ   الرَّْهُن، 

، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، قَااَل: أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ  - 11221 َلِميُّ ِد ْبُن َصاِعٍد، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ، ثنا أَبُو حُمَمَّ
 َفذََكَرُه.  

  : ْيُخ: َقْد َرَواهُ َغرْيُهُ عَ قَاَل َعِليٌّ ْن ُسْفيَاَن، َعْن زاَِيٍد ُمْرَساًل،  زاَِيُد ْبُن َسْعٍد ِمَن احْلُفَّاِظ الثَِّقاِت، َوَهَذا ِإْسنَاٌد َحَسٌن ُمتَِّصٌل قَاَل الشَّ
َُما َجَعاَل قَ ْوَلُه: َوُهَو اْلَمْحُفوُظ، َوَرَواهُ أَبُو ُعَمَر َواأْلَْوزَاِعيُّ َويُوُنُس ْبُن يَزِيَد اأْلَيْلِ  ، َعِن اْبِن اْلُمَسيِِّب ُمْرَساًل، ِإالَّ َأَنَّ ، َعِن الزُّْهِريِّ يُّ

 " َلهُ غُْنُمهُ َوَعَلْيِه ُغْرُمهُ "، ِمْن قَ ْوِل اْبِن اْلُمَسيِِّب، َوهللاُ َأْعَلمُ 
 منكر اإلسناد.  # قال المحقق:

 
دُ  -  11222 ْيِد ،   ْبُن َأمْحَدَ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ُد ْبُن ُعب َ ، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا حُمَمَّ ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ اْلَفَسِويُّ

، َعِن اْبِن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ  ُد ْبُن ثَ ْوٍر، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ اٍب، ثنا حُمَمَّ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل يُ ْغَلُق الرَّْهُن ْبِن َحسَّ
الرَّْهُن َلَك؟ قَاَل: نَ َعْم. قَاَل: َوبَ َلَغِِن   " قُ ْلُت َلُه: َأرَأَيْ َتَك قَ ْوَلَك: " اَل يُ ْغَلُق الرَّْهُن "، َأُهَو الرَُّجُل يَ ُقوُل: ِإْن مَلْ آِتَك مِبَاِلَك فَ َهَذا

َا َهَلَك ِمْن َربِّ الرَّْهِن لَهُ غُْنُمهُ َوَعَلْيِه ُغْرُمهُ َعْنهُ بَ ْعُد أَنَّ   هُ قَاَل: ِإْن َهَلَك مَلْ يَْذَهْب َحقُّ َهَذا، ِإَّنَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ قَالَ: الرَّهْنُ مَضْمُونٌ 

ُد    -  11223 ْيِد هللِا احْلََنِفيُّ هِبََراَة، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْدرِيَس  َأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ْبُن َأمْحََد ْبِن مَحَْزَة ْبِن ُعب َ
َعنْ  ِإبْ َراِهيَم،  ْبُن  اُن  َحسَّ ثنا  َواِرِب،  الشَّ َأيِب  ْبِن  اْلَمِلِك  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا   ، اأْلَْنَصاِريُّ َخْرٍم  ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  ْبِن  يَزِيَد  َعْن    ، التُّْسرَتِيِّ

 يِه "  َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر قَاَل: قَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الرَّْهُن مِبَا فِ 
ْيُخ: َوُهوَ  اُن ْبُن إِبْ َراِهيَم اْلَكْرَماّنُّ. قَاَل الشَّ َقِطٌع َبنْيَ َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر َوَأيِب ُهَريْ َرةَ قَاَل أَبُو َحازٍِم: تَ َفرََّد بِِه َحسَّ   ُمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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عْ   -  11224 َسَِ قَاَل:  اِجيُّ  السَّ زََكرايَّ  ثنا  احْلَاِفُظ،  َعِديٍّ  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  َعبَّاٍد َأْخرَباََن  َأيِب  ْبَن  ِإَْسَاِعيَل  ُت 
 قَاَل: " الرَّْهُن مِبَا ِفيِه "  ارَِع يَ ُقوُل: ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الذَّ 

، قَالَهُ زََكرايَّ  ارُِع، َوِقيَل: َعْنُه،  قَاَل أَبُو َأمْحََد: َوأَبُو َعبَّاٍد اَْسُهُ أَُميَّةُ َبْصِريٌّ ْيُخ: َقْد ِقيَل: ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُميََّة الذَّ اِجيُّ قَاَل الشَّ السَّ
َهَذا   ِإَْسَاِعيُل  ارَقُْطِِنُّ:  الدَّ احْلََسِن  أَبُو  قَاَل  َمْرفُوًعا  أََنٍس  َعْن  مُحَْيٍد،  َعْن  رَاِشٍد،  ْبِن  َسِعيِد  َوَهَذا  َعْن  احْلَِديَث،  ،  َيَضُع  َيِصحُّ اَل 

َلِميُّ َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، َواأْلَْصُل يف َهَذا اْلبَ   اِب َحِديٌث ُمْرَسٌل َوِفيِه ِمَن اْلَوَهِن َما ِفيهِ َأْخرَباََن ِبَذِلَك َعْنهُ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
دٍ َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر    -  11225 ُد ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن اْلَعاَلِء،  ،  حُمَمَّ ، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا حُمَمَّ ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ اْلَفَسِويُّ

ْعُت َعطَاًء حُيَدُِّث، َأنَّ رَُجاًل رََهَن ف َ  َفَق يف َيِدِه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ثنا اْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن ُمْصَعِب ْبِن ََثِبٍت قَاَل: َسَِ َرًسا، فَ ن َ
اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ بَ يَاَن َوَهِن َهَذا  احْلَِديثِ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِْلُمْرَتَِِن: " َذَهَب َحقُّهُ " َوَقْد َكَفااَن الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

دٍ َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ   - 11226 ، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا َعِليُّ ْبُن َسْهٍل ،  ُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ اْلَفَسِويُّ
َفَق اْلَفَرُس، فَ َقالَ  ، أنبأ اْلَولِيُد، أنبأ أَبُو َعْمرٍو، َعْن َعطَاٍء، َأنَّ رَُجاًل رََهَن فَ َرًسا، فَ ن َ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الرَّْهُن   الرَّْمِليُّ
اِفِعيُّ ، َساًل مِبَا ِفيِه " َوَرَواهُ أَْيًضا هِبََذا اللَّْفِظ ُدوَن اْلِقصَِّة زَْمَعةُ ْبُن َصاِلٍح َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه ُمرْ  َوزَْمَعةُ َغرْيُ َقِويٍّ َوذََكَر الشَّ

أَ  هللاُ  َمَراسِ َرمِحَهُ  ِمْن  َأَصحُّ  َمَراِسيَلهُ  أِلَنَّ  َغرْيِِه؛  ُدوَن  اْلُمَسيِِّب  ْبِن  َسِعيِد  مِبُْرَسِل  اْلَمْسأََلِة  َهِذِه  يف  رُِوَي ْخَذهُ  َقْد  َوأَلَنَّهُ  َغرْيِِه؛  يِل 
 َمْوُصواًل، َوهللاُ َأْعَلمُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد َعْبُد   -  11238 ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ْغدَ َحدَّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَاِرِث اْلب َ َهاّنُّ، أنبأ حُمَمَّ ،  هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ اِديُّ
، َعْن مُ  اْلُقَرِشيُّ َمْسُعوٍد  ْبِن  ْبُن َعاِمِر  إِبْ َراِهيُم  َثِِن  ِإْسَرائِيُل، َحدَّ ثنا  بَُكرْيٍ،  َأيِب  ْبُن  َعاوِيََة ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر قَاَل: قَاَل  ثنا حَيََْي 

ا َجاَء اأْلََجُل قَاَل الَِّذي اْرََتََن:    َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يُ ْغَلُق الرَّْهُن ". َوَأنَّ رَُجاًل رََهَن َدارًا اِبْلَمِديَنِة ِإىَل  َأَجٍل، فَ َلمَّ
  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يُ ْغَلُق الرَّْهُن " ِهَي ِل، فَ َقالَ 

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ الْمُشْتَرِي يَمُوتُ مُفْلِس ا بِالثَّمَنِ 
اِفعِ َأْخرَباََن أَبُو   -  11255 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ يُّ قَاَل: َقْد َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َأْخرَبَهُ  اْبِن ِشَهاٍب  َماِلٍك، َعِن  هللِا ،  َكاَن ِفيَما قَ َرْأاَن َعَلى  َأنَّ َرُسوَل  اْبَن ِهَشاٍم،  يَ ْعِِن  احْلَاِرِث  ْبِن  الرَّمْحَِن  ْبِن َعْبِد  بَْكِر  َأيِب  َعْن 
َلَس الَِّذي ابْ تَاَعهُ َومَلْ يَ ْقِبِض اْلبَا  َا رَُجٍل اَبَع َمتَاًعا، فَأَف ْ ئًا، ف َ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأميُّ َوَجَدهُ بَِعْيِنِه فَ ُهَو َأَحقُّ  ِئُع ِمْن ََثَِنِه َشي ْ

ْلَعِة ُأْسَوةُ اْلغَُرَماِء "   ِبِه، َوِإْن َماَت اْلُمْشرَتِي َفَصاِحُب السِّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِفَراٍس اْلَما   -  11256 ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ةَ َحدَّ ٍد اْلِفْراَييِبُّ، ،  ِلِكيُّ مِبَكَّ ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ

، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، ثنا ُد ْبُن َعْوٍف، ثنا َعْبُد    ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ أَبُو َداُوَد، ثنا حُمَمَّ
عَ  ْبُن  َأيِب  هللِا  َعْن   ، الزُّْهِريِّ َعِن   ، الزُّبَ ْيِديِّ َعِن  َعيَّاٍش،  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا   ، اْْلَبَائِِريَّ يَ ْعِِن  اجْلَبَّاِر  َأيِب  ْبِد  َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبِن  َبْكِر 

َا رَُجٍل ابَ  َلَس َومَلْ يَ ْقِبْض ِمْن ََثَِنَها ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأميُّ َع ِسْلَعًة فََأْدَرَك ِسْلَعَتهُ ِبَعْيِنَها ِعْنَد رَُجٍل َقْد أَف ْ
ئًا َفَما بَِقَي فَ ُهَو ُأْسَوةُ اْلغَُرَماِء ". زَاَد الرُّوْذابَ  ئًا َفِهَي َلُه، فَِإْن َكاَن َقَضاهُ ِمْن ََثَِنَها َشي ْ َا اْمرٍِئ َهَلَك َوِعْنَدهُ   ِريُّ يف رَِوايَِتِه: "َشي ْ َوَأميُّ

ئًا َأْو مَلْ يَ ْقَتِض، فَ ُهَو ُأْسَوةُ اْلغَُرَماِء "  َتَضى ِمْنهُ َشي ْ  َمتَاُع اْمِرٍئ بَِعْيِنِه، اق ْ
هللاِ   -  11257 َعْبُد  ثنا  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  َجْعَفُر  ثنا  ِإْسَحاَق،  أَبُو  أنبأ  يُوُسَف،  ْبُن  ِد  حُمَمَّ أَبُو  ثنا  َوَأْخرَباََن   ، اْْلَبَائِِريُّ اجْلَبَّاِر  َعْبِد  ْبُن   

اْْلاََلِك.  ِقصَِّة  ُدوَن  بَِنْحِوِه  َفذََكَرهُ   ، الزُّْهِريِّ َعِن  ُعْقَبَة،  ْبِن  ُموَسى  َعْن  َعيَّاٍش،  ْبُن   ِإَْسَاِعيُل 
، عَ   -  11258 ، َعِن الزُّْهِريِّ ، َعِن الزُّبَ ْيِديِّ ْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَرَواهُ اْلَيَماُن ْبُن َعِديٍّ

ْسِفَرايِيِِنُّ، أنبأ ِبْشُر ْبُن َأمْحََد، ثنا أَ  ْمنَاّنُّ، بُو احْلَُسنْيِ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ َوُهَو َضِعيٌف. َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن ْبُن َأيِب اْلَمْعُروِف اإْلِ ٍد السِّ
ِإَْسَاِعيلَ  َحِديِث  مِبَْعىَن  َفذََكَرهُ   ، الزُّبَ ْيِديُّ َثِِن  َحدَّ  ، َعِديٍّ ْبُن  اْلَيَماُن  ثنا  ُعْثَماَن،  ْبُن  َعْمُرو  ْسنَاِد.   ثنا  اإْلِ يف  َوِخاَلِفِه   ، اْلَمنْتِ  يف 

، أَن ْ   -  11259 َلِميُّ ،  بَأَ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ قَاَل: ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش ُمْضطَِرُب احْلَِديثِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ
َا ُهَو ُمْرَسٌل، َوَخالََفهُ اْلَيَماُن ْبُن َعِديٍّ يف ِإْسنَاِدِه، َواْليَ  ، َوِإَّنَّ ُبُت َهَذا َعِن الزُّْهِريِّ  ِعيفٌ َماُن ْبُن َعِديٍّ ضَ َواَل يَ ث ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَبَيْعِ مَالِهِ فِي دُيُونِهِ 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإْماَلًء، ثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق الْ   -  11261 ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ِليِّ ْبِن  َفِقيُه، ثنا احْلََسُن ْبُن عَ َوَحدَّ

، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن بْ  ِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن أَبِيِه قَاَل:  زاَِيٍد، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن ُموَسى، ثنا ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهرِيِّ
اُن َحَّتَّ َأْغَرَق " َكاَن ُمَعاذُ ْبُن َجَبٍل َرِضَي هللاُ َعْنهُ َشاابًّ َحِليًما ََسًْحا ِمنْ  ئًا، فَ َلْم يَ َزْل يَدَّ  أَْفَضِل َشبَاِب قَ ْوِمِه، َومَلْ َيُكْن مُيِْسُك َشي ْ

ْيِن، فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكلََّم ُغَرَماَءُه، فَ َلْو تَ رَُكوا َأحَ  وا ُمَعاًذا ِمْن َأَجِل َرُسوِل ًدا ِمْن َأَجِل َأَحٍد َلرَتَكُ َماَلهُ ُكلَّهُ يف الدَّ
 اَم ُمَعاٌذ ِبَغرْيِ َشْيٍء "  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ بَاَع َْلُْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ْعِِن َماَلُه، َحَّتَّ قَ 
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َعاّنُّ، َعْن َمْعَمٍر، َوَخاَلَفهُ َعْبُد الرَّزَّاِق يف ِإْسنَاِدِه فَ َرَواهُ َهَكَذا َرَواهُ ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف   الصَّن ْ
 منكر اإلسناد.  # قال المحقق:

 
ْسِفَرايِيِِنُّ، ثنا َداُوُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلب َ   -  11263 ثَ نَا أَبُو َجْعَفٍر اْلُمْسَتْمِلي، أنبأ ِبْشُر ْبُن َأمْحََد اإْلِ هَ َوَحدَّ ، ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي، ثنا ي ْ ِقيُّ

َنَة   ُجَهي ْ ِمْن  ُغاَلَمنْيِ  َأنَّ   " ُِمَْلٍز  َأيِب  َعْن  رََجاٍء،  ْبِن  ِإَْسَاِعيَل  َعْن  َلى،  لَي ْ َأيِب  اْبِن  َعِن  َأَحُدُُهَا ُسْفيَاُن،  فََأْعَتَق  ُغاَلٌم،  ُهَما  ن َ بَ ي ْ َكاَن 
ْيَمًة َلهُ "  َنِصيَبُه، َفَحَبَسهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ    َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ اَبَع ِفيِه غُن َ

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، أَ   -  11264 َْسَاِعيِليُّ َهَق، أنبأ أَبُو َبْكٍر اإْلِ ي ْ اَمغَاّنُّ بِب َ ْخرَباََن أَبُو يَ ْعُقوَب ِإْسَحاُق ْبُن  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ الدَّ

، ثنا َسْهُل ْبُن ُعْثَماَن، ثنا َعْبُد الرَِّحيِم بْ  ُن ُسَلْيَماَن، َعِن احْلََسِن ْبِن ُعَمارََة، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َخاَلَوْيِه اْلبَاَبِسرِييُّ
َقهُ َأَحُدُهَُ  ُهَما ُغاَلٌم، فََأْعت َ ن َ َنَة بَ ي ْ " َكاَن رَُجاَلِن ِمْن ُجَهي ْ َمْسُعوٍد قَاَل:  َلْيِه َوَسلََّم ا، فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ عَ أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن 

ُه، وََكاَنْت لَهُ َقرِيٌب ِمْن ِماَئيَتْ َشاٍة فَ بَاَعَها فََأْعطَاَها َصاِحَبهُ "   َنهُ ِإايَّ  َفَضمَّ
َلى، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ   يِب ُِمَْلٍز ُمْرَساًل، َوُهَو َأْشَبهُ ، َعْن أَ احْلََسُن ْبُن ُعَمارََة َضِعيٌف َوَقْد َرَواهُ الث َّْوِريُّ َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ لَا يُؤَاجَرُ الْحُرُّ فِي دَيْن  عَلَيْهِ، وَلَا يُلَازَمُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ 
ْبُن َعْبِد هللاِ   -  11271 ُد  أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  ثَ نَا  ثنا َحدَّ َهاّنُّ،  ْبُن اجْلَْهِم اأْلَْصب َ احْلََسُن  ثنا  َهاّنُّ،   اأْلَْصب َ

ْعَماِن، َعْن ُمَعاِذ ْبِن رِفَاَعَة، َعنْ  ْبُن الن ُّ َثِِن ِعيَسى  ْبُن ُعَمَر، َحدَّ ُد  اْلَفَرِج، ثنا حُمَمَّ ْبُن  ُمَعاذُ    احْلَُسنْيُ  ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: َكاَن  َجاِبِر 
ِحِهْم َكفًّا، فَادَّاَن َديْ نًا َكِثريًا، فَ َلزَِمهُ ُغرَ ْبُن َجبَ  ًما يف  ٍل ِمْن َأْحَسِن النَّاِس َوْجًها، َوَأْحَسِنِهْم ُخُلًقا، َوَأَسِْ ُهْم َأايَّ َماُؤهُ َحَّتَّ تَ َغيََّب َعن ْ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُغَرَماؤُ  هللِا،  بَ ْيِتِه، َحَّتَّ اْستَْأَدى َرُسوَل هللِا َصلَّى  ِإلَْيِه َيْدُعوُه، َفَجاَءهُ َوَمَعهُ ُغَرَماُؤُه، فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل  ُه، فَأَْرَسَل 
َق َعَلْيِه "،   َق َعَلْيِه اَنسٌ ُخْذ لَنَا َحقَّنَا ِمْنُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " رَِحَم هللاُ َمْن َتَصدَّ ، َوَأََب آَخُروَن  قَاَل: فَ َتَصدَّ

اْصرِبْ ْلَُ  اَي َرُسوَل هللِا، ُخْذ لَنَا ِِبَقِّنَا ِمْنُه، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُمَعاذُ "، قَاَل: َفَخَلَعهُ َرُسوُل هللِا َوقَالُوا:  ْم اَي 
ُهْم، فََأَصاهَبُْم ََخَْسةُ َأْسبَاِع ُحُقوِقِهْم، قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا، ِبْعهُ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َمالِِه، َفَدفَ َعهُ ِإىَل  ن َ َتَسُموهُ بَ ي ْ  ُغَرَمائِِه، فَاق ْ

 لَنَا، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َخلُّوا َعْنُه، فَ َلْيَس َلُكْم َعَلْيِه َسِبيٌل "  
ْعضِ   أَْلَفاِظِه اْلَواِقِديُّ  تَ َفرََّد بِب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْحُرِّ الْمُفْلِسِ فِي دَيْنِهِ 
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ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا    -  11272 أَبُو حُمَمَّ أنبأ  اْلَفِقيُه،  ْبِن احْلَاِرِث  َأمْحََد  ِد ْبِن  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  احْلََسِن، ثنا َأْخرَباََن  ِد ْبِن  ْبُن حُمَمَّ إِبْ َراِهيُم 
اٌج، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َأْخرَبّن َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، َعْن َأيِب  ، ثنا َحجَّ يِصيُّ ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلََسِن اْلِمصِّ َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ

كِّ يف ِإْسنَاِدهِ َعَلْيِه َوَسلََّم " اَبَع ُحرًّ  ٍد اِبلشَّ اِج ْبِن حُمَمَّ َلَس يف َدْيِنِه " َرَواهُ َغرْيُهُ َعْن َحجَّ  ا أَف ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن    -  11273 اجْلَرَّاِح، ثنا يُوُسُف ْبُن َسِعيٍد،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

اٌج، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َأيِب َسِعيٍد، َأْو َأيِب َسْعٍد، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى َلَس   ثنا َحجَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " اَبَع ُحرًّا أَف ْ
 " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

،  َأْخرَبانَ   - 11274 ٍد اْلَواِسِطيُّ ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ ثنا ُهْدبَةُ ْبُن َخاِلٍد،   َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
ثَُه، َأنَّ رَُجاًل َقِدَم اْلَمِديَنَة َفذََكَر أَنَّهُ يُ ْقَدُم َلهُ ثنا مَحَّاُد ْبُن اجْلَْعِد، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َعْمرِو ْبِن احْلَاِرِث، َأنَّ يَزِيَد ْبَن َأيِب حَ  ِبيٍب َحدَّ

ْهَلَكُه، فَُأِخَذ الرَُّجُل فَ ُوِجَد اَل َماَل لَهُ " فََأَمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يُ بَاَع "  مِبَاٍل، فََأَخَذ َمااًل َكِثريًا فَاْست َ
َقِطعٌ َهَذا مُ   ن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، قَااَل:  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ح َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ  - 11275  ْبُن ِعيَسى احلِْرِييُّ
ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، ثنا  اٍر، ثنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَاٍر،ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن َبشَّ ثنا   حُمَمَّ

ْسَكْنَدرِيَِّة يُ َقاُل َلهُ ُسرٌَّق، فَ ُقْلُت َلُه: َما َهَذا ااِلْسُم؟  َقاَل: اْسٌم ََسَّانِيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ف َ زَْيُد ْبُن َأْسَلَم قَاَل: رَأَْيُت َشْيًخا اِبإْلِ
ْهَلْكُت َأْمَواَْلُْم، فَأَتَ ْوا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَلْن َأَدَعُه، قُ ْلُت: َوملَ ََسَّاَك؟ قَاَل: َقِدْمُت اْلَمِديَنةَ فََأْخرَبَُْتُْم َأنَّ َماِل يَ قْ  َدُم، فَ بَايَ ُعوّن، فَاْست َ

ي اْشرَتَاّن: َما َتْصَنُع بِِه؟ قَاَل: " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: " أَْنَت ُسرٌَّق "، فَ بَاَعِِن ِبَِْربَ َعِة أَْبِعَرٍة، فَ َقاَل اْلغَُرَماءُ لِلَّذِ يِبَ النَِّبَّ 
ن َ  ُقوّن بَ ي ْ ي َومِبَْعنَاهُ َرَواهُ َعْبُد الرَّمْحَِن َوَعْبُد هللِا ابْ نَا زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، أُْعِتُقهُ "، قَالُوا: فَ َلْسنَا ِبَِْزَهَد يف اأْلَْجِر ِمْنَك، فََأْعت َ ُهْم، َوبَِقَي اَسِْ

ُمْسلِ  َها. َوَرَواهُ  اَنقًَة، َواْسِتْهاَلِكِه ََثَن َ َأْعَرايِبٍّ  ِمْن َذِلَك يف اْشرِتَائِِه ِمْن  أَبِيِهَما، َأتَّ  ْبُن َخاِلٍد الزَّجنِْ َعْن  َأْسَلَم، َعِن ُم  ، َعْن زَْيِد ْبِن  يُّ
، َعْن ُسرَّقٍ  َلَماّنِّ ي ْ َماُم َأمْحَُد: َوَرَواهُ َشْيُخنَا يف اْلُمْسَتْدَرِك ِفيَما مَلْ نَ ْقَرْأ َعَلْيِه، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َعتَّ ،  اْبِن اْلب َ ، َعْن قَاَل اإْلِ اٍب اْلَعْبِديِّ

َلَماّنِّ قَاَل: رَأَْيُت شَ َأيِب ِقاَلبََة، َعْن َعْبِد ا  ي ْ ْسَكْنَدرِيَِّة،  لصََّمِد، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلب َ ْيًخا يف اإْلِ
َبشَّاٍر، َوَمَداُر َحِديِث ُسرٍَّق َعَلى َهُؤاَلِء، وَُكلُّ  َأتَّ ِمْن َحِديِث اْبِن  ْبُن َعْبِد هللِا َوابْ نَا زَْيٍد، َفذََكَرهُ  الرَّمْحَِن  ِِبَْقِواَيَء، َعْبُد  لَْيُسوا  ُهْم 

َلَماّنِّ َضِعيٌف يف احْلَِديِث، َويف ِإَجَ  ي ْ َلَماّنِّ فَاْبُن اْلب َ ي ْ ِمُعوَن  اِع اْلُعَلَماِء َعَلى ِخاَلِفِه، َوُهْم اَل جيُْ َوِإْن َكاَن احْلَِديُث َعْن زَْيٍد َعِن اْبِن اْلب َ
ْوِفيقُ   َعَلى تَ ْرِك رَِوايٍَة ََثبَِتٍة، َدلِيٌل َعَلى َضْعِفِه أَْو َنْسِخِه ِإْن َكاَن ََثبِتًا، َواِبهلِل الت َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقَاضِي 
ُد َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أنبأ َعْبُد هللاِ   -  11284 َثِِن حُمَمَّ َوْيِه، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، َحدَّ  ْبُن َجْعَفِر ْبِن َدَرْست َ

ُد ْبُن مَحَْزَة ْبِن يُوُسَف ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن سَ  َثِِن حُمَمَّ ، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َحدَّ ِريِّ ِه قَالَ ْبُن َأيِب السَّ : قَاَل َعْبُد اَلٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
ِة َشيْ  بُ وَّ ا َأرَاَد َهْدَي زَْيِد ْبِن َسْعَنَة قَاَل زَْيٌد: َما ِمْن َعاَلَماِت الن ُّ ٍد َصلَّى هللِا ْبُن َساَلٍم: ِإنَّ هللاَ َلمَّ تُ َها يف َوْجِه حُمَمَّ ٌء ِإالَّ َوَقْد َعَرف ْ

ا ِإالَّ  ِإلَْيِه،  َنظَْرُت  ِإالَّ ِحْلًما. فَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي  اجْلَْهِل َعَلْيِه  ةُ  َتزِيُدهُ ِشدَّ َيْسِبُق ِحْلُمهُ َجْهَلُه، َواَل  ِمْنُه:  ُأْخرَبُُْهَا  تَاِن مَلْ  ذََكَر ثْ ن َ
َثاَلثَ  ْوَمنْيِ َأْو  بِي َ اأْلََجِل  ا َكاَن قَ ْبَل حمَِلِّ  ُمبَايَ َعِتِه، قَاَل زَْيُد ْبُن َسْعَنَة: فَ َلمَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف  احْلَِديَث يف  ٍة َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى 

هُ  ا َصلَّى َعَلى اجْلَنَازَِة َوَداَن ِمْن  َجنَازَِة رَُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر، َوَمَعهُ أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن يف نَ َفٍر ِمْن َأْصَحاِبِه َرِضَي هللاُ َعن ْ ْم، فَ َلمَّ
ُتهُ فَ َنظَْرُت ِإلَْيِه ِبَوْجٍه غَِليٍظ، ُثَّ َأَخْذُت مِبََجاِمِع َقِميِصِه َورَِدائِِه فَ ُقْلُت: اْقِضِِن  ِجَداٍر لَِيْجِلسَ  ُد َحقِّي، فَ َوهللِا َما  ِإلَْيِه، أَتَ ي ْ  اَي حُمَمَّ

نَاهُ َتُدورَاِن يف َوْجِهِه َكاْلَفَلِك اْلُمْسَتِديِر،  َعِلْمُتُكْم َبِِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َلُمطَّاٌل، لََقْد َكاَن ِل مِبَُخاَلطَِتُكْم ِعْلمٌ  ، فَ َنظَْرُت ِإىَل ُعَمَر َوَعي ْ
، أَتَ ْفَعُل َهَذا ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فَ َوالَّ  تَهُ َلَضَرْبُت ِذي بَ َعثَهُ اِبحْلَقِّ لَْواَل َما ُأَحاُثَّ رََماّن بَِبَصرِِه فَ َقاَل: اَي يَ ُهوِديُّ ِذُر قُ وَّ

ٍم، ُثَّ قَاَل: اَي ُعَمُر:  ِبَسْيِفي رَْأَسَك، قَاَل: َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْنظُُر ِإىَل ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف ُسكُ  وٍن َوتُ َؤَدٍة َوتَ َبسُّ
َأحْ  ِمْنَك  َهَذا  َغرْيِ  ِإىَل  َوُهَو ُكنَّا  َأاَن  التِّبَاَعةِ "  ِِبُْسِن  َوَتَُْمَرهُ  اأْلََداِء،  ِِبُْسِن  َتَُْمَرّن  َأْن  َوزِْدهُ ،  َوُج  َحقَّهُ  فَاْقِضِه  ُعَمُر  اَي  ِبِه  اْذَهْب 

 ِعْشرِيَن َصاًعا َمْن ََتٍْر َمَكاَن َما َروَّْعَتهُ " َوذََكَر احْلَِديَث يف ِإْساَلِمهِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 جَاءَ فِي الْمُلَازَمَةِ بَابُ مَا  

، ثنا   -  11288 ْيَسابُوِريُّ ُد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َوارََة، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، ثنا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن ُمَعاِويََة الن َّ حُمَمَّ
ُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َساِبٍق، ثنا َعْمُرو ْبُن أَ  َلى، َعْن َأِخيِه، َعْن أَبِيِه، َعْن ُأيِبِّ ْبِن َكْعٍب قَاَل: َدَخَل َنِبُّ هللِا  حُمَمَّ يِب قَ ْيٍس، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ

َذا ُهَو ُماَلزُِمُه، قَاَل: " َحَّتَّ َخَرَج فَإِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْسِجَد َوُأيِبُّ ْبُن َكْعٍب ُماَلزٌِم رَُجاًل، قَاَل: َفَصلَّى َوَقَضى َحاَجَتُه، ُثَّ 
َع َذِلَك تَ رََكهُ َوتَِبَعُه، قَاَل: فَ َقاَل: اَي اآْلَن اَي ُأيِبُّ َحَّتَّ اآْلَن اَي ُأيِبُّ َمْن طََلَب َأَخاهُ فَ ْلَيطْلُْبهُ ِبَعَفاٍف، َواٍف َأْو َغرْيِ َواٍف "، فَ َلمَّ  ا َسَِ

ُف؟ قَاَل:  طََلَب َأَخاهُ فَ ْلَيطْلُْبهُ بَِعَفاٍف، َواٍف َأْو َغرْيِ َواٍف "، قَاَل: " نَ َعْم "، قَاَل: اَي َنِبَّ هللِا، َما اْلَعَفا  َنِبَّ هللِا، قُ ْلَت قَ ْبُل: " َمنْ 
ٍش َعَلْيِه، َواَل ُمْؤِذيِه " قَاَل: " َواٍف َأْو َغرْيِ  َفحِّ ْوٍف َحقَُّه، َأْو ََتِرٌك  " َغرْيَ َشاَتِِه، َواَل ُمَتِشدٍِّد َعَلْيِه، َواَل ُمت َ  َواٍف "؟ قَاَل: " ُمْست َ

 بَ ْعَضهُ " 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ 
ْغَدادَ   -  11302 ِريُّ بِب َ كَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي السُّ ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ثنا أَبُو أنبأ  ،  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ

َسلََّم يَ ْوَم َبْدٍر َوأاََن اْبُن َثاَلَث َعْشَرةَ  ُمَعاِويََة، َعْن َأيِب َمْعَشٍر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: " ُعِرْضُت َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 
ْزّن يف اْلُمَقاتَِلِة، َوُعِرْضُت َعَلْيِه يَ ْوَم اْْلَْنَدِق  َسَنًة، مَلْ جيُِْزّن يف اْلُمَقاتَِلِة، َوُعِرْضُت َعَلْيِه يَ ْوَم ُأُحٍد َوَأاَن اْبُن َأْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة، فَ َلْم جيُِ 

 تَِلِة " َوَأاَن اْبُن ََخَْس َعْشَرَة َسَنًة، فََأَجاَزّن يف اْلُمَقا 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ   -  11303 بِب َ اْلَعْدُل  ِبْشَراَن  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا  ،  َأْخرَباََن  َبٍل،  َحن ْ ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبُن  َبُل  َحن ْ ثنا  اِك،  مَّ السَّ ْبُن  َعْمرِو  أَبُو  أنبأ 

، ثنا  ُد ْبُن فُ َلْيٍح، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل: " َهِذِه َمغَازِي َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر احْلَِزاِميُّ حُمَمَّ
، ُثَّ قَاَتَل يَ ْوَم ُأُحٍد يف  َتنْيِ اٍل َسَنَة َثاَلٍث، ُثَّ قَاَتَل يَ ْوَم اْْلَْنَدِق   َشوَّ َعَلْيِه َوَسلََّم الَّيِت قَاَتَل ِفيَها: يَ ْوُم َبْدٍر يف رََمَضاَن ِمْن َسَنِة اثْ ن َ

اٍل َسَنَة َأْربٍَع، ُثَّ قَاَتَل َبِِن اْلُمْصطَِلِق َوَبِِن حِلْيَا َن يف َشْعبَاَن ِمْن َسَنِة ََخٍْس، ُثَّ قَاَتَل يَ ْوَم َوُهَو يَ ْوُم اأْلَْحَزاِب َوَبِِن قُ َرْيظََة يف َشوَّ
، َوَحاَصَر َأْهَل الطَّائِ  َخْيرَبَ ِمْن َسَنةِ  ، ُثَّ قَاَتَل يَ ْوَم اْلَفْتِح يف رََمَضاَن ِمْن َسَنِة ََثَاٍن، َوقَاَتَل يَ ْوَم ُحَننْيٍ اٍل َسَنَة ََثَاٍن "  ِستٍّ ِف يف َشوَّ

 َوذََكَر اَبِقَي احْلَِديثِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

ْغَدادَ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلفَ  - 11304 اُن ْبُن  ، ْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ َثِِن َحسَّ أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، َحدَّ
َوَسلََّم الَّيِت قَاَتَل ِفيَها، قَاَل   َعَلْيهِ َعْبِد هللِا، َعِن اْبِن َْلِيَعَة، ثنا أَبُو اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة قَاَل: َهَذا ذِْكُر َمغَاِزي َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ 

ثنا اْلُمْنِذِر،  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  هللاُ   يَ ْعُقوُب: ثنا  َمغَاِزي َرُسوِل هللِا َصلَّى  اْبِن ِشَهاٍب قَاَل: َهَذا ِذْكُر  ُموَسى، َعِن  ْبُن فُ َلْيٍح، َعْن  ُد  حُمَمَّ
َبلٍ َعَلْيِه َوَسلََّم الَّيِت قَاَتَل ِفيَها، َفذََكَرهُ    مِبِْثِل رَِوايَِة َحن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبنِ   -  11305 ُد ْبُن اْلُمَؤمَِّل، ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَّ َبٍل،    َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ اْلُمَسيِِّب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحن ْ
ْبُن   ُموَسى  هللاُ ثنا  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َمْقَدِم  ِمْن  َوِنْصٍف  ِلَسَنٍة  َبْدٌر  " َكاَنْت  قَاَل:  أََنٍس  ْبَن  َماِلَك  ْعُت  َسَِ قَاَل:  َوَسلََّم َداُوَد  َعَلْيِه   

اْلُمْصطَِلِق َسَنَة ََخٍْس وَ  َأْربٍَع َوَبِِن  ِبَسَنٍة َواْْلَْنَدُق َسَنَة  بَ ْعَدَها  ، َواحْلَُدْيِبَيةُ يف َسَنِة َخْيرَبَ، َواْلَفْتُح  اْلَمِديَنَة، َوُأُحٌد  َخْيرَبُ َسَنَة ِستٍّ
 َسَنَة ََثَاٍن َوقُ َرْيظَةُ يف َسَنِة اْْلَْنَدِق " 

 حسن. # قال المحقق:
 

ثنا َأمحَْ   -  11306 يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن َأْخرَباََن  يُوُنُس  ثنا   ، اْلُعطَارِِديُّ ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر  ُد 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: " َكاَنْت َغْزَوةُ ُأُحٍد يف َشوَّاٍل َسَنَة َثاَلٍث "   بَُكرْيٍ، َعْن حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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، َعْن َعْوٍف، عَ   -   11307 َمْرقَ ْنِديُّ ُد ْبُن اْلَقاِسِم الطَّاِئَكاّنُّ، َعْن َأيِب ُمَقاتٍِل السَّ ْن ِخاَلٍس، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ  َوأَمَّا الَِّذي َرَواهُ حُمَمَّ

 َمْرفُوًعا: " رُِفَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلثٍَة: َعِن اْلُغاَلِم َحَّتَّ حَيْتَِلَم "  
ُن َأيِب ُعْثَماَن الزَّاِهُد، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َسْعٍد   مَلْ حَيْتَِلْم َحَّتَّ َيُكوَن اْبَن ََثَاِن َعْشَرَة فَ ُهَو ِفيَما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، َأْخرَبّن َأمْحَُد بْ فَِإنْ 

ُد ْبُن اْلَقاِسِم الطَّاِئَكاّنُّ، فذََكرَ  ، ثنا حُمَمَّ ْوَبِكيُّ ُد ْبُن اْلَقاِسِم َهَذا َكاَن َمْعُروفًا ِبَوْضِع احْلَِديِث،  الت َّ هُ يف َحِديٍث طَوِيٍل َمْوُضوٍع، َوحُمَمَّ
، َوِإْسنَاُدهُ َضِعيٌف  ْت َعَلْيِه احْلُُدوُد " نَ ُعوذُ اِبهلِل ِمَن اْْلُْذاَلِن، َوَرَوى قَ تَاَدةُ َعْن أََنٍس َمْرفُوًعا: " الصَِّبُّ ِإَذا بَ َلَغ ََخَْس َعْشَرَة أُِقيمَ 

اَلِفيَّاتِ  ، َوُهَو ِبِِْسنَاِدِه يف اْلِْ  اَل َيِصحُّ
 األول حسن. هموضوع.... ونصف # قال المحقق:

 
 بَابٌ: الرُّشْدُ هُوَ الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ وَإِصْلَاحُ الْمَالِ 

، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، ثنا ُمَعاِويَةُ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُ   -  11323 و احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ
تَاَمى َحَّتَّ إِ  ُلوا اْلي َ ُهْم  َذا بَ َلُغوا النَِّكاَح فَ ْبُن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْولِِه تَ َعاىَل: }َوابْ ت َ ِإْن آَنْسُتْم ِمن ْ

]النساء:   َأْمَواَْلُْم{  ِإلَْيِهْم  فَاْدفَ ُعوا  ُهُم  6ُرْشًدا  ِمن ْ ُتْم  َعَرف ْ فَِإْن  احْلُُلِم،  ِعْنَد  تَاَمى  اْلي َ اْخَترِبُوا  َوتَ َعاىَل:  تَ بَاَرَك  هللاُ  يَ ُقوُل   " قَاَل:   ،]
ْصاَلَح يف أَْمَواِْلِْم،   فَاْدفَ ُعوا إِلَْيِهْم أَْمَواَْلُْم َوَأْشِهُدوا َعَلْيِهْم " الرُّْشَد يف َحاِْلِْم، َواإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 لَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ ا  بَابُ صُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَ 
، أنبأ أَبُو حَيََْي ْبنُ   -  11352 ، أنبأ احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن ْبِن أَيُّوَب الطُّوِسيُّ  َأيِب َمَسرََّة، ان اْبُن زاََبَلَة، َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ

ِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " الصُّْلُح َجائٌِز َبنْيَ اْلُمْسِلِمنَي، ِإالَّ ُصْلًحا َأَحلَّ   ثنا َكِثرُي ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
 َحَراًما َأْو َحرََّم َحاَلاًل "  

، َعْن َكِثرِي ْبِن َعْبِد هللِا، َوااِلْعِتَماُد َعلَ  ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن زاََبلََة َضِعيٌف مِبَرٍَّة، َورَِوايَةُ وََكَذِلَك رََواهُ أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ ى رَِوايَِتِه؛ َفُمَحمَّ
َلَها َقوِيَ تَا  ْت ِإىَل َما قَ ب ْ  َكِثرِي ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن َعْوٍف اْلُمَزّنِّ ِإَذا اْنَضمَّ

 حسن لغيره. # قال المحقق:
 

 الْمِيزَابِ وَإِشْرَاعِ الْجَنَاحِ بَابُ نَصْبِ  
ُسفْ   -   11363 ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  هللِا  ْيُد  ُعب َ ثنا  يَاَن، 

ْيَدَة، َعْن   َأَمَر  يَ ْعُقوَب ْبِن زَْيٍد، َأنَّ ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َخَرَج يف يَ ْوِم َُجَُعٍة فَ َقطََر ِميَزاٌب َعَلْيِه لِْلَعبَّاِس، فَ ُموَسى، أنبأ ُموَسى ْبُن ُعب َ
َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه، فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي    ِبِه فَ ُقِلَع، فَ َقاَل اْلَعبَّاُس: قَ َلْعَت ِميَزايِب، َوهللِا َما َوَضَعهُ َحْيُث َكاَن ِإالَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 

"، قَاَل: فَ َوَضَع   ِإالَّ ُعَمَر  َلَك ُسلٌَّم  بَِيِدَك، ُثَّ اَل َيُكوُن  أَْنَت  ِإالَّ  " َوهللِا اَل َيَضُعهُ  اْلَعبَّاُس رِْجَلْيِه َعَلى َعاتَِقْي ُعَمَر، ُثَّ هللاُ َعْنُه: 
َوقَ  َكاَن  َحْيُث  ُهَما.َأَعاَدهُ  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َوَعبَّاٍس  ُعَمَر  َعْن  آَخَرْيِن  َوْجَهنْيِ  ِمْن  رُِوَي   ْد 

 # قال المحقق: ضعيف. 
ُد ْبُن اْلمُ   -  11364 ، ثنا حُمَمَّ ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َأمْحََد احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ التَِّميِميُّ ُعَمرْيٍ ِعيَسى َسيِِّب، ثنا أَبُو  َحدَّ

  ، اْْلُرَاَساّنِّ اْْلُرَاَساّنُّ، َعْن َعطَاٍء  ثنا ُشَعْيٌب  ْبُن ُمْسِلٍم،  ثنا اْلَولِيُد  اِس،  النَّحَّ ْبِن  ِد  ْبَن ْبُن حُمَمَّ َأنَّ ُعَمَر  ْبِن اْلُمَسيِِّب،  َعْن َسِعيِد 
مَ  يَزِيَد يف  َأْن  َأرَاَد  ا  َلمَّ َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َعْبِد  اْْلَطَّاِب  ْبِن  اْلَعبَّاِس  َداِر  َعَلى  زاَِيَدتُهُ  َوقَ َعْت  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  هللِا َصلَّى  َرُسوِل  ْسِجِد 

ِه، َعْن ُعَمَر  ْيِد ْبِن َأْسَلَم عَ اْلُمطَِّلِب، َفذََكَر ِقصًَّة، َوذََكَر ِفيَها ِقصََّة اْلِميَزاِب مِبَْعنَاُه، َوَرَواهُ أَْيًضا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زَ  ْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
ْعِض َمْعنَاهُ  َقِطًعا خُمَْتَصرًا بِب َ َنَة َعْن َأيِب َهارُوَن اْلَمَدّنِّ ُمن ْ ي ْ  مِبَْعنَاُه، َوَرَواهُ اْبُن ُعي َ

 # قال المحقق: ضعيف. 
 

 بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ جِدَار ا بَيْنَ دَارَيْهِمَا 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق اْلُمْقِرُئ، ثنا  -  11365 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

َهاِل، ثنا يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع، ثنا َسِعيٌد، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن ِخاَلٍس، َعنْ  ُد ْبُن اْلِمن ْ  َأيِب رَاِفٍع، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ رَُجَلنْيِ اْخَتَصَما ِإىَل  حُمَمَّ
ُهَما بَ يَِّنٌة، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ   اَن َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْسَتِهَما َعَلى اْلَيِمنِي، َما كَ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َمتَاٍع لَْيَس ِلَواِحٍد ِمن ْ

 َأَحبَّا َذِلَك َأْو َكرَِها " 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ْيٍح َأْخرَبَُهْم، أنبأ َعْبُد هللاِ  - 11383 َلِميُّ ِإَجازًَة، َأنَّ أاََب احْلََسِن ْبَن ُصب َ ِد ْبِن ِشريََوْيِه، أنبأ َوَأْخرَبّن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ  ْبُن حُمَمَّ

، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن حَيََْي ْبِن َجعْ ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراهِ  ، أنبأ َرْوٌح، ثنا زََكرايَّ ْبُن ِإْسَحاَق اْلَمكِّيُّ َدَة قَاَل: " َأرَاَد رَُجٌل  يَم احْلَْنظَِليُّ
َعُه، فَِإَذا   َتهُ َعَلى ِجَداِر َصاِحِبِه ِبَغرْيِ ِإْذنِِه، َفَمن َ ثُوَن َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ اِبْلَمِديَنِة َأْن َيَضَع َخَشب َ َمْن ِشْئَت ِمَن اأْلَْنَصاِر حُيَدِّ

َعُه، َفُجرِبَ َعَلى َذِلَك "   َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ ََنَاهُ َأْن مَيْن َ
 حسن. # قال المحقق:

 

 بَابُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ 
اْلُمقْ   -  11384 َحاِمٍد  َأيِب  ْبُن  ِد  حُمَمَّ َوأَبُو  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأيِب  َأْخرَباََن  ْبُن  َصاِدِق  َوأَبُو  ِرُئ، 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ اْلَعبَّاُس بْ  ِد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن رَبِيَعَة ْبِن َأيِب اْلَفَواِرِس، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن حُمَمَّ ورِيُّ ٍد الدُّ ُن حُمَمَّ
، َعْن َعْمرِو ْبِن حَيََْي اْلَماِزّنِّ  رَاَوْرِديُّ ٍد الدَّ ، َأنَّ َرُسوَل    ، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب َسِعيدٍ َعْبِد الرَّمْحَِن الرَّْأُي، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ اْْلُْدِريِّ

 َعَلْيِه "   هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر، َمْن َضارَّ َضرَّهُ هللاُ، َوَمْن َشاقَّ َشقَّ هللاُ 
رَاَوْرِديِّ  ٍد َعِن الدَّ  تَ َفرََّد بِِه ُعْثَماُن ْبُن حُمَمَّ

 . منكر اإلسناد # قال المحقق:
 

اَل: " اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر َورََواهُ َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن َعْمرِو ْبِن حَيََْي، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ   -  11385
ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم، أنبأ اْبُن بَُكرْيٍ، أنبأ َماِلٌك، َفذََكَرهُ " ُمْرَساًل َأْخرَباََنهُ أَبُوَأمْحََد اْلِمْهَرَجاّنُّ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َجْعفَ   ٍر، ثنا حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 )ال يوجد زوائد ف كتاب احلوالة( 
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اجلَْ   -  11398 اْلَعبَّاِس  ْبُن  احْلََسُن  أَبُو َعِليٍّ  أنبأ  يُوُسَف،  ْبُن  ِد  أَبُو حُمَمَّ َأيِب َسِعيٍد فََأْخرَباََنهُ  ثنا َوَأمَّا َحِديُث   ، ْغَداِديُّ اْلب َ ْوَهِريُّ 
بْ  هللِا  ْيُد  ثنا ُعب َ  ، ْبُن دَُكنْيٍ اْلَفْضُل  ثنا  احْلَْريِبُّ،  احْلََسِن  ْبُن  َأيِب َسِعيٍد ِإْسَحاُق  ، َعْن  اْلَعْويفِّ ْبِن َسْعٍد  اْلَوصَّايفُّ، َعْن َعِطيََّة  اْلَولِيِد  ُن 

لُِيصَ  َم  َقدَّ فَ ت َ َها،  َعَلي ْ لُِيَصلَِّي  ِِبِنَازٍَة  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ُأيتَ  قَاَل:  "  اْْلُْدرِيِّ  فَ َقاَل:  نَا  إِلَي ْ َفَت  فَاْلت َ َعَلى  لَِّي،  َهْل 
 ُكْم ".  َصاِحِبُكْم َدْيٌن؟ " قَالُوا: نَ َعْم، قَاَل: " َهْل تَ َرَك لَهُ ِمْن َوفَاٍء؟ " قَالُوا: اَل، قَاَل: " َصلُّوا َعَلى َصاِحبِ 

َم َفَصلَّى   َقدَّ َعَلْيِه َوقَاَل: " َجَزاَك هللاُ اَي َعِليُّ َخرْيًا َكَما َفَكْكَت قَاَل َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنُه: َعَليَّ َديْ ُنهُ اَي َرُسوَل هللِا، فَ ت َ
اْلَفْضِل  الصَّفَّاُر َعْن َأيِب نُ َعْيٍم  َما ِمْن ُمْسِلٍم َفكَّ رَِهاَن َأِخيِه ِإالَّ َفكَّ هللاُ رَِهانَهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " َوَرَواهُ َعْبَدةُ ْبُن َعْبِد هللاِ ،  رَِهاَن َأِخيكَ 

فَ َقاَل  ، َواهُ زَاِفُر ْبُن ُسَلْيَماَن َعِن اْلَوصَّايفِّ ْبِن دَُكنْيٍ َأتَّ ِمْن َذِلَك، َوِفيِه قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا، بَِرَئ ِمْن َديِْنِه َوَأاَن َضاِمٌن ِلَما َعَلْيِه َورَ 
 . ِلَدْيِنهِ  َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: اَي َنِبَّ هللِا، َأاَن َضاِمنٌ 

ا. َوَقْد رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َعِليِّ  ، َوُهَو َضِعيٌف ِجدًّ ْيِد هللِا اْلَوصَّايفِّ  ْبِن َأيِب طَاِلٍب ِبِِْسنَاٍد َضِعيفٍ  َواحْلَِديُث يَُدوُر َعَلى ُعب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، أنب - 11399 ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ ْدآاَبِذيُّ ُد ْبُن احْلََسِن اْلُمَحمَّ أ أَبُو طَاِهٍر حُمَمَّ

، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َعطَاِء ْبِن َعْجاَلَن، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق اْلَْ  ، َعنْ اْلَعاَلِء الزُّبَ ْيِديُّ احْلِْمِصيُّ  َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة، َعْن ْمَداّنِّ
َعْن َشْيٍء ِمْن َعَمِل الرَُّجِل ِإالَّ َأْن َيْسَأَل  َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا ُأيتَ ِِبِنَازٍَة مَلْ َيْسَأْل  

ا قَاَم َسأَ َعْن َدْيِنِه، فَِإْن ِقيَل َعَلْيِه َدْيٌن كَ  َل َأْصَحابَُه:  فَّ َعِن الصَّاَلِة َعَلْيِه، َوِإْن ِقيَل: لَْيَس َعَلْيِه َدْيٌن َصلَّى َعَلْيِه، فَُأيتَ ِِبِنَازٍَة، فَ َلمَّ
هللِا َصلَّى   " قَالُوا: َعَلْيِه ِدينَارَاِن َدْيٌن، فَ َعَدَل َعْنهُ َرُسوُل  ِمْن َدْيٍن؟  " َصلُّوا َعَلى  " َهْل َعَلى َصاِحِبُكْم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: 

ُهَما ، بَِرَئ ِمن ْ َم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ،  َصاِحِبُكْم "، فَ َقاَل َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنُه: اَي َنِبَّ هللِا، ُُهَا َعَليَّ َقدَّ فَ ت َ
، َجَزاَك هللاُ َخرْيًا، َفكَّ هللاُ رَِهاَنَك َكَما َفَكْكَت رَِهاَن َأِخيكَ َفَصلَّى َعَلْيِه ُثَّ قَ  ِإنَّهُ لَْيَس ِمْن َميٍِّت مَيُوُت َوَعَلْيِه َدْيٌن ،  اَل: " اَي َعِليُّ

ِة "، فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: َهَذا ِلَعِليٍّ َخاصًَّة َأْم لِْلُمْسِلِمنَي َعامًَّة؟  ِإالَّ َوُهَو ُمْرََتٌَن ِبَدْيِنِه، َفَمْن َفكَّ رَِهاَن َميٍِّت َفكَّ هللاُ رَِهانَهُ يَ ْوَم اْلِقيَامَ 
ِل َأيِب قَ تَاَدةَ  ، َوهللاُ َأْعَلمُ  فَ َقاَل: " اَل، َبْل لِْلُمْسِلِمنَي َعامًَّة " َعطَاءُ ْبُن َعْجاَلَن َضِعيٌف، َوالّرَِوااَيُت يف حَتَمُّ  َدْيَن اْلَميِِّت َأَصحُّ

 ضعيف.  ال المحقق:# ق
 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، َأْخرَبّن أَ   -  11401 ٍد اْلرِبْيتُّ، ثنا أَبُو َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ مْحَُد ْبُن حُمَمَّ
، ثنا زَاِئَدُة، َعْن َعْبِد هللاِ  نَا بِِه النَّ اْلَولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ ْلنَاهُ وََكفَّنَّاُه، ُثَّ أَتَ ي ْ َ رَُجٌل فَ َغسَّ ِد ْبِن َعِقيٍل قَاَل: قَاَل َجاِبٌر: تُ ُويفِّ ِبَّ َصلَّى  ْبِن حُمَمَّ

َلُهَما أَبُو قَ تَاَدَة، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لُِيَصلَِّي َعَلْيِه، فَ َتَخطَّى ُخًطى ُثَّ قَاَل: " َعَلْيِه َدْيٌن؟ " قُ ْلنَا: نَ َعْم، ِدي نَارَاِن، قَاَل: فَاْنَصَرَف فَ َتَحمَّ
النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   ، فَ َقاَل  ينَارَاِن َعَليَّ نَاُه، فَ َقاَل أَبُو قَ تَاَدَة َرِضَي هللاُ َعْنُه: الدِّ ُهَما اْلَميُِّت فَأَتَ ي ْ َوَسلََّم: " َحقُّ اْلَغِرمِي، َوبَِرَئ ِمن ْ

َا َماَت  "، قَالَ  ينَارَاِن؟ " فَ َقاَل: ِإَّنَّ ْوٍم: " َما فَ َعَل الدِّ َأْمِس، فَ َعاَد َعَلْيِه َكاْلَغِد فَ َقاَل: : نَ َعْم. قَاَل: َفَصلَّى َعَلْيِه، فَ َقاَل: بَ ْعَد َذِلَك بِي َ
تُ ُهَما، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اآْلَن بَ رَ  َدْت َعَلْيِه ِجْلُدهُ " فََأْخرَبَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َهِذِه الّرَِوايَِة َقْد َقَضي ْ

ِإْن َكاَن َحفِ   ،" اْلَميُِّت  ُهَما  ِمن ْ اْلَغرمِِي َوبَِرَئ  " َحقُّ  بَ َرَد َعَلْيِه ِجْلُدُه، َوقَ ْولُُه:  اِبْلَقَضاِء  َا َعىَن  أَنَّهُ  اْبُن َعِقيٍل، فَِإَّنَّ َأْعَلُم ظَهُ  ِبِه َوهللاُ 
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ُتَك هِبَِما َوْحَدَك ِإْن َشاَء، َكَما َلْو َكاَن َلهُ َعَلْيَك َحقٌّ ِمْن َوْجٍه آَخَر، َواْلَميُِّت مِ  ُتَك ِبِه َوْحَدَك لِْلَغِرمِي ُمطَالَب َ ْنهُ بَِريٌء، َكاَن لَهُ ُمطَالَب َ
 ِإْن َشاَء، َوهللاُ َأْعَلمُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ رُجُوعِ الضَّامِنِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِمَا غَرِمَ وَضَمِنَ بِأَمْرِهِ 
ا  -  11403 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب َقمَّ ٍش، ثنا ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل أَبُو َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

ِإايَ  ْبِن  هللِا  ْبِن َعْبِد  اْلَمِلِك  ْبِن َعْبِد  احْلَاِرِث  اْلَقزَّاُز، َعِن  ْبُن ِعيَسى  َمْعُن  ثنا   ، اجْلَبَِليُّ ْبِن  ِعْمَراَن  يَزِيَد  ْبِن  اْلَقاِسِم  ، َعِن  اللَّْيِثيِّ ٍس 
ِن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس قَاَل: أَََتّن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعْبِد هللِا ْبِن ُقَسْيٍط، َعْن أَبِيِه، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، عَ 

بَِيِدِه َحَّتَّ قَ َعَد َعلَ  "، فََأَخْذُت  اَي َفْضُل  بَِيِدي  " ُخْذ  اْلِمْنرَبِ، ُثَّ قَاَل: َفذََكرَ يُوَعُك َوْعًكا َشِديًدا، َوَقْد َعَصَب رَْأَسهُ فَ َقاَل:   ى 
ِمْنهُ "، فَ َقاَم رَُجٌل فَ قَ  َمااًل فَ َهَذا َماِل فَ ْليَْأُخْذ  لَهُ  َأَخْذُت  " َمْن َقْد ُكْنُت  ِإىَل َأْن قَاَل:  ِل ِعْنَدَك احْلَِديَث  ِإنَّ  هللِا،  اَل: اَي َرُسوَل 

َأْسَتحْ  ُأَكذُِّب قَاِئاًل، َواَل  " َأمَّا َأاَن َفاَل  ِبَك َثاَلثََة َدرَاِهَم، فَ َقاَل:  َمرَّ  َتْذُكُر أَنَّهُ  أََما  " قَاَل:  ِلُف َعَلى ميَِنٍي ِفيَم َكاَنْت َلَك ِعْنِدي؟ 
ُتهُ َثاَلثََة َدرَاِهَم؟ قَاَل: " َأْعِطِه اَي َفْضُل "   َساِئٌل فََأَمْرَتِِن فََأْعطَي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الضَّمَانِ عَنِ الْمَيِّتِ 
ُد ْبُن َشاَذاَن،    -  11405 ْيٍد، أنبأ حُمَمَّ ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو، ثنا َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

َ رَُجٌل ف َ  ِد ْبِن َعِقيٍل قَاَل: قَاَل َجابٌِر: تُ ُويفِّ نَا النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  زَاِئَدُة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ ْلنَاهُ َوَحنَّطْنَاهُ وََكفَّنَّاُه، ُثَّ أَتَ ي ْ َغسَّ
َلُهَما أَبُو : فَاْنَصَرَف. قَاَل: فَ َتحَ فَ ُقْلنَا َلُه: ُتَصلِّي َعَلْيِه؟ فَ َقاَم َفَخطَا ُخًطى ُثَّ قَاَل: " َعَلْيِه َدْيٌن؟ " قَاَل: َفِقيَل: ِدينَارَاِن، قَالَ  مَّ

َعلَ  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  فَ َقاَل   ، َعَليَّ الدِّينَارَاِن  قَ تَاَدَة:  أَبُو  فَ َقاَل  قَاَل:  نَاُه،  فَأَتَ ي ْ قَاَل:  ُهَما قَ تَاَدَة،  ِمن ْ َوبَِرَئ  اْلَغرمِِي،  َحقُّ   " َوَسلََّم:  ْيِه 
ينَارَاِن؟ " قَاَل:  اْلَميُِّت "، قَاَل: نَ َعْم، َفَصلَّى َعَلْيِه َرُسوُل هللاِ  ْوٍم: " َما فَ َعَل الدِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: فَ َقاَل َلهُ بَ ْعَد َذِلَك بِي َ

تُ ُهَما، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َا َماَت أَْمِس، قَاَل: فَ َعاَد ِإلَْيِه َكاْلَغِد قَاَل: َقْد َقَضي ْ  آْلَن بَ َرَدْت َعَلْيِه ِجْلُدهُ " َوَسلََّم: " اِإَّنَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
هللِا    -  11406 ْيِد  ْبُن ُعب َ ُد  ثنا حُمَمَّ يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  ثنا َأْخرَباََن  اْلُمنَاِدي،  َأيِب َداُوَد  ْبِن 

ٍد، ثنا ِعي ثْ نَا َحدِ يُوُنُس ْبُن حُمَمَّ ْعَتهُ ِمْن  َسى ْبُن َصَدقََة قَاَل: َدَخْلُت َأاَن َوَأيِب َوِإَماُم احلِْيِّ َعَلى أََنِس ْبِن َماِلٍك، فَ َقالُوا لَُه: َحدِّ يثًا َسَِ
هللاِ  َرُسوُل  َفَجاَء  رَُجٌل  َماَت  قَاَل:  بِِه،  هللاُ  َفُعنَا  يَ ن ْ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  هللِا، َرُسوِل  َرُسوَل  اَي  فَ ُقْلنَا:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى   

ُأَصلِّ  َحَّتَّ  َأَحٌد  ِمْنُكْم  أَفَ َيْضَمُنهُ  قَاَل:  نَ َعْم،  قُ ْلنَا:   " َدْيٌن؟  َعَلْيِه  َهْل   " فَ َقاَل:  َعَلْيِه؟  َفَما أَُتَصلِّي   " قَاَل:  اَل،  قَالُوا:   " َعَلْيِه؟  َي 
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ُأَصلِّ  َأْن  َفُعُكْم  اْلَولِ يَ ن ْ أَبُو  َوَرَواهُ   " فَ ُيَحاِسَبُه؟  اْلِقيَاَمِة  يَ ْوَم  هللاُ  َعَثهُ  يَ ب ْ َحَّتَّ  َقرْبِِه  يف  ُمْرََتٍَن  رَُجٍل  َعَلى  ِعيَسى  َي  َعْن  الطَّيَاِلِسيُّ  يِد 
َنهُ َوَبنْيَ أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْبَد احْلَِميِد ْبَن َأيِب أَُميَّةَ   فََأْدَخَل بَ ي ْ

 ضعيف.  قق:# قال المح
 

، ثنا أَبُو اْلَولِيدِ   -   11407 اْلُمَثىنَّ ْيٍد، ثنا ُمَعاذُ ْبُن  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  أنبأ  أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن،  ثنا ِعيَسى ْبُن   َأْخرَباََنهُ   ، الطَّيَاِلِسيُّ
بْ  أََنَس  َشِهْدُت  قَاَل:  أَُميََّة  َأيِب  ْبِن  احْلَِميِد  َعْبِد  َعْن  َعَلى َصَدَقَة،  تَ َقَع  َأْن  َماَء  السَّ َحَبَس  الَِّذي  ّلِلَِِّ  احْلَْمُد  يَ ُقوُل:  َوُهَو  َماِلٍك  َن 

َفَعنَا نَا َحِديثًا َعَسى هللاُ َأْن يَ ن ْ ثْ ت َ ْن مَيُوَت َولَْيَس بِِه، قَاَل: َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم أَ   اأْلَْرِض ِإالَّ ِبِِْذنِِه، فَ َقاَل لَهُ رَُجٌل: اَي َأاَب مَحَْزَة، َلْو َحدَّ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُأيتَ ِِبِنَازَِة رَُجٍل لِيُ  ْفَعْل؛ فَِإّّنِ َشِهْدُت َرُسوَل هللِا َصلَّى  " قَالُوا: َعَلْيِه َدْيٌن فَ ْلي َ " َعَلْيِه َدْيٌن؟  َصلَِّي َعَلْيِه فَ َقاَل: 

َفُعهُ َأْن ُأَصلَِّي َعَلى رَُجٍل رُوُحهُ ُمْرََتٌَن يف َقرْبِِه، اَل َتْصَعُد رُوُحهُ ِإىَل هللِا، فَ َلْو َضِمَن رَُجٌل َديْ َنهُ قُْمُت َفَصلَّْيُت   نَ َعْم، قَاَل: " َفَما يَ ن ْ
َفُعهُ "   َعَلْيِه؛ فَِإنَّ َصاَليت تَ ن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اَمغَاّنُّ   -  11417 الدَّ َعِليٍّ  ْبُن  َأمْحَُد  َمْنُصوٍر  أَبُو  َبْكٍر َأْخرَباََن  أَبُو  أنبأ  قَااَل:   ، اْْلُْسَرْوِجْرِديُّ هللِا  َعْبِد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  َوأَبُو   ،
ْغَدادَ  بِب َ الصَّفَّاُر  يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  أنبأ   ، َْسَاِعيِليُّ ثَ ،  اإْلِ َحدَّ بَِقيَُّة،  ثنا  ُشَجاٍع،  ْبُن  اْلَولِيُد  َُهَّاٍم  أَبُو  َأمْحََد ثنا  أَبُو  ِِن 

بَ  ْبِن َعن ْ ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  ، ثنا  ْبُن َعِديٍّ ، ح َوأنبأ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد  ثنا  ،  َسَة احْلِْمِصيُّ اْلَكاَلِعيُّ ْيٍد،  ثنا َكِثرُي ْبُن ُعب َ
َثِِن َعْمُرو بْ  ، َحدَّ ِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َكَفالََة يف َحدٍّ  بَِقيَُّة، َعْن ُعَمَر الدَِّمْشِقيِّ ُن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

 " 
ْيُخ: تَ َفرََّد   َمْشِقيُّ ُمْنَكُر احْلَِديِث َعِن الثَِّقاِت قَاَل الشَّ ٍد ُعَمَر ْبِن َأيِب ُعَمَر بِِه  قَاَل أَبُو َأمْحََد: ُعَمُر ْبُن َأيِب ُعَمَر الدِّ بَِقيَّةُ َعْن َأيِب حُمَمَّ

، َوُهَو ِمْن َمَشاِيِخ بَِقيََّة اْلَمْجُهوِلنَي، َورَِوااَيتُهُ ُمْنَكَرٌة َوهللاُ َأْعَلمُ   اْلَكاَلِعيِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 )ال يوجد زوائد ف كتاب الشركة( 
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ُد ْبنُ   - 11440 اِك، ثنا حُمَمَّ مَّ ْغَداَد، أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّ ْيِد هللِا ْبِن اْلُمنَاِدي، ثنا   َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ُعب َ
، َعْن َأيِب َذرٍّ َرِضَي هللاُ أَبُو بَْدٍر ُشَجاُع ْبُن   َعْنهُ قَاَل: قُ ْلُت: اْلَولِيِد، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِمْهَراَن، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، َعْن َأيِب اْلَبْخرَتِيِّ

َوجتَُ  َوَتُصوُموَن  ُتَصلُّوَن  أََلْسُتْم   " فَ َقاَل:  اِبأْلَْجِر،  اأْلَْغِنيَاءُ  َذَهَب  هللِا،  َرُسوَل  يَ ْفَعُلوَن َكَما اَي  َوُهْم  بَ َلى،  قُ ْلُت:  قَاَل:   " اِهُدوَن؟ 
ُق، قَاَل: " ِإنَّ ِفيَك َصَدَقًة َكِثريًَة، قُوَن َواَل نَ َتَصدَّ ُ    نَ ْفَعُل، ُيَصلُّوَن َوَيُصوُموَن َوجُيَاِهُدوَن َويَ َتَصدَّ ِإنَّ يف َفْضِل بَ يَاِنَك َعِن اأْلَْرتَِ تُ َعربِّ

ُ َعْنهُ َحاَجَتهُ َصَدَقٌة، َويف َفْضِل َبَصِرَك َعَلى ضَ َعْنهُ َحاَجَتهُ   ْمِع تُ َعربِّ يِِّئ السَّ رِيِر اْلَبَصِر ََتِْديِه  َصَدَقٌة، َويف َفْضِل ََسِْعَك َعَلى السَّ
ِتَك َعَلى الضَِّعيِف تُِعيُنهُ َصَدقٌَة، َويف ِإَماطَِتَك اأْلََذى َعنِ   الطَّرِيِق َصَدَقٌة، َويف ُمبَاَضَعِتَك َأْهَلَك َصَدَقةٌ  الطَّرِيَق َصَدقٌَة، َويف قُ وَّ

 ِحلِِّه َأَكاَن َعَلْيَك ِوْزٌر؟ " قَاَل: قُ ْلُت: "، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َأَيَْيت َأَحُداَن َشْهَوَتهُ َويُ ْؤَجُر؟ قَاَل: " َأرَأَيْ ُتْم َلْو َجَعْلَتهُ يف َغرْيِ 
رِّ َواَل حَتَْتِسُبوَن اِبْْلرَْيِ؟ " َورُّوِينَا َهَذا ِمْن أَْوُجٍه ُأَخَر َعْن َأيِب َذرٍّ َرِضيَ  نَ َعْم، قَاَل: "   هللاُ َعْنهُ أَفَ َتْحَتِسبُوَن اِبلشَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ أَوْ أَعَانَ فِي خُصُومَةٍ بِبَاطِل  
اكِ َأْخرَباََن أَبُو    -  11444 مَّ ْغَداَد، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن السَّ يُّ بِب َ ، ثنا أَبُو ِقاَلبََة َعْبُد احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْْلَاِِشِ

َقطِ  السَّ أَبُو حَيََْي َصاِحُب  ثنا رََجاٌء  ْبُن مَحَّاٍد،  َثِِن حَيََْي  ٍد، َحدَّ ْبُن حُمَمَّ أَيُّوَب اْلَمِلِك  َأيِب َكِثرٍي حُيَدُِّث، َعْن  ْبَن  ْعُت حَيََْي   قَاَل: َسَِ
، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " مَ  ْخِتيَاّنِّ ْن َمَشى َمَع قَ ْوٍم يَ َرى أَنَّهُ َشاِهٌد َولَْيَس السِّ

 ِمُن ُكْفٌر، َوِسبَابُهُ ُفُسوٌق " فَ ُهَو َشاِهُد زُوٍر، َوَمْن َأَعاَن َعَلى ُخُصوَمٍة بَِغرْيِ ِعْلٍم َكاَن يف َسَخِط هللِا َحَّتَّ يَ ْنزَِع، َوِقتَاُل اْلُمؤْ  ِبَشاِهدٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بَابُ مَنْ لَا  
، ثنا أَبُو اْلَعبَّ   -  11454 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب الث ََّقِفيُّ ، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َسِعيٍد حُمَمَّ ِريُّ كَّ اِس ْبُن الصَّْقِر السُّ

مَ  َعْن  ُمْسِلٍم،  ْبُن  اْلَولِيُد  ثنا  اْلُمَصفَّى،  ْبُن  ُد  َعَلْيِه حُمَمَّ هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُعَمَر  اْبِن  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن  أََنٍس،  ْبِن  اِلِك 
 َوَسلََّم: " ُوِضَع َعْن أُمَّيِت اْْلَطَأُ َوالنِّْسيَاُن َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه "  

، َعْن حمَُ  ، َعْن َعطَاٍء، َعِن وََكَذِلَك َرَواهُ ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد اْلَمْنِبِجيُّ ِد ْبِن اْلُمَصفَّى، َواْلَمْحُفوُظ َعِن اْلَولِيِد ْبِن ُمْسِلٍم َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ مَّ
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِن النَِّبِّ َصلَّىاْبِن َعبَّاٍس، َوَعِن اْلَولِيِد، َعِن اْبِن َْلِيَعَة، َعْن ُموَسى ْبِن َوْرَداَن، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، ِكاَلُُهَا عَ 

 منكر.  # قال المحقق:
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 بَابُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ 
ٍد احْلَاِفُظ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفِقيهُ بُِبَخاَرى، أنبأ َصاِلُح ْبُن  - 11475 حُمَمَّ

َأنَّ  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  اِء،  احْلَذَّ َخاِلٍد  َعْن  هللِا،  َعْبِد  ْبُن  َخاِلُد  ثنا   ، اْلُقَرِشيُّ َوَسلََّم    اْلَواِحِد  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل 
َعاَر ِمْن َصْفَواَن ْبِن أَُميَّ   اٌة" َة َأْدرَاًعا َوِساَلًحا يف َغْزَوِة ُحَننْيٍ فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َأَعارِيٌَة ُمَؤدَّاٌة؟ قَاَل: " َعارِيٌَة ُمَؤدَّ اْست َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، قَااَل: أنبأ  -  11476 َلِميُّ ،    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ْيَسابُوِريُّ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر الن َّ
َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح أَنَّهُ َأْخرَبَهُ َعْن تَ ْفِسرِي  ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد، َأْخرَبّن َأيِب، ثنا اْبُن َجاِبٍر، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى، أَنَّهُ َأْخرَبَهُ َعْن 

ْساَلُم َما ِِبَْيِدينَا ِمْن َعَواِري اْلُمْشرِِكنَي،   اْلَعارِيَِة اْلُمَؤدَّاِة قَاَل: َأْسَلَم قَ ْوٌم يف أَْيِديِهْم َعَواِري ِمَن اْلُمْشرِِكنَي فَ َقالُوا: َقْد َأْحَرَز لَنَا اإْلِ
َلَغ َذِلَك َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالَ  ْساَلَم اَل حُيْرُِز َلُكْم َما لَْيَس َلُكْم، اْلَعارِيَةُ ُمَؤدَّاٌة "، فََأدَّى اْلَقْوُم َما فَ ب َ : " ِإنَّ اإْلِ

 . ِِبَْيِديِهْم ِمْن تِْلَك اْلَعَواِري 
ةٌ  : َهَذا ُمْرَسٌل، َواَل تَ ُقوُم ِبِه ُحجَّ  قَاَل َعِليٌّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 الْعَارِيَةُ مَضْمُونَة  بَابُ  
ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإْماَلًء َوِقَراَءًة، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ِقَراَءًة،    -  11477 ُد َحدَّ قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن  ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا  يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ
ِديَث َوِفيِه: ُثَّ بَ َعَث َرُسوُل  ، َفذََكَر احلَْ ْبِن َجاِبٍر، َعْن أَبِيِه َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َساَر ِإىَل ُحَننْيٍ 

ِماَئةَ ِدرٍْع َوَما ُيصْ  َأْدرَاًعا ِعْنَدُه،  أَُميََّة َفَسأَلَهُ  ْبِن  ُد؟ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َصْفَواَن  اَي حُمَمَّ َِتَا، فَ َقاَل: َأَغْصبًا  ِمْن ُعدَّ ِلُحَها 
 نٌَة َحَّتَّ نُ َؤدِّيَ َها َعَلْيَك "، ُثَّ َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسائًِرافَ َقاَل: " بَْل َعارِيٌَة َمْضُمو 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ 
َعِديٍّ   -  11492 ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََنهُ  َعطَاءُ  ثنا  َصاِبٍر،  َأيِب  ْبُن  ثنا َكِثرُي  ُمْسِلٍم،  ْبُن  َمْيُموُن  ثنا   ،

َها قَاَلْت:  ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   ُمْسِلٍم اْْلَفَّاُف، َعْن ُعَمَر ْبِن قَ ْيٍس، َعِن الزُّْهِريِّ
ْقُض " ُعمَ َوَسلَّ  ُر ْبُن قَ ْيٍس اْلَمكِّيُّ َضِعيٌف اَل حُيَْتجُّ بِِه، َم: " َمْن َبىَن يف راَِبِع قَ ْوٍم ِبِِْذَِنِْم فَ َلهُ اْلِقيَمُة، َوَمْن َبىَن ِبَغرْيِ ِإْذَِنِْم فَ َلهُ الن َّ

 َوَمْن ُدونَهُ أَْيًضا َضِعيفٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ وَالْأَخْذِ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ 
اْلِمْهَرَجاّنُّ، قَا  -  11514 احْلََسِن  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحََد َعْبُد هللِا  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  أَبُو َعْبِد هللِا  أَبُو  َأْخرَباََن  ثنا  ْبُن اَل:  ُد  هللِا حُمَمَّ َعْبِد 

ْشَتِكيُّ  بَاّنُّ، ثنا َحاِمُد ْبُن َأيِب َحاِمٍد، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َسْعٍد الدَّ ، ثنا َعْمُرو ْبُن َأيِب قَ ْيٍس، َعْن َعطَاٍء،  يَ ْعُقوَب الشَّي ْ
ا َقِدَم َجْعَفُر ْبُن َأيِب طَاِلٍب ِمْن َأْرِض احْلََبَشِة لَِقَيهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ قَ َعْن حُمَاِرٍب، َعِن اْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه قَا اَل:  َل: َلمَّ

اٌم، َفَمرَّ هِبَا رَُجٌل َعَلى فَ َرٍس، فََأَصاهَبَا  " َأْخرِبّْن ِبَِْعَجِب َشْيٍء رَأَيْ َتهُ ِبَِْرِض احْلََبَشِة " قَاَل: َمرَِّت اْمَرأٌَة َعَلى رَْأِسَها ِمْكَتٌل ِفيِه طَعَ 
َها َوِهَي تُِعيُدهُ يف ِمْكتَِلَها َوِهَي تَ ُقوُل: َوْيٌل َلَك يَ ْوَم َيَضُع اْلَملِ  .  فَ َرَمى ِبِه، َفَجَعْلُت أَْنظُُر ِإلَي ْ ُك ُكْرِسيَّهُ فَ يَْأُخُذ لِْلَمظُْلوِم ِمَن الظَّاملِِ

ُس أُمٌَّة اَل َتَُْخُذ ِلَضِعيِفَها ِمْن    َفَضِحَك النَِّبُّ  َشِديِدَها َحقَّهُ َوُهَو َغرْيُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َبَدْت نَ َواِجُذهُ فَ َقاَل: " َكْيَف تُ َقدَّ
 " ْعَتٍع؟   ُمت َ

اِك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َسْعٍد، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّ  -  11515 مَّ
اِئِب، َعْن حُمَاِرِب ْبِن ِدََثٍر، َعِن اْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِي  ِه، َفذََكَر احْلَِديَث مِبَْعنَاهُ َمْنُصوِر ْبِن َأيِب اأْلَْسَوِد، ثنا َعطَاءُ ْبُن السَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد اْلَعَلِويُّ َرمِحَهُ هللاُ، أنبأ َعِليُّ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن مَ   -  11516 ايت اِبْلُكوَفِة، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر الظََّفُر ْبُن حُمَمَّ
ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، ثنا ُسْفيَاُن، َعِن احلَْ  ، ثنا ُعب َ ِد ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو قَاَل:  اْلِغَفاِريُّ ، َعْن حُمَمَّ َسِن ْبِن َعْمرٍو اْلُفَقْيِميِّ

: أَْنَت ظَاملٌ، فَ قَ  ُهْم "  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا رَأَيْ ُتْم أُمَّيِت اَل تَ ُقوُل لِلظَّاملِِ  ْد تُ ُودَِّع ِمن ْ
اْلَعاِص.  ْبِن  َعْمرِو  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ِمْن  َيْسَمْع  َومَلْ  الزَُّبرْيِ،  أَبُو  ُهَو  َهَذا  ُمْسِلٍم  ْبُن  ُد   حُمَمَّ

اٍر، ثنا  -  11518 ُد ْبُن َبكَّ ، ثنا حُمَمَّ ِة َذِلَك َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ْيِد هللِا اْلُمنَاِدي، حُمَمَّ   وِبِصحَّ ُد ْبُن ُعب َ
هللِا ْبِن َعْمرٍو، َعِن النَِّبِّ َصلَّى   ثنا َشبَابَُة، ثنا أَبُو ِشَهاٍب، ثنا احْلََسُن ْبُن َعْمرٍو، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َعْبدِ 

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوهُ 
 يف. ضع # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ بِالْجِنَايَةِ شَيْئًا جَنَى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ هُوَ وَالْمَالِكُ 

، ثنا إِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أنبأ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل اأْلَسْ   -  11524 َْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َفاِطيُّ
أُوَ  َأيِب  اْبُن  ثنا  َجدِّي،  ثنا  ْعَراّنُّ،  الشَّ اْلَفْضِل  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  قَاَل: َوَأْخرَبّن  ح  زَْيٍد أَُوْيٍس،  ْبِن  ثَ ْوِر  َعْن  َأيِب،  َثِِن  َحدَّ ْيٍس، 

، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرسُ  ِة اْلَوَداِع، َفذََكَر احْلَِديَث، َوِفيِه:  الدِّيِليِّ وَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَطَب النَّاَس يف ِحجَّ
 بَ ْعُضُكْم رِقَاَب بَ ْعٍض ُكفَّارًا َيْضِربُ   " اَل حيَِلُّ اِلْمِرٍئ ِمْن َماِل َأِخيِه ِإالَّ َما َأْعطَاهُ ِمْن ِطيِب نَ ْفٍس، َواَل َتظِْلُموا، َواَل تَ ْرِجُعوا بَ ْعِدي

 " 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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ْغَداَد، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسفْ  - 11525 اٍر، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ُد ْبُن َبشَّ يَاَن، ثنا حُمَمَّ

ْعُت ُعَمارََة ْبَن َحارِثََة الضَّْمرِ ثنا أَبُو َعاِمٍر، ثنا َعْبُد   َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب َسِعيٍد قَاَل: َسَِ يَّ حُيَدُِّث، َعْن اْلَمِلِك ْبُن احْلََسِن، َحدَّ
، َفَكاَن ِفيَما َخَطَب ِبِه قَاَل: " َواَل حيَِلُّ أِلََحٍد ِمْن َعْمرِو ْبِن يَ ْثِريِبٍّ الضَّْمِريِّ قَاَل: َشِهْدُت ُخْطَبَة النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبِىًن 

َعهُ قَاَل َذِلَك قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َأرَأَْيَت َلْو لَ  ا َسَِ ي فََأَخْذُت ِمْنهُ َشاةً َماِل َأِخيِه ِإالَّ َما طَاَبْت ِبِه نَ ْفُسهُ "، فَ َلمَّ ِقيُت َغَنَم اْبِن َعمِّ
َزْرَتَُ  َها نَ ْعَجًة حَتِْمُل َشْفَرًة َوزاَِنًدا ِِبَْبِت اجْلَِميِش َفاَل َتََ فَاْجت َ ةَ ا فَ َعَليَّ يف َذِلَك َشْيٌء؟ قَاَل: " ِإْن َلِقيت َ َها " ِقيَل: ِهَي َأْرٌض َبنْيَ َمكَّ سَّ

 َواجْلَاِر، َأْرٌض لَْيَس هِبَا أَنِيسٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعقُ َأْخرَباََن أَبُو  -  11526 ِد ْبُن َأيِب َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ وَب، ثنا أَبُو َعِليٍّ  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو حُمَمَّ

ْيَدَة، َأْخرَبّن َصَدقَةُ ْبُن َيَساٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َفذََكَر  احْلََسُن ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن يَزِيَد اْلَعطَّاُر، ثنا زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب، َأْخرَبّن ُموَسى ْبُن ُعب َ 
ِتِه، َوقَاَل ِفيَها ِم التَّْشرِيِق يف َحجَّ : " أَي َُّها النَّاُس، َمْن َكاَنْت ِعْنَدهُ َوِديَعةٌ احْلَِديَث يف ُخْطَبِة النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَسَط َأايَّ

َها، أَي َُّها النَّاُس إِنَّهُ اَل حيَِلُّ اِلْمرٍِئ ِمْن َماِل َأِخيِه َشْيٌء ِإالَّ فَ ْلريَُ  َتَمَنهُ َعَلي ْ  َما طَاَبْت ِبِه نَ ْفُسهُ " دََّها ِإىَل َمِن ائ ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ غَصَبَ لَوْح ا فَأَدْخَلَهُ فِي سَفِينَةٍ أَوْ بَنَى عَلَيْهِ جِدَار ا 

اْلُمْقرُِئ، َوأَبُو َصا  -  11542 َأيِب َحاِمٍد  ْبُن  الرَّمْحَِن  ٍد َعْبُد  احْلَاِفُظ، َوأَبُو حُمَمَّ هللِا  أَبُو َعْبِد  أَبُو َوَأْخرَباََن  ثنا  اْلَعطَّاُر، قَالُوا:  ِدٍق 
ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َعْبُد هللاِ  الرَّبِيُع  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  َأيِب اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اْبُن  َثِِن ُسَهْيٌل ُهَو  ِباَلٍل، َحدَّ َأْخرَبّن ُسَلْيَماُن ْبُن  ْبُن َوْهٍب،   

، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  اِعِديِّ ْن َيَُْخَذ  َسلََّم قَاَل: " اَل حيَِلُّ اِلْمرٍِئ أَ َصاِلٍح، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َسْعٍد، َعْن َأيِب مُحَْيٍد السَّ
اْلُمْسِلمِ  َعَلى  اْلُمْسِلِم  َماَل  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  َحرََّم  َما  ِة  ِلِشدَّ َوَذِلَك  نَ ْفِسِه،  ِطيِب  بَِغرْيِ  َأِخيِه  ْبِن    َعَصا  َسْعِد  اْبُن  ُهَو  الرَّمْحَِن  َعْبُد   "

. َورََواهُ ، َماِلكٍ  أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َعْن ُسَلْيَماَن فَ َقاَل: َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َسِعيٍد. َوَرَواهُ  َوَسْعُد ْبُن َماِلٍك ُهَو أَبُو َسِعيٍد اْْلُْدِريُّ
، َعنْ  ، عَ  َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن احْلََسِن، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َسِعيٍد، َعْن ُعَمارََة ْبِن َحارِثََة الضَّْمِريِّ َلى اللَّْفِظ الَِّذي  َعْمرِو ْبِن يَ ْثِريِبٍّ

 َمَضى ِذْكُرُه. 
 صحيح.  # قال المحقق:

ُد ْبُن َأمْحَدَ   -  11543 ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا حُمَمَّ ْبِن اْلرَبَاِء قَاَل: قَاَل َعِليُّ   َوِفيَما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
: احْلَدِ   يُث ِعْنِدي َحِديُث ُسَهْيلٍ ْبُن اْلَمِديِِنِّ

 حسن. # قال المحقق:
 

ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا َحَسُن ْبُن َهارُوَن ْبِن ُسَليْ  - 11545 َماَن، ثنا َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ
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الرَّقَ  ْبِن زَْيٍد، َعْن َأيِب ُحرََّة  ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعِليِّ  " اَل مَحَّاٍد،  ِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ، َعْن َعمِّ اِشيِّ
 حيَِلُّ َماُل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإالَّ ِبِطيِب نَ ْفٍس ِمْنهُ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ثَ نَا أَبُو َبْكِر   - 11558 ، ثنا َصاِلُح ْبُن  َحدَّ َأيِب  ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحبِيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ
، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: " َقَضى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ْفَعِة َما مَلْ يُ ْقَسْم،    اأْلَْخَضِر، َعِن الزُّْهِريِّ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلشُّ

 َوتُوِقِّْت ُحُدوُدهُ " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا احْلََسُن ْبنُ   -  11562 ْبُن    ُمْكَرٍم، ثنا ُعْثَمانُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   وِر َواأْلََرِضنَي ُعَمَر، أنبأ يُوُنُس، َعِن الزُّْهِريِّ ْفَعِة يف الدُّ " َقَضى اِبلشُّ
 ْفَعَة ِفيَها "َما مَلْ تُ ْقَسْم، فَِإَذا ُقِسَمْت َواْفرَتََقْت ِفيَها احْلُُدوُد َفاَل شُ 

 (.َما َلْم ُتْقَسمْ صحيح لغيره إلى قوله )  # قال المحقق:
 

 بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ 
ُد ْبُن َعمْ   -  11581 ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ِد رٍو  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ الرَّزَّاُز، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ

ْيِه َوَسلََّم َقَضى اِبجْلَِواِر. َوَعْن ََسَُرَة، ْبِن َشاِكٍر، ثنا َعفَّاُن، ثنا َُهَّاٌم، ثنا قَ تَاَدُة، َعِن احْلََسِن، َعْن ََسَُرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ 
اِر ِمْن َغرْيِِه "  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  اِر َأَحقُّ اِبلدَّ  َوَسلََّم قَاَل: " َجاُر الدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ رِوَايَةِ أَلْفَاظٍ مُنْكَرَةٍ يَذْكُرُهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي مَسَائِلِ الشُّفْعَةِ 
ُد ْبُن احْلَاِرِث،  َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد، َوأنبأ أَبُو َأمْحََد، ثنا    -  11590 ، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن ُموَسى احْلََرِشيُّ ُد ْبُن َسِعيِد ْبِن ِمْهَراَن، ثنا حُمَمَّ حُمَمَّ

ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  ْفَعةُ  أنبأ حُمَمَّ اَل َتِرُث َواَل تُوَرُث " لََّم: " الشُّ
َلَماّنُّ َضِعيٌف، َضعََّفُهَما ي ْ ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلب َ ُد ْبُن احْلَاِرِث اْلَبْصِريُّ َمرْتُوٌك، َوحُمَمَّ ِة َأْهِل احْلَِديِث    حُمَمَّ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوَغرْيُهُ ِمْن أَئِمَّ

 انِ ِث اأْلَوَِّل َحِديٌث َضِعيٌف َعْن َجاِبٍر َمْرفُوًعا: " الصَِّبُّ َعَلى ُشْفَعِتِه َحَّتَّ يُْدِرَك "، وَِكاَلُُهَا ُمْنَكرَ َوَقْد رُِوَي يف ُمَعاَرَضِة احْلَِدي
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِريُّ ْبُن َسْهٍل، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُرَشْيٍد، َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعِليِّ ْبُن ُمْكَرٍم،   -  11591 ثنا السَّ

اْلَمِلِك، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجاِبٍر قَاَل: قَ  َأيِب ِعْمَراَن، َعْن َعْبِد  ْبِن  بَزِيٍع، َعْن َصَدَقَة  هللِا ْبُن  هللاُ َعَلْيِه ثنا َعْبُد  هللِا َصلَّى  اَل َرُسوُل 
 ُشْفَعِتِه َحَّتَّ يُْدِرَك، فَِإَذا َأْدَرَك فَِإْن َشاَء َأَخَذ َوِإْن َشاَء تَ َرَك " َوَسلََّم: " الصَِّبُّ َعَلى 

 تَ َفرََّد بِِه َعْبُد هللِا ْبُن بَزِيٍع َوُهَو َضِعيٌف، َوَمْن ُدونَهُ ِإىَل َشْيِخ َشْيِخنَا اَل حُيَْتجُّ هِبَِما 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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َحفْ   -  11592 ثنا   ، زََكرايَّ ْبُن  اْلَقاِسُم  ثنا  احْلَاِفُظ،  َعِديٍّ  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  اَنِئُل  ثنا  الرَّاَبِلُّ،  ٌص 

 َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل ُشْفَعَة لِلنَّْصَراّنِّ "  جنَِيٍح، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن مُحَْيٍد، َعْن أََنٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ عَ 
ا، َوَخاصًَّة ِإَذا َرَوى َعِن الث َّْوِريِّ   قَاَل أَبُو َأمْحََد: َأَحاِديُث اَنئٍِل ُمظِْلَمٌة ِجدًّ

ُد  َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد اللَّ  - 11593 رَّاُج اْلَقاِضي، ثنا حُمَمَّ ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ السَّ ْخِميُّ
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َومَلْ يَ ْرفَ ْعهُ ُأْخَرى.   ْبُن ِسنَاٍن اْلَقزَّاُز، ثنا اَنِئُل ْبُن جنَِيٍح َفذََكَرُه، ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: رَفَ َعهُ َمرًَّة ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى

ُهوِديِّ َوالنَّ  ْيُخ: َواحْلَِديُث ِعْنَد ُسْفيَاَن َعْن مُحَْيٍد الطَّوِيِل، َعِن احْلََسِن قَاَل: " لَْيَس لِْلي َ  ْصرَاّنِّ ُشْفَعٌة " قَاَل الشَّ
اجْلَْوهَ  ثنا ُسْفيَاُن   ، اْلِعَراِقيُّ َنْصٍر  أَبُو  أَنْ بَأَ  اأْلَْرَدْستَاّنُّ،  َبْكٍر  أَبُو  اْلَولِيِد، َأْخرَباََنهُ  ْبُن  هللِا  ثنا َعْبُد  اْلِْاَلِلُّ،  احْلََسِن  ْبُن  ثنا َعِليُّ   ، ِريُّ

يٍّ َعْن ُسْفيَاَن َفذََكَرُه، َهَذا ُهَو الصََّواُب ِمْن قَ ْوِل احْلََسِن، َوَقْد رُوِّينَا َعْن ِإاَيِس ْبِن ُمَعاِويََة أَنَّهُ  ْفَعِة ِلِذمِّ   َقَضى اِبلشُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ 

هللاُ   -  11597 هللِا َصلَّى  َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َأيِب راََبٍح، َعْن  ْبِن  َأيِب َحِنيَفَة، َعْن َعطَاِء  " اَل    َورُِوَي َعْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه 
 ُشْفَعَة ِإالَّ يف َداٍر أَْو َعَقاٍر "  

أَبُو أنبأ  احْلَاِرِث،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أَ   َأْخرَباََنهُ  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ هللِا  ُأَساَمَة َعْبُد  أَبُو  ثنا  ْبِن َداُوَد،  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ ْبُن َحيَّاَن،  ِد  يِب  حُمَمَّ
، ثنا أَبُو َحِنيَفَة َفذََكَرُه. َوَرَواهُ أَبُو َأمحَْ  اِك اْلَمْنِبِجيُّ اُك ْبُن َحْجَوَة ْبِن الضَّحَّ ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُأَساَمَة، ثنا الضَّحَّ اُل، َعْن حُمَمَّ َد اْلَعسَّ

اِك، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َواِقٍد، َعْن َأيِب َحنِيَفةَ َوُهَو الصََّواُب، َواإْلِ  ْسنَاُد َضِعيٌف َورُوِّينَا َعْن ُشَرْيٍح َداُوَد، َعْن َأيِب ُأَساَمَة، َعِن الضَّحَّ
وِر وَ أَنَّهُ قَاَل: اَل ُشْفَعَة إِ  الدُّ ْفَعةُ يف  الشُّ َيَساٍر، قَااَل:  ْبِن  اْلُمَسيِِّب َوُسَلْيَماَن  ْبِن  أَْو َعَقاٍر َوَعْن َسِعيِد  َأْرٍض  اأْلََرِضنَي َوَعِن الَّ يف 

َواِن ُشْفَعةٌ   احْلََسِن قَاَل: لَْيَس يف احْلَي َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ اْلَقطَّاُن، ثنا َعبَّاُد ْبُن ُموسَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  11600 ِد ُنَصرْيٌ اْْلُْلِديُّ ى، احْلَاِفُظ، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ

َل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  اثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رُفَ ْيٍع، َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة قَاَل: قَ 
 " الشَّرِيُك َشِفيٌع يف ُكلِّ َشْيٍء "  

 َهَذا ُهَو الصََّواُب ُمْرَسلٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْبُن َعلِ   -  11602 َأمْحَُد  ْبِن اَبلََوْيِه، ثنا  َأمْحََد  ُد ْبُن  ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ احْلَاِفُظ،  اْْلَزَّاُز، ثنا َعفَّاُن ْبُن خَمَْلٍد َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا  يٍّ 

، ثنا ُعَمُر ْبُن َهارُوَن، ح َوَأْخرَباََنهُ أَبُو زََكرايَّ ْبنُ  ْلِخيُّ ُر اْلُمْقرُِئ، قَااَل: ثنا اْلب َ  َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َنْصٍر َمْنُصوُر ْبُن احْلَُسنْيِ اْلُمَفسِّ



508 

 

، ثنا حَيََْي ْبُن ُموَسى، َوَعِليُّ  ْلِخيُّ ُد ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفُظ اْلب َ ْلِخيَّانِ أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، ثنا أَبُو َعِليٍّ حُمَمَّ اٍس اْلب َ ، قَااَل: ثنا ُعَمُر  ْبُن َغمَّ
هللاُ  ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى  ِبْشٍر، َعْن َسِعيِد  َأيِب  ْفَعةُ يف  ْبُن َهارُوَن، َعْن ُشْعَبَة، َعْن  " الشُّ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

 اْلَعْبِد ُشْفَعٌة، َويف ُكلِّ َشْيٍء "  اْلَعِبيِد، َويف ُكلِّ َشْيٍء " َويف رَِوايَِة َعفَّاَن: " يف 
، َعْن ُشْعَبَة َوُهَو َضِعيٌف اَل حُيَْتجُّ ِبِه َوهللاُ َأْعَلمُ  ْلِخيُّ  تَ َفرََّد بِِه ُعَمُر ْبُن َهارُوَن اْلب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 كِتَابُ الْقِرَاضِ  -  26

 

 

 

 

 

 

 



510 

 

ْبُن غَاِلبٍ َأْخرَباََن أَبُو    -   11611 ُد  ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ََتْتَاٌم حُمَمَّ ْبُن ُعب َ ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسِن َعِليُّ ْبُن  ُد  ، ثنا حُمَمَّ
، ثنا يُوُنُس ْبُن َأْرَقَم اْلِكْنِديُّ أَبُو َأْرَقَم، ثنا أَبُو اجْلَارُوِد، َعْن َحبِ  ُدوِسيُّ يِب ْبِن َيَساٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " َكاَن اْلَعبَّاُس ُعْقَبَة السَّ

ِزَل ِبِه َواِداًي، َواَل َيْشرَتَِي بِِه َذاَت َكِبٍد ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ِإَذا َدَفَع َمااًل ُمَضارَبًَة اْشرَتََط َعَلى َصاِحِبِه َأْن اَل َيْسُلَك ِبِه َِبًْرا، َواَل يَ نْ 
" َرْطَبٍة،   فََأَجازَهُ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِإىَل  َشْرطَهُ  فَ َرَفَع  َضاِمٌن،  فَ ُهَو  فَ َعَل   فَِإْن 

، أنبأ أَبُو يَ ْعَلى، ثنا ِمْشَجُع ْبُن ُمْصَعٍب أَ   -  11612 َكِم، ثنا يُوُنُس  بُو احلَْ َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
َلُه.   ، َفذََكَر احْلَِديَث ِمث ْ  ْبُن َأْرَقَم اْلِكْنِديُّ

بَهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي، َوَضعََّفهُ    اْلبَاقُونَ تَ َفرََّد بِِه أَبُو اجْلَارُوِد زاَِيُد ْبُن اْلُمْنِذِر، َوُهَو ُكويفٌّ َضِعيٌف َكذَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ  -  27
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 بَابُ الْمُعَامَلَةِ عَلَى النَّخْلِ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَوْ مَا تَشَارَطَا عَلَيْهِ مِنْ جُزْءٍ مَعْلُوم  
ِد بْ   -  11626 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

ْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر، ِفيَما حَيِْسُب أَبُو َسَلَمَة،   َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِغيَاٍث، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، أنبأ ُعب َ
َوسَ  َعَلْيِه  هللاُ  فَ َقالُ َصلَّى  َوالنَّْخِل،  َوالزَّرِْع  اأْلَْرِض  َعَلى  فَ غََلَب  َقْصرِِهْم،  ِإىَل  َأجْلََأُهْم  َحَّتَّ  َخْيرَبَ  َأْهَل  قَاَتَل  َدْعنَا لََّم  ُد،  حُمَمَّ اَي  وا: 

َها، َومَلْ َيُكْن ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  َها، َنُكوُن يف َهِذِه اأْلَْرِض ُنْصِلُحَها َونَ ُقوُم َعَلي ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم َواَل أِلَْصَحاِبِه ِغْلَماٌن يَ ُقوُموَن َعَلي ْ
ْطَر ِمْن ُكلِّ َزرٍْع َوَُنٍْل َوَشْيٍء َما َبَدا ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكاَن َعْبُد هللِا ْبُن َرَواَحَة فََأْعطَاُهْم َخْيرَبَ َعَلى َأنَّ َْلُُم الشَّ

ِإىَل َرسُ  ْطَر، َفَشَكْوا  الشَّ نُ ُهُم  ُيَضمِّ َيَْتِيِهْم يف ُكلِّ َعاٍم فَ َيْخُرُصَها َعَلْيِهْم، ُثَّ  هللاُ َعْنهُ  َعاٍم َرِضَي  َوَسلََّم يف  هللاُ َعَلْيِه  هللِا َصلَّى  وِل 
تُ  هللِا،  َأْعَداَء  اَي   " فَ َقاَل:  يَ ْرُشوُه،  َأْن  َوَأرَاُدوا  َخْرِصِه،  َة  َوأَلَنْ ُتْم  ِشدَّ ِإِلَّ،  النَّاِس  َأَحبِّ  ِعْنِد  ِمْن  ُتُكْم  ِجئ ْ َوَلَقْد  السُّْحَت  ْطِعُموّن 

هُ عَ  ُكْم َوُحبِّ ِإايَّ ِتُكْم ِمَن اْلِقَرَدِة َواْْلَنَازِيِر، َواَل حَيِْمُلِِن بُ ْغِضي ِإايَّ الُوا: هِبََذا قَاَمِت َلى َأْن اَل َأْعِدَل َعَلْيُكْم " فَ قَ أَبْ َغُض ِإِلَّ ِمْن ِعدَّ
َماَواُت َواأْلَْرضُ   السَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا اْبُن صَ   -  11627 اِعٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َسْعٍد، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
ثن ي،  َعمِّ َصلَّ ثنا  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  ُعَمَر،  أَبِيِه  َعْن  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  اَنِفٌع،  َثِِن  َحدَّ ِإْسَحاَق،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  َأيِب،  " ا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  ى 

ْطِر، َوِسَهاُمُهْم َمْعُلوَمٌة، َوَشَرطَ  نَا َأْخَرْجنَاُكْم "  َساَقى يَ ُهوَد َخْيرَبَ َعَلى تِْلَك اأْلَْمَواِل َعَلى الشَّ  َعَلْيِهْم ِإانَّ ِإَذا ِشئ ْ
 حسن. # قال المحقق:

 
ِإَْسَا  -  11629 ثنا  ْبِن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن،  أَبُو َسْهِل  أنبأ  ْغَداَد،  اْلَقطَّاُن بِب َ ْبُن اْلَفْضِل  احْلَُسنْيِ  ِإْسَحاَق اْلَقاِضي،  َأْخرَباََن أَبُو  ِعيُل ْبُن 

َعْن  ثنا    ، الزُّْهِريِّ َعِن  اأْلَْخَضِر،  َأيِب  اْبُن  َوُهَو  َصاِلٌح  أنبأ  ُسْفيَاَن،  ْبُن  َسِعيُد  ثنا   ، اْلُمَثىنَّ ْبُن  ُد  َأيِب حُمَمَّ َعْن  اْلُمَسيِِّب،  ْبِن  َسِعيِد 
َتَح َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيرَبَ َدعَ  ت َ ا اف ْ ا يَ ُهوَد فَ َقاَل: " نُ ْعِطيُكْم ِنْصَف الثََّمِر َعَلى َأْن تَ ْعَمُلوها، أُِقرُُّكْم  ُهَريْ َرَة قَاَل: َلمَّ

َعُث َعْبَد هللِا خيَْ  ُُهْم َأْن َيَُْخُذوهَ َما أَقَ رَُّكُم هللاُ َعزَّ َوَجلَّ "، قَاَل َفَكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ب ْ ا َأْو َيرْتُُكوَها،  ُرُصَها ُثَّ خُيَريِّ
َعبْ  َفَدَعا  إِلَْيِه،  فَاْشَتَكْوا  َذِلَك  بَ ْعِض  َوَسلََّم يف  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  أَتَ ْوا  ُهوَد  اْلي َ ذََكُروا، َوَأنَّ  َما  لَهُ  َفذََكَر  َرَواَحَة  ْبَن  هللِا  َد 

اِبْْلِيَارِ  ُهْم  هللِا،  َرُسوَل  اَي  هللِا:  َعْبُد  قَاَمِت فَ َقاَل  هِبََذا  َوقَاَلْت:  ُهوُد  اْلي َ فَ َرِضَيِت  َأَخْذاَنَها،  تَ رَُكوَها  َوِإْن  َأَخُذوَها،  َشاُءوا  ِإْن   ،
َ ِفي َماَواُت َواأْلَْرُض، ُثَّ ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يف َمَرِضِه الَِّذي تُ ُويفِّ  َجزِيَرِة اْلَعَرِب ِدينَاِن ِه: " اَل جَيَْتِمُع يف السَّ

هللاِ  ِإنَّ َرُسوَل  يَ ُهوِد َخْيرَبَ فَ َقاَل:  ِإىَل  َأْرَسَل  هللاُ َعْنهُ  َرِضَي  ِإىَل ُعَمَر  َهى َذِلَك  انْ ت َ ا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَمَلُكْم  "، قَاَل: فَ َلمَّ  َصلَّى 
َوَقْد َأِذَن هللاُ َعزَّ َوَجلَّ يف ِإْجاَلِئُكْم ِحنَي َعِهَد َرُسوُل هللِا ، يَ ْعِِن َما أَقَ رَُّكُم هللاُ َورَُسولُهُ ، رَُّكمْ َعَلى َهِذِه اأْلَْمَواِل َوَشَرَط َلُكْم َأْن يُقِ 

 ِض احلَِْجاِز، ُثَّ َقَسَمَها َبنْيَ َأْهِل احْلَُدْيِبَيةِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما َعِهَد، فََأْجاَلُهْم ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ُكلَّ يَ ُهوِديٍّ َوَنْصَراّنٍّ يف َأرْ 
 منكر اإلسناد والمحفوظ مرسل.  # قال المحقق:
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 كِتَابُ الْإِجَارَةِ  -  28
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 بَابُ جَوَازِ الْإِجَارَةِ 
احْلَاِفُظ، أنبأ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن    -   11635 ثنا ِإْسَرائِيُل، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا آَدُم،   ، ْبُن احْلَُسنْيِ ثنا ِإبْ َراِهيُم  اْلَقاِضي،  احْلََسِن 

هللاُ َعنْ  اْْلَطَّاِب َرِضَي  ْبِن  ، َعْن ُعَمَر  اأْلَْوِديِّ َمْيُموٍن  ْبِن  ، َعْن َعْمرِو  اْْلَْمَداّنِّ ِإْسَحاَق  َأيِب  اْلِقصَِّة قَاَل: فَ َقاَل َْلَاَعْن   هُ يف َهِذِه 
يَ  احْلََجَر َوْحَدُه، َواَل  تُُه، فَِإنَّهُ رََفَع  أَمَّا قُ وَّ  " تِِه َوأََمانَِتِه؟ فَ َقاَلْت:  ِبُقوَّ َما ِعْلُمِك  َأَمانَ ُتُه، فَ َقْولُُه: أَبُوَها:  ِإالَّ َعَشَرٌة، َوأَمَّا  َعهُ  ِطيُق رَف ْ

 َجَسَدِك "  اْمِشي َخْلِفي َوِصِفي ِلَ الطَّرِيَق؛ اَل َتِصُف الّرِيُح ِل 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبنُ   - 11636 ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ْيُد َوَحدَّ َهاّنُّ، ثنا ُعب َ  ِمْهَراَن اأْلَْصب َ

قَاَل: " فَ َزاَدهُ َذِلَك ِفيِه رَْغَبًة، فَ َقاَل }ِإّّنِ أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْ َنيِتَّ َهاَتنْيِ َعَلى َأْن  هللِا ْبُن ُموَسى، ثنا ِإْسَرائِيُل، َفذََكَرهُ َوزَاَد 
شَ  ِإْن  َسَتِجُدّن  َعَلْيَك  َأُشقَّ  َأْن  أُرِيُد  َوَما  ِعْنِدَك  َفِمْن  َعْشًرا  َأَْتَْمَت  فَِإْن  ِحَجٍج  ََثَاّنَ  هللاُ َتَُْجَرّن  ]القصص:  اَء  الصَّاحِلِنَي{  ِمَن   

َا اأْلََجَلنْيِ َقَضيْ 27 َنَك َأميَّ { ]القصص:  [ َأْي يف ُحْسِن الصُّْحَبِة َواْلَوفَاِء مِبَا قُ ْلُت، قَاَل ُموَسى }َذِلَك بَ ْيِِن َوبَ ي ْ ُت َفاَل ُعْدَواَن َعَليَّ
 [، فَ َزوََّجُه، َوأَقَاَم َمَعهُ َيْكِفيِه َويَ ْعَمُل َلهُ يف رَِعايَِة َغَنِمِه " 28]القصص:  [، قَاَل: نَ َعْم، قَاَل }َوهللاُ َعَلى َما نَ ُقوُل وَِكيٌل{ 28

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن مَحَْداَن الصَّرْييفُّ مبَِ   -  11638 َثِِن أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمَّ ا َعْبُد الصََّمِد ْبُن اْلَفْضِل  ْرَو، ثنَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ
سُ  قَاَل:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  أاََبَن،  ْبُن  احْلََكُم  ثنا  اْلَعَدّنُّ،  ُعَمَر  ْبُن  َحْفُص  ثنا   ، ْلِخيُّ َعَلْيِه  اْلب َ هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ِئَل 

ُهَما "َوَسلََّم: ِأيُّ اأْلََجَلنْيِ َقَضى ُموَسى؟ قَاَل: " أَ  ب َ  بْ َعَدُُهَا َوَأْطي َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثن - 11639 ا أَبُو َبْكٍر احْلَُمْيِديُّ

بْ  إِبْ َراِهيُم  َثِِن  َحدَّ احلَْ ُسْفيَاُن،  َعِن  َصاحِلًا،  رَُجاًل  وََكاَن  َأْسنَاّن،  ِمْن  وََكاَن  هللاُ:  َرمِحَهُ  ُسْفيَاُن  قَاَل  يَ ْعُقوَب،  َأيِب  ْبِن  حَيََْي  ْبِن ُن  َكِم 
اَلُم: ِأيُّ اأْلََجَلنْيِ َقَضى َأاَبَن، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َسأَْلُت ِجربَْ  ائِيَل َعَلْيِه السَّ

اَلُم؟ قَاَل: َأَتَُّهَما َوَأْكَمَلُهَما "   ُموَسى َعَلْيِه السَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن زاَِيٍد اْلَبصْ   -  11642 ِد ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ َثُم ْبُن َسْهٍل التُّْسرَتِيُّ َة، ثنا اْْلَي ْ ِريُّ مِبَكَّ

ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإْماَلًء، ثنا أَبُو َعْبدِ  ُد ْبُن ُفَضْيٍل، ثنا الرَّبِيُع ْبُن َبْدٍر، ح َوَحدَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ   حُمَمَّ هللِا حُمَمَّ
احلَْ  عَ ْبُن  الزَُّبرْيِ،  َأيِب  َعْن  َبْدٍر،  ْبُن  مَحَّاٌد، َوالرَّبِيُع  ثنا   ، يُّ اْلَعمِّ َأَسٍد  ْبُن  ُمَعلَّى  ثنا  اْلِْاَلِلُّ،  َخِدجَيةُ  َسِن  اْستَْأَجَرْت   " قَاَل:  َجاِبٍر  ْن 

َها َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسْفَرَتنْيِ ِإىَل جُ  َرَش، ُكلُّ َسْفَرٍة ِبَقُلوٍص " لَْفُظ َحِديِث َأيِب َعْبِد هللِا، َويف رَِوايَِة َأيِب َرِضَي هللاُ َعن ْ
ٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأجَّْرُت نَ ْفِسي ِمْن َخِدجَيَة َسْفَرَتنْيِ ِبَقلُو   ٍص " حُمَمَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
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ا  -  11649 ْبَن  اْلَعبَّاَس  يَ ْعِِن  اأْلَْسَفاِطيُّ  ثنا  ْيٍد،  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  ْبُن  َأْخرَباََن  هللِا  ْيُد  ُعب َ ثنا  ْلَفْضِل، 

َلَغ  ُمَعاٍذ، ثنا اْلُمْعَتِمُر، َعْن أَبِيِه، َعْن َحَنٍش، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  : َأَصاَب َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَصاَصٌة، فَ ب َ
َعُث ِبِه ِإىَل َنِبِّ هللِا صَ  ئًا يَ ب ْ ُجٍل لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأََتى ُبْستَااًن ِلرَ َذِلَك َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنُه، َفَخَرَج يَ ْلَتِمُس َعَماًل لَُيِصيَب ِمْنهُ َشي ْ

ُهوِديُّ ِمْن ََتْرِِه َسبْ  َهُ اْلي َ َعَة َعَشَر َدْلًوا، ُكلُّ َدْلٍو بَِتْمَرٍة، َفَخريَّ َقى لَهُ َسب ْ ُهوِد فَاْست َ َع َعْشَرَة ََتَْرًة َعْجَوًة، َفَجاَء هِبَا ِإىَل َنِبِّ هللِا  ِمَن اْلي َ
اَي أاََب احْلََسِن؟ " قَاَل: بَ َلَغِِن َما ِبَك ِمِن اْْلََصاَصِة اَي َنِبَّ هللِا، َفَخَرْجُت أَْلَتِمُس َعَماًل   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " ِمْن أَْيَن َهَذا

هللِا،   َنِبَّ  اَي  نَ َعْم   : َلَك طََعاًما، قَاَل: " َفَحَمَلَك َعَلى َهَذا ُحبُّ هللِا َوَرُسوِلِه؟ " قَاَل َعِليٌّ َنِبُّ أِلُِصيَب  هللاُ َعَلْيِه  فَ َقاَل   هللِا َصلَّى 
ْيِل َعلَ  ى َوْجِهِه، َمْن َأَحبَّ هللاَ َوَرُسوَلهُ فَ ْلُيِعدَّ جِتَْفافًا َوَسلََّم: " َوهللِا َما ِمْن َعْبٍد حيُِبُّ هللاَ َوَرُسولَهُ ِإالَّ اْلَفْقُر َأْسرََع إِلَْيِه ِمْن ِجْريَِة السَّ

يَ ْعِِن الصَّرْبَ وَ  َا  ْبَن َأيِب طَاِلٍب، َفذََكرَ "، َوِإَّنَّ َع َعِليَّ  َثِِن َمْن َسَِ ِد ْبِن َكْعٍب قَاَل: َحدَّ ْبِن زاَِيٍد َعْن حُمَمَّ َمْعىَن رُِوَي َعْن يَزِيَد   بَ ْعَض 
 َهِذِه اْلِقصَّةِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد اْلُمْقِرُئ، أ - 11650 ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ُسَلْيَماُن َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ نبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
نَا َعِليٌّ ُمْعَتِجًرا ِبرُبٍْد ُمشْ  ا ن َ ْبُن َحْرٍب، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعِن ُُمَاِهٍد قَاَل: َخَرَج َعَلي ْ يَصٍة فَ َقاَل: " َلمَّ َزَلْت َتِماًل يف َخَِ

ُهْم َفَما أَْنَت مِبَُلوٍم{ ]الذارايت:   َولَّ َعن ْ وَ 54}فَ ت َ ىلَّ [ مَلْ يَ ْبَق َأَحٌد ِمنَّا ِإالَّ أَيْ َقَن اِبْْلََلَكِة؛ ِإْذ أُِمَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَ ت َ
؟ أَنَّهُ َمرَّ اِبْمرََأٍة ِمَن اأْلَْنَصاِر َوَبنْيَ َيَدْي اَبهِبَا ِطنٌي، قُ ْلُت: " تُرِيِديَن َأْن تَ بُ لِّي َهَذا الطِّنيَ َعنَّا ِحنَي نَ َزَلْت " َوذََكَر َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ  

لَْلُتهُ َْلَا َوَأْعطَْتِِن ِستَّ َعْشَرَة ََتَْرًة، فَ  ُت هِبَا ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِجئْ " قَاَلْت: نَ َعْم، َفَشاَرْطتُ َها َعَلى ُكلِّ َذنُوٍب بَِتْمَرٍة، فَ ب َ
ُهوِديٍّ ُكلَّ َدْلٍو بَِتْمَرٍة، وَ  لِي َ هللاُ َعْنهُ  نَ زِْع َعِليٍّ َرِضَي  َها يف  هللاُ َعن ْ َأيِب ُهَريْ َرَة يف اْسِتَقاِء رَُجٍل  " َورُِوَي َعْن فَاِطَمَة َرِضَي  رُِوَي َعْن 

ى  َغرْيِ ُمَسمًّ
 ضعيف.  ل المحقق:# قا

 
 بَابُ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ حَتَّى تَكُونَ مَعْلُومَةً، وَتَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً 

ٍد الصَّرْييفُّ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن ِهاَلٍل، ثنا َعلِ  -  11651 احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق، ثنا يُّ ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َبْكُر ْبُن حُمَمَّ
َة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن َأيِب َحِنيَفَة، َعْن مَحَّاٍد، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن َأيِب ُهَريْ رَ 

فَ ْليُ ْعِلْمُه  اَل خَيُْطْب َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه، َواَل تَ نَاَجُشوا، َواَل تَ بَايَ ُعوا ِِبِْلَقاِء احْلََجِر، َوَمِن اْستَْأَجَر َأِجريًا  ُيَساِوِم الرَُّجُل َعَلى َسْوِم َأِخيِه، وَ 
 يٍف َعِن اْبِن َمْسُعودٍ َأْجَرهُ " َكَذا َرَواهُ أَبُو َحِنيَفَة، وََكَذا يف ِكتَايِب َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َوِقيَل ِمْن َوْجٍه آَخَر َضعِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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َوْيِه، ثنا يَ ْعُقوُب    -  11653 ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا اْبُن ُعْثَماَن، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َدَرْست َ

يًعا عَ ثنا َعْبُد هللِا ُهَو اْبُن اْلُمبَاَركِ  َثِِن َعْمُرو ْبُن الرَّبِيِع، ثنا اْبُن َْلِيَعَة، َجَِ ْن يَزِيَد  ، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب أَيُّوَب قَاَل: َوثنا يَ ْعُقوُب، َحدَّ
نَا َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص، ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن رَبِيَعَة ْبِن لَِقيٍط، َأْخرَبَهُ َعْن َماِلِك ْبِن ِهْدٍم، يَ ْعِِن َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك   قَاَل: " َغَزْواَن َوَعَلي ْ

أَلْ  فَاْنطََلْقُت  َشِديَدٌة،  خَمَْمَصٌة  نَا  فََأَصابَ ت ْ اجْلَرَّاِح،  ْبُن  ْيَدَة  ُعب َ َوأَبُو  اْْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  يُرِيُدوَن َوِفينَا  قَ ْوًما  فَأَْلَفْيُت  اْلَمِعيَشَة،  َتِمُس 
ْلَُ  َجُزورًا  ئً يَ ْنَحُروَن  َشي ْ َها  ِمن ْ فََأْعطَْوّن  فَ َفَعْلُت  َها،  ِمن ْ َوَأْعطُوّن  َوَعَمَلَها  ََنَْرَها  ُتُكْم  ُتْم َكَفي ْ ِشئ ْ ِإْن  فَ ُقْلُت:  أَتَ ْيُت  ْم،  ُثَّ  ْعُتهُ  ا، َفَصن َ

ُعَك َقْد تَ عَ  ْيَدَة فََأْخرَبْتُُه، ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َفَسأََلِِن: ِمْن أَْيَن ُهَو؟ فََأْخرَبْتُُه، فَ َقاَل: ُأَسِْ ْلَت َأْجَرَك، َوَأََب َأْن َيَُْكَلُه، ُثَّ أَتَ ْيُت َأاَب ُعب َ جَّ
ا رَأَْيُت َذِلَك تَ رَْكتُ َها، قَاَل: ُثَّ أَبْ َرُدوّن يف فَ ْتٍح لَ  َلَها، َوَأََب َأْن َيَُْكَلُه، فَ َلمَّ ى هللاُ َعَلْيِه  نَا، فَ َقِدْمُت َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّ فَ َقاَل ِل ِمث ْ

ئًا، َويف َحِديِث َسِعيٍد: مَلْ يَزِْدّن َعَلى َذِلَك "    َوَسلََّم، فَ َقاَل: َصاِحُب اجْلَُزوِر، َومَلْ يَ ُردَّ َعَليَّ َشي ْ
ْيُخ: َويف َهَذا ِإنَّ اأْلُْجَرَة َكاَنْت َُمُْهولًَة، َويف الذِّمَِّة ُمَعلََّقًة  ، َوهللاُ َأْعَلمُ قَاَل الشَّ  ِبَعنْيٍ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن َعْمرٍو، َعْن أَ   - 11654 ِد ْبِن يَزِيَد ْبِن رِفَاَعَة اْلَقاِضي، َعْن َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث، َعْن حُمَمَّ يِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب َورُِوَي َعْن حُمَمَّ
 هُ قَ ْبَل َأْن جيَِفَّ َعَرقُُه، َوَأْعِلْمهُ َأْجَرهُ َوُهَو يف َعَمِلِه "  ُهَريْ َرَة َمْرفُوًعا: " َأْعطُوا اأْلَِجرَي َأْجرَ 

اْلَقطَّاُن   ْبِن ِعْمَراَن  ْبُن َعِليِّ  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  ثنا  َأيِب َعْمرٍو،  ْبُن  أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد  أَبُو ُعَمَر حُمَمَّ َأْخرَباََنهُ  ثنا  هِبَا،  ْسِفَرايِيِِنُّ  ْبُن اإْلِ ُد 
َأيِب زَ  ْبِن  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  ثنا حُمَمَّ ِبِِْسَفَراِئنَي،  اْلَمْقِدِسيُّ  اْلَوْرِد  َأيِب  ْبِن  ْبِن ِعْمَراَن  ْبِن رِفَاَعَة احْلَُسنْيِ  يَزِيَد  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ اْلَقاِضي،  ْيٍد 

 ،  َفذََكَرهُ 
 َوَهَذا َضِعيٌف مِبَرَّةٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

  إِثْمِ مَنْ مَنَعَ الْأَجرِيَ أَجْرَهُ بَابُ 
زَّازُ ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  11659 ِد ْبِن الصَّبَّاحِ ،  ثنا أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل اْلب َ ثنا إِبْ َراِهيُم  ،  ثنا الزَّْعَفرَاّنُّ يَ ْعِِن احْلََسَن ْبَن حُمَمَّ
َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ، َعْن أَبِيهِ ، َأْخرَبّن ُسَهْيُل ْبُن َأيِب َصاِلحٍ ، هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ثنا َعْبُد ، ْبُن َمْهِديٍّ 

 " َأْعِط اأْلَِجرَي َأْجَرهُ قَ ْبَل َأْن جيَِفَّ َعَرقُهُ " 
أَبُو طَاِهٍر، أَنْ بَأَ أَبُ  اٍر اْلُمَؤذُِّن،  َوَأْخرَباََن  ُد ْبُن َعمَّ ثنا حُمَمَّ  ، اأْلَنْ بَاِريُّ ْبُن حَيََْي، ثنا ُسَوْيٌد  ُد  ِباَلٍل، ثنا حُمَمَّ ْبُن  ،  و َحاِمِد  اْلَمْقرُبِيِّ َعِن 

 قَ ْبَل َأْن جيَِفَّ َعَرقُهُ "  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْعِط اأْلَِجرَي َأْجَرهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخرِيِ الْأَحْمَالِ؛ لِيَكُونَ أَسْهَلَ عَلَى الْجِمَالِ وَغَيْرِهَا 

ِد ْبِن حِمَْمٍش اْلَفِقيهُ   -  11663 ُد ْبُن حُمَمَّ َلِميُّ   ثنا،  ثنا أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّانُ ،  َأْخرَباََن حُمَمَّ ُد ْبُن الصَّْلتِ ،  َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف السُّ ، ثنا حُمَمَّ
َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ ،  َعِن الزُّْهِريِّ ،  َعْن َبْكِر ْبِن َوائِلٍ ،  ثنا قَ ْيُس ْبُن الرَّبِيعِ 

ُروا؛ فَِإنَّ اْلَيَد ُمَعلََّقٌة، َوالّرِْجَل ُموثَ َقٌة َوَصَلهُ قَ ْيُس ْبُن الرَّبِيِع َعْن َبْكرِ َوَسلََّم: "   َنةَ   ِإَذا مَحَّْلُتْم فََأخِّ ي ْ ْبِن َواِئٍل، َوَرَواهُ ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ
، ي َ  كِّ َعِن الزُّْهِريِّ ُروا اأْلَمْحَاَل؛ فَِإنَّ اأْلَْيِدَي  َعْن َواِئٍل، أَْو َبْكِر ْبِن َواِئٍل، َهَكَذا اِبلشَّ ُلُغ ِبِه النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأخِّ ب ْ

 ُمَعلََّقٌة، َواأْلَْرُجَل ُموثَ َقٌة " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اأْلَ   -  11680 ْبِن رََجاٍء  َأمْحََد  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  ُد ْبُن َأْخرَباََن  ثنا حُمَمَّ اْلَقاِضي،  َمْنُصوٍر  ٍد حَيََْي ْبُن  ثنا أَبُو حُمَمَّ ِديُب، 

َأيِب َوَفَضُل ْبُن ِعْمَراَن اأْلَْعَرُج، قَااَل: ثنا َعِليُّ ْبُن َعاِصٍم قَاَل: َأْخرَبّن َداُوُد ْبُن  ، ثنا ُموَسى ْبُن َخاقَانَ ، ُموَسى احْلُْلَواّنُّ أَبُو َجْعَفرٍ 
َوَسلََّم ِفَداَءُهْم  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " مَلْ َيُكْن أِلاَُنٍس ِمْن ُأَساَرى َبْدٍر ِفَداٌء، َفَجَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ ، َعْن ِعْكرَِمةَ ، ِهْندَ 

اْلِكتَابََة، قَاَل: َفَجاَء ُغاَلٌم   اأْلَْنَصاِر  أَْواَلَد  يُ َعلُِّموا  َما َشْأُنَك؟ قَاَل: َضَرَبِِن  َأْن  لَهُ أَبُوُه:  يَ ْوًما ِإىَل أَبِيِه، فَ َقاَل  يَ ْبِكي  اأْلَْنَصاِر  ِمَن 
 ُمَعلِِّمي، قَاَل: اْْلَِبيُث يَطُْلُب ِبَذْحِل َبْدٍر، َوهللِا اَل َتَْتِيِه أََبًدا " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثَ نَاهُ أَبُو  - 11685 ِد ْبِن ُعْبُدوسٍ َحدَّ رَّاُج ِإْماَلًء، ثنا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ٍد السَّ ، ثنا اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَّ  الطََّرائِِفيُّ
ارِِميُّ  الدَّ ْبُن َسِعيٍد  هللاِ ،  ُعْثَماُن  ْيِد  ْبِن ُعب َ ِإَْسَاِعيَل  ُمْسِلمٍ ،  ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حَيََْي ْبِن  اْلَولِيُد ْبُن  اْلَعزِيزِ ،  ثنا  ْبُن َعْبِد  ،  ثنا َسِعيُد 
ْيِد هللاِ  ْرَداءِ ،  َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ُعب َ ْرَداءِ ،  َعْن أُمِّ الدَّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َأَخَذ قَ ْوًسا َعَلى ،  َعْن َأيِب الدَّ

 اْلُقْرآِن قَ لََّدهُ هللاُ قَ ْوًسا ِمْن اَنٍر "  تَ ْعِليمِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  11686 أَبُو َعْبِد هللِا  ارِِميُّ َعْن ُدَحْيٍم ،  َأْخرَباََن  الدَّ ْبُن َسِعيٍد  لَنَا ُعْثَماُن  َأَجاَز  الطََّرائِِفيُّ قَاَل: َوِفيَما  احْلََسِن  أَبُو  أنبأ 

ْرَداِء َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن تَ َقلََّد قَ ْوًسا َعَلى تَ ْعِليمِ قَاَل: " َحِديُث    . لَْيَس لَهُ َأْصلٌ   ..." اْلُقْرآنِ َأيِب الدَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ كَسْبِ الْإِمَاءِ 
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،  ثنا َعْبُد اْلَواِرثِ ،  ثنا أَبُو َمْعَمرٍ ،  ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسنِ ،  احْلَاِفظُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    - 11688
انَ  ِد ْبِن ِسريِينَ ،  ثنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ ِه َوَسلََّم َعْن ََثَِن اْلَكْلِب، َوَمْهِر َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ ،  َعْن حُمَمَّ

 الزَّمَّارَِة "  
َنهُ َعَلى طَرِيقِ  ْهُي َعِن َكْسِبِهنَّ ِإَذا مَلْ يُ ْعَلْم ِمْن أَْيَن َكَسب ْ ْيُخ: َوحُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن الن َّ ْنزِيِه؛ َخْوفًا ِمْن ُمَواقَ َعِة احْلََراِم، َوَعَلى قَاَل الشَّ  الت َّ

 ُدلُّ َما: َهَذا يَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْبِن َعْبَدانَ   -  11695 َأمْحََد  ْبُن  الصَّفَّارُ ،  َأْخرَباََن َعِليُّ  ْيٍد  رَّاجُ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َ السَّ ِإْسَحاَق  إِبْ َراِهيُم ْبُن  ، ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي ،  ثنا 

َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ، َعْن َعْلَقَمةَ ، َعْن إِبْ َراِهيمَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُسْفيَاَن الث َّْوِريِّ ، أنبأ َعبَّاُد ْبُن َكِثريٍ 
 َوَسلََّم: " طََلُب َكْسِب احْلاََلِل َفرِيَضٌة بَ ْعَد اْلَفرِيَضِة "  

، َوُهَو َضِعيٌف َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ قَاَل: قَ رَ  ْعُت َأاَب َأمْحََد تَ َفرََّد بِِه َعبَّاُد ْبُن َكِثرٍي الرَّْمِليُّ ْأُت ِِبَطِّ َأيِب َعْمرٍو اْلُمْسَتْمِلي، َسَِ
ْعُت حَيََْي ْبَن حَيََْي ُيْسَأُل َعْن َحِديِث َعبَّاِد ْبِن َكِثرٍي يف َكْسِب احْلاََلِل قَاَل: قَ  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اْلَفرَّاَء يَ ُقوُل: َسَِ

 َكاَن قَاَلهُ   قَاَل: ِإنْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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  تَضَمَّنَ الْعَقْدُ شَرْطًا فَاسِد ا بَابُ مَنْ أَبَاحَ الْمُزَارَعَةَ بِجُزْءٍ مَعْلُوم  مُشَاع  وَحَمَلَ النَّهْيَ عَنْهَا عَلَى التَّنْزِيهِ أَوْ عَلَى مَا لَوْ 
ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقرِئُ   -  11740 ، ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِغيَاثٍ ،  ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ

ْبُن َسَلَمةَ  َأيِب َحِكيمٍ ،  ثنا مَحَّاُد  ْبِن  ِإَْسَاِعيَل  اْلَعزِي،  َعْن  َعْبِد  ْبِن  َمَرِضِه ،  زِ َعْن ُعَمَر  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يف  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل 
َقنَيَّ  َُذوا قُ ُبوَر أَْنِبيَائِِهْم َمَساِجَد، اَل يَ ب ْ ُهوَد َوالنََّصاَرى؛ اَتَّ ا اْسُتْخِلَف الَِّذي َماَت ِفيِه: " قَاَتَل هللاُ اْلي َ ِدينَاِن ِبَِْرِض اْلَعَرِب "، فَ َلمَّ

ْم، َوَأْجَلى َأْهَل َفَدٍك َوتَ ْيَماَء َوَأْهَل َخْيرَبَ،  ُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأْجَلى َأْهَل جَنَْراَن ِإىَل اْلَبْحرَانِيَِّة، َواْشرَتَى ُعُقَرُهْم َوأَْمَواْلَُ ُعمَ 
يَاَض َعَلى َأْن َكا  َيَة، فََأْعَطى اْلب َ ْبَن ُمن ْ ْعَمَل يَ ْعَلى  الث ُُّلُث، َوِإْن َكاَن  َواْست َ ِمْن ُعَمَر، فَِلُعَمَر الث ُّلُثَاِن َوَْلُُم  َقُر َواحْلَِديُد  اْلَبْذُر َواْلب َ َن 

ْطُر، َوَأْعَطى النَّْخَل َواْلِعَنَب َعَلى َأنَّ ِلُعَمَر الث ُّلَُثنْيِ َوَْلُُم الث ُُّلَث  ُهْم فَ َلُهُم الشَّ  ِمن ْ
إِلَْيهِ  اْلُبَخاِريُّ  َأيِب   َوَأَشاَر  َعْن  ُمْسِلٍم:  ْبُن  قَ ْيُس  َوقَاَل  اْلبَاِب:  تَ ْرََجَِة  يف  اْلُبَخارِيُّ  قَاَل  ُمْرَسٌل.  َوُهَو  اْلبَاِب  تَ ْرََجَِة  َما يف  َجْعَفٍر:   

: َوزَارَعَ  ، َوَسْعُد ْبُن َماِلٍك، َواْبُن َمْسُعوٍد، َوُعَمُر ْبُن  اِبْلَمِديَنِة َأْهُل بَ ْيِت ِهْجَرٍة ِإالَّ يَ ْزرَُعوَن َعَلى الث ُُّلِث َوالرُّبُِع قَاَل اْلُبَخاِريُّ  َعِليٌّ
، َواْبُن ِسريِيَن َوقَاَل َعْبدُ  َأيِب َبْكٍر، َوآُل ُعَمَر، َوآُل َعِليٍّ اْلَعزِيِز، َواْلَقاِسُم، َوُعْرَوُة، َوآُل  ُأَشاِرُك   َعْبِد  الرَّمْحَِن ْبُن اأْلَْسَوِد: ُكْنُت 

 ِن ْبَن يَزِيَد يف الزَّرْعِ َعْبَد الرَّمحَْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ حِفْظِ الْمَنْطِقِ فِي الزَّرْعِ 

ْيدٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَدانَ   -   11752 ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  ْبُن َعْمرٍو ،  ثنا  ْبُن  ،  ثنا َخَلُف  َثمِ َوِإبْ َراِهيُم  ، ،  اْْلَي ْ ْيٍد اْلِعْجِليِّ َجاُر ُعب َ
َة، ثنا ُموَسى ْبُن َهارُونَ ،  ح َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ،  ثنا ُمْسِلُم ْبُن َأيِب ُمْسِلمٍ  َبَة َسْلُم ْبُن اْلَفْضِل اآْلَدِميُّ مِبَكَّ ي ْ ثنا  ،  أنبأ أَبُو قُ ت َ

دٍ ،  َعْن ِهَشامٍ ،  َسنْيٍ ثنا خَمَْلُد ْبُن حُ ،  ُمْسِلٌم اجْلَْرِميُّ  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يَ ُقوَلنَّ ،  َعْن حُمَمَّ
ٌد: قَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: أمََلْ َتْسَمُعوا ِإىَل ق َ  ُقْل: َحَرْثُت " قَاَل حُمَمَّ ْوِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ }أَفَ َرأَيْ ُتْم َما حَتُْرثُوَن أَأَنْ ُتْم  َأَحدُُكْم: زَرَْعُت، َوَلِكْن لِي َ

 [ 64تَ ْزرَُعونَهُ َأْم ََنُْن الزَّارُِعوَن{ ]الواقعة:  
 حسن. # قال المحقق:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي نَصْبِ الْجَمَاجِمِ لِأَجْلِ الْعَيْنِ 
ريََوْيهِ ثنا  ،  َأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم احْلَاِفظُ  -  11753 ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن  ، ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدةَ ،  أَبُو اْلَفْضِل ْبُن َخَِ

رَاَوْرِديُّ  ٍد الدَّ َثُم ْبُن َحْفصٍ ،  حُمَمَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َأَمَر  َأنَّ َرُسوَل هللاِ ،  َعْن ُعَمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن ُحَسنْيٍ ،  أَبِيهِ   َعنْ ،  َأْخرَبّن اْْلَي ْ
 بِتِْلَك اجْلََماِجِم جُتَْعُل يف الزَّرِْع ِمْن َأْجِل اْلَعنْيِ "  

َقِطعٌ   َهَذا ُمن ْ
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هللاُ  هللِا َصلَّى  ِه قَاَل: َقِدَم َرُسوُل  أَبِيِه، َعْن َجدِّ ، َعْن  احْلَُسنْيِ ْبِن  ْبِن َعِليِّ  ْبُن ُعَمَر  اَي  َوَرَواهُ َعِليُّ   " اْلَمِديَنَة فَ َقاَل:   َعَلْيِه َوَسلََّم 
َواْحرَتِثُ  َمطًَرا،  اأْلَْرِض  ِِبََقلِّ  فَِإنَُّكْم  َها؛  ِمن ْ فَأَِقلُّوا  اْلَماِشَيَة  حتُِبُّوَن  ِإنَُّكْم  قُ َرْيٍش،  ِمَن َمْعَشَر  ِفيِه  َوَأْكثَ ُروا  ُمبَاَرٌك،  احْلَْرَث  فَِإنَّ  وا؛ 

 اجْلََماِجِم "  
، ثنا أَبُو َعِليٍّ  َوَهذَ  ٍد، ثنا أَبُو احْلَُسنْيِ اْلَفَسِويُّ ُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا َأمْحَُد ْبُن ا أَْيًضا ُمْرَسٌل، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ اللُّْؤلُِؤيُّ

، َفذَ   َكَرهُ َصاِلٍح، ثنا اْبُن َأيِب فَُدْيٍك، َعْن َعِليِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليٍّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَرْحِ السِّرْجنِيِ وَالْعَذِرَةِ فِي الْأَرْضِ 

وِريُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 11756 ٍد الدُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ،  َعاِصٍم النَِّبيلُ ثنا أَبُو ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
انَ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " ُكنَّا نُْكِري َأْرَض َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَنْشرَتُِط  ، َعْن ِعْكرَِمةَ ، َعْن أَبِيهِ ، ثنا احْلَجَّاُج ْبُن َحسَّ

 َعَلْيِهْم َأْن اَل َيْدُمُلوَها ِبَعِذرَِة النَّاِس " 
 ضعيف.  حقق:# قال الم

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَطْعِ السِّدْرَةِ 

ْلِح، ثنا ،  ثنا أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفظُ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  11760 ْلِحيُّ بَِفِم الصِّ ُد ْبُن حَيََْي الصِّ ثنا حُمَمَّ
اْلَْ  ْبُن  ُد  اأْلَْحَوِص حُمَمَّ الرَّْمِليُّ أَبُو  َمْوَهٍب  ْبُن  يَزِيُد  ثنا  َثِم،  اْلَيَسعِ ،  ي ْ ْبُن  َمْسَعَدةُ  ُجَرْيجٍ ،  ثنا  اْبِن  ِدينَارٍ ،  َعِن  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  ،  َعْن 

  رَْأَسهُ يف النَّاِر "  َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َقَطَع ِسْدرًَة َصوََّب هللاُ 
نَاهُ ِمْن َحِديِث َمْسَعَدَة، َومَلْ يُ تَابَْع َعَليْ  ب ْ َا َرَواهُ اْبُن ُجَرْيٍج َعْن قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا: قَاَل أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ: َهَكَذا َكت َ ِه، َوُهَو َخطَأٌ، َوِإَّنَّ

ْبِن ِدينَاٍر َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ  ْبِن َسَلَمَة،  َعْمرِو  احْلََسِن  ْبُن  أَنْ بَأَ َعِليُّ   ، أَبُو َعِليٍّ أَنْ بَأَ  هللِا،  أَبُو َعْبِد  َأْخرَباََنهُ  ْبُن َبرْيِ. قَ ْولُُه:  ُموَسى  ثنا 
ْبِن َعِليٍّ  َنْصِر  اْبِن ُجَرْيٍج، َفَصاَرْت رَِوايَةُ  ُأَساَمَة، َعِن  أَبُو  ثنا   ، اْلَمْسُروِقيُّ الرَّمْحَِن  َأْن َعْبِد  هِبََذا َمْعُلوَلًة، َوحُيَْتَمُل  ُأَساَمَة  َأيِب   َعْن 

 َيُكوَن أَبُو ُأَساَمَة َرَواهُ َعَلى اْلَوْجَهنْيِ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا  ،  فَ َقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  11762 َعْن ،  ثنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َعْن ُعْرَوَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْقطَُعوَن ،  َعْن َعْمرِو ْبِن َأْوسٍ ،  َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ،  َأيِب ُعْثَمانَ 

هُ  ْدَر َيُصب ُّ  ُم هللاُ َعَلى رُُءوِسِهْم يف النَّاِر َصبًّا " السِّ
، َوَهَذا ُهَو اْلَمْحُفوُظ َعْنهُ ُمْرَساًل  ُد ْبُن َشرِيٍك اْلَمكِّيُّ  أَبُو ُعْثَماَن َهَذا ُهَو حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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وَِكيعٍ   -  11763 َعْن  َبَة،  َشي ْ َأيِب  ْبُن  اْلَقاِسُم  َرَواهُ  اْلَعاِمرِيِّ َعْن  ،  َوَقْد  َشرِيٍك  ْبِن  ِد  ِدينَارٍ ،  حُمَمَّ ْبِن  َعْمرِو  ْبِن ،  َعْن  َعْمرِو  َعْن 

َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْقطَُعو ، َعْن ُعْرَوةَ ، َأْوسٍ  ْدَر ُيَصبُّوَن َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ َن السِّ
 يف النَّاِر َعَلى رُُءوِسِهْم َصبًّا " 

، ثنا   َبَة، َفذََكَرُه. قَاَل أَبُو َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْدرِيَس اأْلَْنَصارِيُّ اْلَقاِسُم ْبُن َأيِب َشي ْ
: َما أُرَاهُ َحِفظَهُ َعنْ  ، َوَمْن ََتبَ عَ  َعِليٍّ هُ َعَلى رَِوايَِتِه، َعْن  وَِكيٍع، َوَقْد َتَكلَُّموا ِفيِه، يَ ْعِِن اْلَقاِسَم، َواْلَمْحُفوُظ رَِوايَةُ َأيِب َأمْحََد الزَُّبرْيِيِّ

ِد ْبِن َشرِيٍك، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعْمرِو ْبِن َأْوٍس، َعْن ُعْرَوَة، َأنَّ َرسُ   وَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُمْرَساًل حُمَمَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
،  أنبأ ِإبْ َراِهيُم ْبُن يَزِيدَ ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصورٍ ،  ثنا ِإَْسَاِعيُل الصَّفَّارُ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ   -  11764

َثِِن   ْبُن ِدينَارٍ َحدَّ تَ ْقطَُعُه؛،  َعْمُرو  َأاَل  ْدُر َزْرَعُه، فَ ُقْلُت:  السِّ أَْفَسَد  ثَِقيٍف َقْد  ِمْن  َأْدرَْكُت َشْيًخا  َأْوٍس قَاَل:  ْبِن  فَِإنَّ   َعْن َعْمرِو 
َأاَن   "؟ فَ َقاَل:  ِمْن َزرٍْع  ِإالَّ   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  هللِا َصلَّى  َمْن َقَطَع  َرُسوَل   " يَ ُقوُل:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  ْعُت َرُسوَل  َسَِ

ِمَن الزَّرِْع َوِمْن َغريِْ  أَْقطََعهُ  َأْن  َأْكَرهُ  "، فََأاَن  اْلَعَذاُب َصبًّا  ِمْن َزرٍْع ُصبَّ َعَلْيِه  ِإالَّ  ْدَر  َأْوٍس السِّ ْبِن  ِلَعْمرِو  ِإْسنَاٌد آَخُر  ِه " فَ َهَذا 
 َوى رَِوايَِتِه َعْن ُعْرَوَة ِإْن َكاَن َحِفظَهُ ِإبْ َراِهيُم ْبُن يَزِيدَ سِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -  11765 هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأْخرَباََن  يَزِيَد َكَما  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  َعْن  رُِوَي  وَ ،  َوَقْد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  َسِعيٍد  أَبُو  َثِِن  ثنا َحدَّ ِكيٍع، 
 ُّ َثِِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن يَزِيدَ ،  ثنا ِهَشاُم ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  ثنا َصاِلُح ْبُن ِمْسَمارٍ ،  ِإبْ َراِهيُم ْبُن َنْصٍر الضَّبِّ َعْن َجْعَفِر  ،  َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ،  َحدَّ

ِد ْبِن َعِليٍّ  قَاَل: " قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْخُرْج فََأذِّْن يف النَّاِس ِمَن هللِا  َعْن َعِليٍّ ، َعْن َجدِّهِ ، َعْن أَبِيهِ ، ْبِن حُمَمَّ
ُيوخِ  ْدرَِة " َهَكَذا قَالَهُ َشْيُخنَا يف َغَراِئِب الشُّ  اَل ِمْن َرُسوِلِه: لََعَن هللاُ قَاِطَع السِّ

َوِريُّ أَبُو َبْكرٍ ، أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفظُ ، اِفظُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ  - 11766 ين َ ُد ْبُن ِعْمَراَن ْبِن ُخَزمْيََة الدِّ ، ثنا حُمَمَّ
ْبُن ُسَلْيَمانَ  ثنا ِهَشاُم  الرَّمْحَِن،  ْبُن َعْبِد  اْلَمْخُزوِميُّ َسِعيُد  ْيٍد  أَبُو ُعب َ اْبِن ُجَرْيجٍ ،  ثنا  اْلَمكِّيُّ َحدَّ ،  َعِن  يَزِيَد  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  َعْن ،  َثِِن 

دٍ ،  َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ  ْيُخ، َواْبُن ُجَرْيٍج يف ،  َعْن َعِليٍّ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعِن احْلََسِن ْبِن حُمَمَّ : َهَكَذا قَاَل لَنَا َهَذا الشَّ َفذََكَرُه. قَاَل أَبُو َعِليٍّ
إِ  َوَرَواهُ  َوْهٌم،  ُسَلْيَمانَ ِإْسنَاِدِه  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  اْلُمْنِذِر،  ْبُن  يَزِيدَ ،  بْ َراِهيُم  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  َوُهَو ،  َعْن  ِإْسنَاِدِه  يف  ُجَرْيٍج  اْبَن  َيْذُكِر  َومَلْ 

ِد ْبِن عَ  ِليٍّ ُمْرَساًل، َوَرَواهُ َعِليُّ ْبُن ِهَشاِم ْبِن  الصََّواُب. َوَرَواهُ َعِليُّ ْبُن ََثِبٍت، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن يَزِيَد، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن حُمَمَّ
، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر َوُسَلْيَماَن اأْلَْحَوِل، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ اْلرَبِيِد، َعْن ِإبْ رَ  ِه، َعْن َعْمرِو ْبِن  اِهيَم اْْلُوِزيِّ

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوقَاَل: " ِإالَّ ِمْن َزرٍْع "    َأْوٍس الث ََّقِفيِّ
ُمَثىنَّ ْبُن الصَّبَّاِح، َعْن َعْمرٍو،  أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ: َحِديُث ِإبْ َراِهيَم ْبِن يَزِيَد ُمْضطَِرٌب، َوِإبْ َراِهيُم َضِعيٌف قَاَل الشَّْيُخ: َوَرَواهُ الْ  قَالَ 

 َعْن َأيِب َجْعَفرٍ 
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِبْشَرانَ   -  11767 ْبُن  َعِليُّ  َأْخرَباََن  الصَّفَّارُ ،  َكَما  ِإَْسَاِعيُل  َمْنُصورٍ ،  أنبأ  ْبُن  َأمْحَُد  ْبَن ،  ثنا  اْلُمَثىنَّ  ْعُت  َسَِ قَاَل:  الرَّزَّاِق  َعْبُد  ثنا 
ْبِن ِدينَارٍ  ِلَعِليٍّ يف ،  الصَّبَّاِح حُيَدُِّث، َعْن َعْمرِو  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبُّ َصلَّى  َأيِب َجْعَفٍر قَاَل: قَاَل  َماَت ِفيِه: " َعْن  الَِّذي  َمَرِضِه   

َماُم َأمْحَدُ  ْدَر " قَاَل اإْلِ َقِطٌع َوَضِعيٌف، اْخُرْج اَي َعِليُّ فَ ُقْل َعِن هللِا اَل َعْن َرُسوِل هللِا: َلَعَن هللاُ َمْن يَ ْقطَُع السِّ  َرمِحَهُ هللاُ: ُكلُّ َذِلَك ُمن ْ
اْبِن ُجَرْيٍج، فَِإّّنِ اَل  َأْعَلُم وَ   ِإالَّ َحِديَث  َعهُ َوهللاُ  َيُكوَن َسَِ َأْن  َأْم اَل، َوحُيَْتَمُل  ْبِن َحَبِشيٍّ  ِمْن َعْبِد هللِا  َع َسِعيٌد  رُِوَي  َأْدِري َهْل َسَِ

 ِبِِْسنَاٍد آَخَر َمْوُصواًل ِإْن َكاَن حَمُْفوظًا 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َثِِن الزَُّبرْيُ ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد احْلَاِفظُ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -   11768 ُد ْبُن نُوٍح اجْلُْنِديَسابُورِيُّ ، َوَأاَن َسأَْلُتهُ ،  َحدَّ ، ثنا حُمَمَّ

ْبِن احْلَْبَحابِ  ْبِن ُشَعْيِب  اْلَكِبرِي  ِد ْبِن َعْبِد  وِس ْبُن حُمَمَّ اْلَقاِهِر ْبُن ُشَعْيبٍ ،  ثنا َعْبُد اْلُقدُّ ْبِن َحِكيمٍ ،  ثنا َعْبُد  هَبِْز  ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن 
ْدِر ُيَصوُِّب هللاُ رَْأَسهُ يف النَّ  ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاِطُع السِّ  اِر " َعْن َجدِّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

َجَرِة، ثنا زَْيُد  ،   َعْبِد اْلَواِحِد احْلَاِفظُ ثنا الزَُّبرْيُ ْبنُ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -   11769 ُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَماِلِكيُّ اِبلشَّ ثنا أَبُو َعِليٍّ حُمَمَّ
َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  َجدِّهِ َعْن  ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن َأِخيِه خُمَاِرِق ْبِن احْلَاِرِث، َعْن هَبِْز ْبِن َحِكيمٍ ،  ثنا حَيََْي ْبُن احْلَاِرثِ ،  ْبُن َأْخَزمَ 

ْدِر "   َوَسلََّم قَاَل: " ِمَن هللِا اَل ِمْن َرُسولِِه: لََعَن هللاُ َعاِضَد السِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ٌد، ثنا احْلََسنُ ،  َأيِب َعْمرٍوَوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن    -  11776 ِد ْبِن ،  ثنا أَبُو ِشَهابٍ ،  ثنا حَيََْي ْبُن آَدمَ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َعْن حُمَمَّ
َتًة مَلْ َتُكْن أِلََحٍد   َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "، َعْن حَيََْي ْبِن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ ، ِإْسَحاقَ  َمْن َأْحيَا َأْرًضا َمي ْ

َثِِن َصاِحُب َهَذا احْلَِديِث أَنَّهُ أَْبَصَر رَ  َلهُ ِفهَي َلُه، َولَْيَس ِلِعْرٍق ظَاملٍِ َحقٌّ " قَاَل: فَ َلَقْد َحدَّ ُجَلنْيِ ِمْن بَ يَاَضَة خَيَْتِصَماِن ِإىَل َرُسوِل قَ ب ْ
هللاُ َعَلْيهِ  َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  هللاُ  هللِا َصلَّى  َُنْاًل، فَ َقَضى َرُسوُل  اآْلَخُر  َأََجٍَة أِلََحِدُِهَا َغَرَس ِفيَها  اأْلَْرِض  َوَسلََّم يف  ِلَصاِحِب 

 ُصوِل النَّْخِل اِبْلُفئُوِس، َوإِنَّهُ لََنْخٌل ُعمٌّ.  ِبَِْرِضِه، َوَأَمَر َصاِحَب النَّْخِل َأْن خُيْرَِج َُنَْلهُ َعْنُه، قَاَل: فَ َلَقْد رَأَيْ ُتهُ َيْضِرُب يف أُ 
بَ ْعُضُهُم: الْ  اِبلطَّوِيِل، َوقَاَل  لَْيَس اِبْلَقِصرِي َواَل  الَِّذي  ْبُن آَدَم: َواْلُعمُّ قَاَل بَ ْعُضُهُم:  الطَّوِيُل قَاَل حَيََْي  ُعمُّ اْلَقِدمُي، َوقَاَل بَ ْعُضُهُم: 

ْيُخ: َوَقدْ  بَابُ  قَاَل الشَّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َيَساِر أَنَّهُ قَاَل: اْلُعمُّ: الشَّ  رُِوَي َعْن حُمَمَّ
 صحيح لغيره بدون القصة.  # قال المحقق:

 
، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس  - 11777 ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن أَيُّوَب الصَّْبِغيُّ حُمَمَّ

َثِِن َكِثرُي ْبُن َعْبِد هللاِ ،  ثنا اْبُن َأيِب أَُوْيسٍ ، احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زاَِيدٍ  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ،  َعْن َجدِّهِ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َحدَّ
 يَا َمَواًَت ِمَن اأْلَْرِض يف َغرْيِ َحقِّ ُمْسِلٍم فَ ُهَو َلُه، َولَْيَس لِِعْرٍق ظَاملٍِ َحقٌّ " قَاَل: " َمْن َأحْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ بِعَطِيَّةِ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ السُّلْطَانِ 

ْبُن فُوَركٍ أَ   -  11780 َبْكِر  أَبُو  ْبُن َجْعَفرٍ ،  ْخرَباََن  هللِا  ْبُن َحِبيبٍ ،  أنبأ َعْبُد  يُوُنُس  الطَّيَاِلِسيُّ ،  ثنا  أَبُو َداُوَد  َعِن  ،  ثنا زَْمَعةُ ،  ثنا 
َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ،  َعْن ُعْرَوةَ ،  الزُّْهِريِّ   َعَلْيِه َوَسلََّم " اْلِعبَاُد ِعبَاُد هللِا، َواْلِباَلُد ِباَلُد هللِا، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

ئًا فَ ُهَو َلُه، َولَْيَس لِِعْرٍق ظَاملٍِ َحقٌّ "  َفَمْن َأْحيَا ِمْن َمَواِت اأْلَْرِض َشي ْ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهَا لِمَنْ أَحْيَاهَا مِنَ الْمُسْلِمِنيَ بَابُ لَا يُتْرَكُ ذِمِّيٌّ يُحْيِيهِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اهللِ  

اِر اِبلْ  - 11783 ِد ْبِن النَّجَّ ، َوَعْبُد اْلَواِحِد ْبُن حُمَمَّ ُكوَفِة، قَااَل: أنبأ أَبُو َجْعَفِر ْبُن َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم زَْيُد ْبُن َأيِب َهاِشٍم اْلَعَلِويُّ
تًا ، َعِن اْبِن طَاُوسٍ ، َعْن ُسْفيَانَ ، ثنا قَِبيَصةُ ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإْسَحاقَ ، ُدَحْيمٍ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َأْحيَا َمي ْ

تُ َها، َوَعاِديُّ اأْلَْرِض ّلِلَِِّ َولَِرُسولِ  ِه، ُثَّ َلُكْم ِمْن بَ ْعِدي " َوَرَواهُ ِهَشاُم ْبُن ُحَجرْيٍ َعْن طَاُوٍس فَ َقاَل: " ُثَّ  ِمْن َمَوََتِن اأْلَْرِض فَ َلهُ رَقَ ب َ
 ِهَي َلُكْم ِمِنِّ " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ،  ثنا حَيََْي ْبُن آَدمَ ،  َعِليِّ ْبِن َعفَّانَ أنبأ احْلََسُن ْبُن  ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  11784 ثنا حُمَمَّ
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لَْيثٍ ،  ْبُن ُفَضْيلٍ  َلكُ ،  َعْن  اأْلَْرِض ّلِلَِِّ َوِلَرُسوِلِه ُثَّ  " َعاِديُّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  بَ ْعُد، َعْن طَاُوٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ِمْن  ْم 
ئًا مِ  تُ َها "َفَمْن َأْحيَا َشي ْ  ْن َمَوََتِن اأْلَْرِض فَ َلهُ رَقَ ب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيٍد الصَّفَّارُ   -  11786 ، ثنا ُمَعاوِيَةُ ،  ثنا أَبُو ُكَرْيبٍ ،  ثنا اْبُن اَنِجَيةَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َمَوََتِن اأْلَْرِض ّلِلَِِّ َولَِرُسوِلِه،  ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعِن اْبِن طَاُوسٍ ،  ُسْفيَانُ ثنا  

ئًا َفِهَي َلهُ "   َها َشي ْ  َفَمْن َأْحيَا ِمن ْ
 ْرفُوًعا َمْوُصواًل تَ َفرََّد بِِه ُمَعاوِيَةُ ْبُن ِهَشاٍم مَ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ إِقْطَاعِ الْمَوَاتِ 
ُد ْبُن يَ عْ   -  11789 ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ وِسيُّ ِد ْبِن يُوُسَف السُّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ ُقوَب، ثنا حُمَمَّ

هللاِ الصَّغَاّنُّ  َرُسوَل  َأنَّ  أَبِيِه،  َعْن  َواِئٍل،  ْبِن  َعْلَقَمَة  َعْن  َِسَاٍك،  َعْن  ُشْعَبُة،  َأْخرَبّن  اأْلَْعَوُر،  اٌج  َحجَّ ثنا   ، " َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى   
هُ "، َأْو قَ  هُ "، قَاَل: فَ َقاَل ِل ُمَعاوِيَُة: َأْرِدْفِِن َخْلَفَك،  أَْقطََعهُ َأْرًضا " قَاَل: فََأْرَسَل َمِعي ُمَعاِويََة: " َأْن َأْعِطَها ِإايَّ اَل: " َأْعِلْمَها ِإايَّ

ا اْسُتْخِلَف ُمَعاِويَةُ أَتَ ي ْ فَ ُقْلُت: اَل َتُكْن ِمْن َأْرَداِف اْلُمُلوِك، قَاَل: فَ َقاَل: َأْعِطِِن نَ ْعَلْيَك، فَ ُقْلُت: انْ َتِعْل ِظلَّ النَّاَقِة، قَ  ُتُه، اَل: َوَلمَّ
َرّن احْلَِديَث. قَاَل َِسَاٌك: قَاَل َواِئٌل: َوِدْدُت َأْن ُكْنُت محََ  رِيِر، قَاَل: َفذَكَّ َعَدّن َمَعهُ َعَلى السَّ  ْلُتهُ َبنْيَ َيِديَّ فَأَق ْ

 # قال المحقق: صحيح. 
 

ْيٍد الصَّفَّارُ أنبأ َأمْحَُد ْبُن  ،  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  11791 ثنا حُمْرُِز ،  ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُمَعاِويََة أَبُو َخاِلٍد اْلُقَرِشيُّ ،  ُعب َ
ثَ ،  ْبُن ِوْزرٍ  ثَُه، َعْن أَبِيِه َعاِصٍم َحدَّ ثَُه، َعْن أَبِيِه ُشَعْيٍث َحدَّ ثَُه، َعْن أَبِيِه ِعْمَراَن َحدَّ ٍت ُه، َعْن أَبِيهِ َعْن أَبِيِه ِوْزٍر َحدَّ  ُحَصنْيِ ْبِن ُمَشمِّ

َق ِإلَْيهِ  ْساَلِم َوَصدَّ َعَة اإْلِ ثَهُ أَنَّهُ َوَفَد ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َواَبيَ َعهُ بَ ي ْ  َمالَُه، " َوأَْقطََعهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِميَاًها َحدَّ
، ِإالَّ  اُهنَّ ًة، َفَسمَّ ٍت ِفيَما   َأنَّ َشْيَخنَا مَلْ َيْضِبْط َأَساِمَي تِْلَك اْلَمَواِضِع " قَاَل: " َوَشَرَط النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِعدَّ  اِلْبِن ُمَشمِّ

هُ َأْن اَل يُ بَاُع َماُؤُه، َواَل يُ ْعَقُد َمْرَعاُه، َواَل يُ ْعَضُد َشَجُرهُ "  أَْقطََعهُ ِإايَّ
 ضعيف جدا.  المحقق:# قال 

 
 بَابٌ: سَوَاءٌ كُلُّ مَوَاتٍ لَا مَالِكَ لَهُ أَيْنَ كَانَ 

ِد ْبِن َأمْحََد اْلَعَلِويُّ   - 11800 ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازِِم ْبِن ، َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر الظََّفُر ْبُن حُمَمَّ ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ
َع َعْمَرو ْبَن ُحَرْيٍث قَاَل: اْنطََلَق  ،  ثنا اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ ،  يِب َغَرزَةَ أَ  يِب  أنبأ ِفْطُر ْبُن َخِليَفَة َمْوىَل َعْمرِو ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َسَِ
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، فَ  َدَعا ِل اِبْلربَََكِة َوَمَسَح رَْأِسي، َوَخطَّ ِل َدارًا اِبْلَمِديَنِة ِبَقْوٍس، ُثَّ قَاَل: َأيِب ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأاََن ُغاَلٌم َشابٌّ
 " َأاَل َأزِيُدَك؟ " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن  ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   -  11801 : أنبأ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل: قَاَل الشَّ
َنةَ  ي ْ ا َقِدَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة أَْقَطَع النَّاَس  ،  َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ،  اْبُن ُعي َ ورَ َعْن حَيََْي ْبِن َجْعَدَة قَاَل: َلمَّ ، الدُّ

أُمِّ َعْبٍد، فَ َقاَل رَ  اْبَن  بَ ُنو َعْبِد ْبِن زُْهَرَة َنكِّْب َعنَّا  يُ َقاُل َْلُْم  َبِِن زُْهَرَة  ِمْن  َلهُ َحيٌّ  " فَِلَم فَ َقاَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  ُسوُل 
َعَثِِن هللاُ ِإًذا؟ َأنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ اَل يُ َقدُِّس أُمًَّة   اَل يُ ْؤَخُذ لِلضَِّعيِف ِفيِهْم َحقُُّه؟ " ابْ ت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

أَبُو زََكرايَّ   -  11802 اْلَعبَّاسِ ،  َوَأْخرَباََن  أَبُو  َبْكٍر، قَااَل: ثنا  َنةَ ،  َوأَبُو  ي ْ اْبُن ُعي َ : أنبأ  اِفِعيُّ الرَّبِيُع قَاَل: قَاَل الشَّ ، َعْن ِهَشامٍ ،  أنبأ 
 وَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " أَْقطََع الزَُّبرْيَ َأْرًضا "َأنَّ َرسُ ، َعْن أَبِيهِ 

ْقطَُعوَن؟ " ، َوَأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَْقَطَع اْلَعِقيَق َأَْجَعَ   َوقَاَل: " أَْيَن اْلُمْست َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اِب، أنبأ َجْعَفُر  ،  زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ َأْخرَباََن أَبُو    -  11803 ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ

لزَُّبرْيَ، َوَأنَّ َأاَب َبْكٍر أَْقَطَع، َوَأنَّ ُعَمَر أَْقَطَع النَّاَس َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " أَْقَطَع ا،  َعْن أَبِيهِ ،  أنبأ ِهَشامٌ ،  ْبُن َعْونٍ 
 اْلَعِقيَق " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِمَى 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا  ،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  11808 ٍد اْلرِبْيتُّ َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ، ثنا اْلَقْعَنِبُّ ،  الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " مَحَى ،  َعِن اْبِن ُعَمرَ ، َعْن اَنِفعٍ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفِص ْبِن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّابِ 
 يَع ِْلَْيِل اْلُمْسِلِمنَي تَ ْرَعى ِفيِه " النَّقِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يَكُونُ إِحْيَاء ، وَمَا يُرْجَى فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ 
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اْلَمالِيِِنُّ   -  11819 َسْعٍد  أَبُو  َعِديٍّ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  اْلَعبَّاسِ ،  أنبأ  ْبُن  َعِليُّ  بْ ،  ثنا  َعِليُّ  اْلِكْنِديُّ ثنا  َسِعيٍد  َعْبُد ،  ُن  ثنا 
النَّاِجيِّ ،  الرَِّحيمِ  َمْنُصوٍر  ْبِن  ْخِتيَاّنِّ ،  َعْن َعبَّاِد  السِّ أَيُّوَب  َأيِب ِقاَلبَةَ ،  َعْن  هللاُ  ،  َعْن  هللِا َصلَّى  َعاِب قَاَل َرُسوُل  الشِّ أََنٍس، يف  َعْن 

 َو َلُكْم َوَما مَلْ حيُِْط َعَلْيِه فَ ُهَو ّلِلَِِّ َوِلَرُسوِلِه " َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َأَحْطُتْم َعَلْيِه فَ هُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ أَقْطَعَ قَطِيعَةً أَوْ تَحَجَّرَ أَرْضًا ثُمَّ لَمْ يَعْمُرْهَا أَوْ لَمْ يَعْمُرْ بَعْضَهَا 

ِد ،  ثنا يُوُنسُ ،  ثنا حَيََْي ْبُن آَدمَ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ ،  أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ثنا  ،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  11825 َعْن حُمَمَّ
ْقطََعهُ َأْرًضا، ِه وَ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َبْكٍر قَاَل: َجاَء ِباَلُل ْبُن احْلَاِرِث اْلُمَزّنُّ ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ ، ْبِن ِإْسَحاقَ  َسلََّم فَاْست َ

صَ  هللِا  َرُسوَل  ْقطَْعَت  اْست َ ِإنََّك  ِباَلُل،  اَي   " َلُه:  قَاَل  ُعَمُر  َوِلَ  ا  فَ َلمَّ َعرِيَضًة،  طَوِيَلًة  لَهُ  طَوِيَلةً فَ َقطََعَها  َأْرًضا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  لَّى 
ئًا ُيْسأَلُُه، َوِإنََّك اَل ُتِطيُق َما يف َيَدْيَك " فَ َقاَل: أَ َعرِيَضًة َقطََعَها َلَك، َوِإنَّ َرُسوَل هللِا صَ  َجْل، لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ َيُكْن لَِيْمَنَع َشي ْ

اْلمُ  َبنْيَ  نَ ْقِسْمهُ  نَا  ِإلَي ْ فَاْدفَ ْعهُ  ُتِطْق  مَلْ  َوَما  فََأْمِسْكُه،  َها  ِمن ْ َعَلْيِه  َقوِيَت  َما  فَاْنظُْر   " َشْيٌء قَاَل:  َوهللِا،  َعُل  أَف ْ اَل  فَ َقاَل:   " ْسِلِمنَي 
ْفَعَلنَّ " فََأَخَذ ِمْنهُ َما عَ   َجَز َعْن ِعَمارَتِِه فَ َقَسَمهُ َبنْيَ اْلُمْسِلِمنيَ أَْقطََعنِيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل ُعَمُر: " َوهللِا لَت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد الصَّفَّارُ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ   -  11826 ، أنبأ َمْعَمرٌ ،  ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصورٍ ،  أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
ا َكاَن َعْن رَُجٍل ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة قَاَل: " َقَطَع النَّ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعِن اْبِن طَاُوسٍ  ِبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَعِقيَق رَُجاًل َواِحًدا، فَ َلمَّ

 ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َكثُ َر َعَلْيِه، فََأْعطَاهُ بَ ْعَضهُ َوَقطََع َسائَِرهُ النَّاَس " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثنا ُسْفيَاُن  ،  ثنا حَيََْي ْبُن آَدمَ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّانَ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو   -  11833

يَزِيدَ ،  ْبُن َسِعيدٍ  ثَ ْوِر ْبِن  اْلُمْسِلُموَن ُشرََكاءُ يف اْلكَ ،  َعْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل  َأْرَسَلهُ يَ ْرفَ ُعهُ  َْلِ َواْلَماِء َوالنَّاِر " 
َا َأَخَذهُ ثَ ْوٌر َعْن َحرِيزٍ   الث َّْورِيُّ َعْن ثَ ْوٍر َوِإَّنَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ وَغَيْرِهَا 
ُد ْبُن َعِليٍّ اْلَورَّاقُ ثنا أَبُو  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  11838 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ثنا ،  ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اْلَكاِتبِ ،  َشرِيكٌ  َسْعٍد  اْلَعْبِسيِّ ،  َعْن  ِباَلٍل  ثَ ،  َعْن  يف  ِإالَّ  مِحَى  اَل   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  هللِا َصلَّى  َرُسوَل  اْلِبْئِر، َأنَّ  ثُ لَِّة  اَلٍث: 
 َوَمْرَبِط اْلَفَرِس، َوَحْلَقِة اْلَقْوِم "  

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقْطَاعِ الْمَعَادِنِ الْبَاطِنَةِ 
ثنا    -   11841 َبْكِر ْبُن َداَسَة،  أَبُو  ، أنبأ  الرُّوْذاَبرِيُّ َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعْن رَبِيَعةَ  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ  ْبُن  ثنا َعْبُد هللِا  أَبُو َداُوَد، 

أَْقَطَع ِباَلَل ْبَن    " َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َغرْيِ َواِحٍد، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َمَعاِدَن اْلَقبَِليَِّة، َوهِ ْبِن  اْلُمَزّنَّ  َي ِمْن  احْلَاِرِث 
َها ِإالَّ الزََّكاةُ ِإىَل اْلي َْوِم "   اَنِحَيِة اْلُفرِْع، فَتِْلَك اْلَمَعاِدُن اَل يُ ْؤَخُذ ِمن ْ

 # قال المحقق: ضعيف. 
 

 بَابُ الْقَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي سَعَةِ الطَّرِيقِ الْمِئْتَاءِ إِلَى مَا أَحَبُّوهُ 
ِد ،  احْلَاِفظُ   َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  11862 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ َوأَبُو َسِعيِد ْبِن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ُد ْبُن َساِبقٍ ،  ْبِن َشاِكرٍ  َهاُل ْبُن َخِليَفَة أَبُو ُقَداَمةَ ،  ثنا حُمَمَّ ِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  عَ ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َعْن َِسَاكٍ ،  ثنا اْلِمن ْ
َعَة َأْذرٍُع؛ ََتْتَِلُف ِفيِه احْلَاِمَلتَا  ِن " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َشَكْكتُْم يف طَرِيٍق فَاْجَعُلوا َسب ْ

 (. اْلَحاِمَلَتانِ َتْخَتِلُف ِفيِه حسن لغيره دون قوله ) # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ِإْسَحاقَ  - 11863 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن ، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ
َثِِن ِإْسَحاُق ْبُن حَيََْي ْبِن اْلَولِيِد ْبِن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمتِ أنبأ ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة قَ ،  ثنا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  َأيِب َبْكرٍ  َعْن ُعبَاَدةَ ،  اَل: َحدَّ

رِيُد َأْهُلَها اْلِبنَاءَ ُن َبنْيَ الطَّرِيِق ُثَّ يُ ْبِن الصَّاِمِت قَاَل: " ِإنَّ ِمْن َقَضاِء َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َقَضى يف الرََّحَبِة َتُكو 
تَاءَ  ى اْلِمئ ْ َعةُ أَْذرٍُع " قَاَل: وََكاَنْت تِْلَك الطُُّرُق ُتَسمَّ َها َسب ْ  ِفيَها، فَ َقَضى َأْن يرُْتََك لِلطَّرِيِق ِمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَرِيمِ الْآبَارِ 
، ثنا ُهَشْيمٌ ،  ثنا حَيََْي ْبُن آَدمَ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّانَ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ،   َعْمرٍوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب   -  11867

َوَسلََّم: " َحِرميُ اْلِبْئِر َأْربَ ُعوَن ِذرَاًعا ِمْن َجَوانِِبَها َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ،  َعْن رَُجلٍ ،  َعْن َعْوٍف اأْلَْعَرايِبِّ 
بِيِل َأوَُّل َشاِرٍب، َواَل مُيَْنُع َفْضُل َماٍء لُِيْمَنَع بِِه   ِبِل َواْلَغَنِم، َواْبُن السَّ اْلَكَْلُ " َوَرَواهُ اْبُن اْلُمبَاَرِك َعْن َعْوٍف قَاَل:  ُكلَِّها، أِلَْعطَاِن اإْلِ

 َلَغِِن َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َفذََكَرهُ ِمْن قَ ْولِِه. ب َ 
ٍد َعْن ُهَشْيمٍ  -  11868 نَاهُ ِمْن َحِديِث ُمَسدَّ ب ْ ُد ْبُن ِسريِينَ ،  َأْخرَباََن َعْوفٌ ،  َوَقْد َكت َ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ، ثنا حُمَمَّ

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل، فَ  ٌد، ذََكَرُه. َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ، ثنا ُمَسدَّ
 ثنا ُهَشْيٌم َفذََكَرهُ 
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َعْن ، ثنا اْبُن ُمبَاَركٍ ، ثنا حَيََْي ْبُن آَدمَ ، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ ، بَّاِس اأْلََصمُّ ثنا أَبُو اْلعَ ، َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو - 11873
ْعُت ِعْكرَِمَة يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:، َمْعَمرٍ  لزَّرِْع ُحْرَمةً  " ِإنَّ هللاَ َجَعَل لِ  َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َسِعيٍد قَاَل: َسَِ

 غَْلَوًة ِبَسْهٍم " قَاَل حَيََْي: قَالُوا: َواْلغَْلَوةُ ما َبنْيَ َثاَلَثِائَِة ِذرَاٍع َوََخِْسنَي ِإىَل َأْربَِعِمائَةٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد يف اْلَمَراِسيِل، أنبأ أَبُو احلُْ   -  11874 ُد ْبُن حُمَمَّ ثنا  ،  ثنا أَبُو َداُودَ ،  ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ،  َسنْيِ اْلَفَسِويُّ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

َبةَ  ،  ح قَاَل أَبُو َداُوَد: َوقَ َرْأتُهُ َعَلى َسِعيِد ْبِن يَ ْعُقوَب، َعِن اْبِن اْلُمبَاَركِ ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمبَاَركِ ،  ثنا َجرِيرٌ ،  ُعْثَماُن ْبُن َأيِب َشي ْ
  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َتَضارُّوا يف احْلَْفِر " زَاَد َسِعيٌد: َوَذِلَك َأْن حَيِْفرَ ، َعْن َأيِب ِقاَلبَةَ ، َعْن أَيُّوبَ ،  َمْعَمرٍ َعنْ 

 الرَُّجُل ِإىَل َجْنِب الرَُّجِل لَِيْذَهَب مِبَائِهِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا َشرِيكٌ ،  ثنا حَيََْي ْبُن آَدمَ ،  أنبأ احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّانَ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  11875

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " اَل مِحَى ِإالَّ يف َثاَلٍث: ثُ لَِّة َعِن النَِّبِّ ، َعْن ِباَلٍل اْلَعْبِسيِّ ، َعْن َسْعٍد اْلَكاِتبِ ، َوقَ ْيُس ْبُن الرَّبِيعِ 
 اْلِبْئِر، َوِطَوِل اْلَفَرِس، َوَحْلَقِة اْلَقْوِم " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 مْ عَلَى الِاجْتِهَادِ بَابُ مَنْ قَضَى فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ بِمَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُ 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَاِرثِ ، َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ  - 11884 ثنا  ، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ ،  أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

دٍ  حُمَمَّ ْبُن  ِد  ،  زَُهرْيُ  حُمَمَّ ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعِقيلٍ َعْن  هللاِ ،  ْبِن  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  ِإنَّ  ،  َعْن  فَ َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  أََتى  رَُجاًل  َأنَّ 
هللاُ  هللِا َصلَّى  َنِبُّ  ِإلَْيِه  َمَكاُن َعْذِقِه، فََأْرَسَل  ِبْعِِن َعْذَقَك  َعلَ ِلُفاَلٍن يف َحاِئِطي َعْذقًا، َوَقْد آَذاّن َوَشقَّ َعَليَّ   " َوقَاَل:  ْيِه َوَسلََّم 

"، قَاَل: اَل، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  الَِّذي يف َحاِئِط ُفاَلٍن "، قَاَل: اَل، قَاَل: " فَ َهْبهُ ِل "، قَاَل: اَل، قَاَل: " فَِبْعِنيِه ِبَعْذٍق يف اجْلَنَِّة 
اَلِم " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما رَأَْيُت َأِبَْ   َل ِمْنَك ِإالَّ الَِّذي يَ ْبَخُل اِبلسَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد اْلُمَزّنُّ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  11885 ِد ْبِن ِعيَسى،  ثنا أَبُو حُمَمَّ ، َأْخرَبّن ُشَعْيبٌ ،  ثنا أَبُو اْلَيَمانِ ،  ثنا َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
َثِِن َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِّبِ َعِن   َأنَّ َأوََّل َشْيٍء َعَتَب ِفيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأيِب لُبَابََة ْبِن َعْبِد  ،  الزُّْهِريِّ قَاَل: َحدَّ

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَيِب لُبَابََة اِبْلَعْذِق، َفَضجَّ اْلَيِتيُم َواْشَتَكى ِإىَل  اْلُمْنِذِر أَنَّهُ َخاَصَم يَِتيًما لَهُ يف َعْذِق َُنَْلٍة، فَ َقَضى َرُسوُل هللاِ 
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لُبَابََة؛ ِلَكْي نَ ُردَّهُ     ِل َهَذا اْلَعْذَق اَي َأابَ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَيِب لُبَابََة: " َهبْ 
ُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َأاَب لُبَابََة، ِإىَل اْلَيتِيِم "، فََأََب أَبُو لُبَابََة َأْن يَ َهَبهُ ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل لَهُ َرُسو 

ْعُت َهَذا  ُلهُ يف اجْلَنَِّة "، فََأََب أَبُو لُبَابََة َأْن يُ ْعِطَيُه، فَ َقاَل رَُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر: اَي َرُسوَل هللِا، َأرَأَيْ َأْعِطِه َهَذا اْلَيِتيَم َوَلَك ِمث ْ  َت ِإِن ابْ ت َ
َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  اجْلَنَِّة؟  يف  ُلهُ  ِمث ْ َأِل  اْلَيِتيَم  فََأْعطَْيُت  اْبُن اْلَعْذَق  َوُهَو   ، اأْلَْنَصاِريُّ فَاْنطََلَق   ،" نَ َعْم   " َوَسلََّم:   

ْحَداَحِة، َحَّتَّ َلِقَي أاََب لُبَابََة فَ َقاَل: اَي أاََب لُبَابََة، أَبْ تَاُع ِمْنَك َهَذا اْلَعْذَق ِِبَِديَقيِت، وَ  َكاَنْت لَهُ َحِديَقةُ َُنٍْل، فَ َقاَل أَبُو لُبَابََة: نَ َعْم، الدَّ
ْحَداَحِة ِإالَّ َيِسريًا َحَّتَّ َجاَء ُكفَّاُر قُ َرْيٍش يَ ْوَم أُ  ُحٍد، َفَخَرَج َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه فَابْ تَاَعهُ ِمْنهُ ِِبَِديَقٍة، فَ َلْم يَ ْلَبِث اْبُن الدَّ

ْحَداَحِة يف اجْلَنَِّة "  َوَسلََّم فَ َقاتَ َلُهْم فَ ُقِتَل َشِهيًدا، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ    َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُربَّ َعْذٍق ُمَذلٍَّل اِلْبِن الدَّ
اَللَِة، َوأَمَّا َحِديُث اْْلََشَبِة  اِهرِهِ  َفِمَن اْلُعَلَماِء َمْن مَحََلهُ َعَلى ظَ َوَأمَّا َحِديُث: " اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر " فَ ُهَو ُمْرَسٌل، َوُهَو ُمْشرَتَُك الدَّ

اِفِعيِّ قَ ْواًل خُيَالُِفُه، َبْل َقْد َنصَّ يف اْلَقدِ  مِي َواجْلَِديِد َعَلى َما يُ َواِفُقُه، َوَأمَّا َحِديُث  حِلَْمِل رَُواتِِه َعَلى اْلُوُجوِب َكَما تَ َرى، َومَلْ َأِجْد لِلشَّ
ُد ْبُن َمْسلَ  َع ِبِه  ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َقْد َخاَلَفهُ حُمَمَّ َوسَّ ت َ َمَة، َوَقْد جنَُِد َمْن َيدَُع اْلَقْوَل ِبِه ُعُموًما يف َأنَّ ُكلَّ ُمْسِلٍم َأَحقُّ مِبَا َلُه، فَ ي َ

اِفِعيُّ يف اْلَقِدمِي: َوَأْحِسُب َقَضاَء ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف اْمَرأَِة اْلَمْفُقوِد مِ  َهِذِه اْلُوُجوِه الَّيِت َمَنَع ِفيَها   ْن بَ ْعضِ يف ِخاَلِفِه. قَاَل الشَّ
رَ  طَاِلٍب  َأيِب  ْبُن  َعِليُّ  َوقَاَل  اجْلَِديِد:  يف  قَاَل   . أَْبنَيَ َها  َعَلي ْ الضََّرُر  ِإَذا َكاَن  اِبْلَمْرأَِة  اْمَرأَةٌ الضََّرَر  اْلَمْفُقوِد:  اْمَرَأِة  يف  َعْنهُ  هللاُ  ِضَي 

َها يَِقنُي َمْوتِِه  ابْ تُِلَيْت فَ ْلَتْصرِبْ، اَل تَ نْ   ِكُح َحَّتَّ َيَْتِي َ
 حسن. # قال المحقق:
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 بَابُ الصَّدَقَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ 
احْلَاِفظُ   -  11896 هللِا  َعْبِد  أَبُو  َجنَاٍح  ،  َأْخرَباََن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  نَُذيْ ُر  َأيِب  َأْخرَبّن  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ثنا  اِبْلُكوَفِة،  اْلُمَحاِريِبُّ 

الث ََّقِفيُّ  َأيِب ،  اأْلَْحَوِص  اْْلَْمَداّنُّ ،  ثنا  ْبُن زاَِيٍد  احْلََسُن  رُ ،  ثنا  اأْلَابَّ أَبُو َحْفٍص  اأْلَْعَمشِ ،  ثنا  ِإبْ َراِهيمَ ،  َعِن  َمْسُروقٍ ،  َعْن  َعْن  ،  َعْن 
َها، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َجَعَل َسْبَع ِحيطَاٍن لَهُ اِبْلَمِديَنِة َصَدَقًة َعَلىَعاِئَشَة َرِضَي هللاُ  َبِِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َوَبِِن     َعن ْ

 َهاِشٍم " 
 موضوع.  # قال المحقق:

 
 وَجَلَّ بَابُ مَنْ قَالَ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اهللِ عَزَّ  

قَ تَاَدةَ   -  11906 ْبُن  َنْصِر  أَبُو  َمطَرٍ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  َعْمرِو  أَبُو  أنبأ  قَااَل:   ، اْلَفاِرِسيُّ ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  ْبُن  ،  َوأَبُو  إِبْ َراِهيُم  ثنا 
ْن َسَِ ، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َْلِيَعةَ ، ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي ، َعِليٍّ  ا أُْنزَِلِت اْلَفَراِئُض يف ُسورَةِ َعمَّ َع ِعْكرَِمَة حُيَدُِّث، َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: َلمَّ

 النَِّساِء قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َحْبَس بَ ْعَد ُسورَِة النَِّساِء " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ  َأْخرَباََن أَبُو - 11907 ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيزِ ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ ، َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ ثنا َكاِمُل  ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
ْعُت اْبَن َعبَّاسٍ ،  ثنا ِعيَسى ْبُن َْلِيَعةَ ،  ثنا اْبُن َْلِيَعةَ ،  ْبُن طَْلَحةَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ِعْكرَِمَة قَاَل: َسَِ  يَ ُقوُل: َسَِ

 "  يَ ُقوُل بَ ْعَدَما أُْنزَِلْت ُسورَةُ النَِّساِء َوفُِرَض ِفيَها اْلَفَراِئُض، يَ ُقوُل: " اَل َحْبَس بَ ْعَد ُسورَِة النَِّساءِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َبْكِر    -  11908 أَبُو  اْلَفِقيهُ َوَأْخرَباََن  احْلَاِرِث  احْلَاِفظُ ،  ْبُن  ْبُن ُعَمَر  اِبهلِل ،  أنبأ َعِليُّ  اْلُمْهَتِدي  ْبِن  الصََّمِد  ْبُن َعْبِد  هللِا  ْيُد  ثنا ُعب َ

ُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن ُموَسى َثِِن حُمَمَّ َعْن َأِخيِه ِعيَسى ْبِن َْلِيَعَة، َعْن  ، يَعةَ ثنا اْبُن ْلَِ ، الصََّديفُّ مِبِْصَر، ثنا َعْمُرو ْبُن َخاِلدٍ  قَاَل: َحدَّ
 َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َحْبَس َعْن فَ َراِئِض هللِا "  ، ِعْكرَِمةَ 

َأخِ  َعْن  َْلِيَعَة  اْبِن  َغرْيُ  ُيْسِنْدهُ  مَلْ  هللاُ:  َرمِحَهُ  َعِليٌّ  ُشَرْيٍح قَاَل  قَ ْوِل  ِمْن  يُ ْعَرُف  َا  ِإَّنَّ اللَّْفُظ  َوَهَذا  الشَّْيُخ:  قَاَل  َضِعيَفاِن  َوُُهَا  يِه، 
 اْلَقاِضي 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َد ْبَن  ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ،  َأْخرَبّن احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ التَِّميِميُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 11912 ْعُت حُمَمَّ ْبُن َأيِب َحاتٍِ قَاَل: َسَِ
أَِمرِي   يُوُسَف ِعْنَد  َماِلٌك َوأَبُو  اْجَتَمَع  يَ ُقوُل:  اِفِعيَّ  الشَّ ْعُت  يَ ُقوُل: َسَِ احْلََكِم  ْبِن َعْبِد  هللِا  اْلُوقُوِف َوَما َعْبِد  اْلُمْؤِمِننَي فَ َتَكلََّما يف 

ٌد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِِْطاَلِق احْلَْبِس، فَ َقاَل َماِلكٌ حَيِْبُسهُ النَّاُس، فَ َقاَل يَ عْ  َا َجاءَ  ُقوُب: َهَذا اَبِطٌل، قَاَل ُشَرْيٌح: َجاَء حُمَمَّ : ِإَّنَّ
اْلَبِحريَةِ  ِمَن  آِلِْلَِتِهْم  حَيِْبُسونَهُ  َما َكانُوا  ِبِِْطاَلِق  َوَسلََّم  وآله  َعَلْيِه  هللا  َصلَّى  ٌد  ْبِن  حُمَمَّ ُعَمَر  َوْقُف  فَ َهَذا  اْلُوقُوُف  فَأَمَّا  ائَِبِة،  َوالسَّ  
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وَ  َأْصَلَها  اْحِبْس   " فَ َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  اْستَْأَذَن  َحْيُث  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  الزَُّبرْيِ.  اْْلَطَّاِب  َوْقُف  َوَهَذا   " ََثََرََتَا  َسبِّْل 
 ِليَفَة َذِلَك ِمْنُه، َوبَِقَي يَ ْعُقوبُ فََأْعَجَب اْلَْ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإْماَلًء، ثنا َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدلُ   - 11913 َعْن ،  ثنا ُسْفيَانُ ، ثنا احْلَُمْيِديُّ ، ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى، َحدَّ
ْبِن ِدينَارٍ  ْبنِ ،  َعْمرِو  َبْكِر ْبِن َعْمرِو  ْبِن َأيِب  ْبِن َحْزمٍ ،  َحْزمٍ   َوَعْبِد هللِا  ِد ْبِن َعْمرِو  ْبِن حُمَمَّ َأيِب َبْكِر  ْبِن زَْيِد ْبِن ،  َعْن  َعْن َعْبِد هللِا 

ف َ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  أََتى  أَنَّهُ  النَِّداَء،  أُرَِي  الَِّذي  رَبِِّه  هللِا  َعْبِد  ِإىَل  َوُهَو  َصَدَقٌة،  َهَذا  َحاِئِطي  هللِا،  َرُسوَل  اَي  َقاَل: 
هللاُ عَ  هللِا َصلَّى  اَي َرُسوَل هللِا، َكاَن ِقَواَم َعْيِشنَا، " فَ َردَّهُ َرُسوُل  أَبَ َواهُ فَ َقااَل:  َماََت فَ َورِثَ ُهَما َوَرُسولِِه، َفَجاَء  ِإلَْيِهَما، ُثَّ  َلْيِه َوَسلََّم 

 نُ ُهَما بَ ْعُد "  اب ْ 
هللاِ  ُأَخَر َعْن َعْبِد  َأْوُجٍه  ِمْن  ْبَن زَْيٍد، َورُِوَي  هللِا  يُْدِرْك َعْبَد  ْبُن َحْزٍم مَلْ  َبْكِر  أَبُو  ُمْرَسٌل،  َمَراِسيُل، َواحْلَِديُث َهَذا  ْبِن زَْيٍد، ُكلُُّهنَّ   

َقِطَعِة، وََكأَنَّهُ َتَصدَّ  قَ َوارٌِد يف الصََّدقَِة اْلُمن ْ  َق بِِه َصَدَقَة َتطَوٍُّع، َوَجَعَل َمْصَرفَ َها ِإىَل اْخِتيَاِر َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َتَصدَّ
 هِبَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى أَبَ َوْيهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 يَةِ وَالدَّابَّةِ بَابُ الْحَبْسِ فِي الرَّقِيقِ وَالْمَاشِ 
ْيٍد الصَّفَّارُ ،  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  11919 دٌ ،  ثنا ِإَْسَاِعيُل اْلَقاِضي،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ثنا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن ،  ثنا ُمَسدَّ

ثَ نَا ِإَْسَاِعيلُ عَ ،  َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد هللاِ ،  َعْن َعاِمٍر اأْلَْحَولِ ،  َسِعيدٍ  اجِ ،  ِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َوَحدَّ ثنا َعْبُد اْلَواِرِث ،  ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَجَّ
َثِِن َبْكُر ْبُن َعْبِد هللِا اْلُمَزّنُّ ، ثنا َعاِمِر ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد اأْلَْحَولُ ، ْبُن َسِعيدٍ  َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َحدَّ

ِِن َعَلى َأرَاَد احْلَجَّ فَ َقاَلِت اْمَرأٌَة ِلَزْوِجَها: ُحجَّ يِب َمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: َما ِعْندِ  ِك َعَلْيِه، قَاَلْت: َأِحجَّ ي َما ُأِحجُّ
َرَتَك،  ِبيُس يف َسِبيِل هللِا، قَاَلْت: َفُحجَّ يِب َعَلى اَنِضِحَك، قَاَل: َذاَك نَ ْعَتِقبُهُ َأاَن َوابْ ُنِك، قَاَلْت: فَِبْع َثََ ََجَِلَك ُفاَلٍن، قَاَل: َذاَك حَ 

ا َقِدَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْرَسَلْت َزْوَجَها ِإىَل ا  لنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَلْت: أَْقرِْئهُ  قَاَل: َذاَك قُويت َوقُوِتِك. فَ َلمَّ
َوَسلَّ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َزْوُجَها  فَأََتى  َمَعَك؟  ًة  ِحجَّ يَ ْعِدُل  َما  َوَسْلهُ  هللِا،  َوَرمْحََة  تُ ْقرُِئَك السَّاَلَم  اْمَرَأيت  هللِا،  َرُسوَل  اَي  فَ َقاَل:  َم 

ِِن َعَلى َجََ السَّاَلَم َورَ  َأِحجَّ ِك َعَلْيِه، فَ َقاَلْت:  أُِحجُّ َما  َما ِعْنِدي  َها، فَ ُقْلُت:  ُأِحجُّ َا َسأَلَْتِِن  ِإَنَّ هللِا،  ِلَك ُفاَلٍن، قُ ْلُت: َذِلَك مْحََة 
َها َعَلْيِه َكاَن يف َسِبيِل هللِا "،َحِبيٌس يف َسبِيِل هللِا، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْو ُكْنَت َأْحَججْ  ِِن َعَلى   ت َ قَاَلْت: فََأِحجَّ

َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  َفَضِحَك  ََثََرَتَك،  فَِبْع  قَاَلْت:  َوابْ ُنِك،  َأاَن  نَ ْعَتِقبُهُ  َذاَك  فَ ُقْلُت:  . اَنِضِحَك،  احْلَجِّ َعَلى  ِحْرِصَها  ِمْن  َوَسلََّم   
ِإبْ َراِهي احْلَجِّ  َوقَاَل  ِمْن ِحْرِصَها َعَلى  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَجبًا  النَِّبُّ َصلَّى  اِج يف َحِديِثِه: َفَضِحَك  احْلَجَّ ْبُن  َأْن ُم  َأَمَرْتِِن  َا  قَاَل: فَِإَنَّ

َها السَّاَلَم َوَرمْحََة هللِا، َوَأخْ  ًة َمَعَك؟ قَاَل: " أَْقرِئ ْ ًة َمِعي ُعْمَرٌة يف رََمَضاَن "  َأْسأََلَك َما يَ ْعِدُل ِحجَّ َا تَ ْعِدُل َحجَّ  رِبَْها أَنَّ
 يف ِإْسنَاِدِه رَُجاًل  قَاَل اْلَقاِضي: َهَكَذا َرَواهُ َعْبُد اْلَواِرِث َعْن َعاِمٍر اأْلَْحَوِل، َعْن بَْكٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوزَاَد ِهَشامٌ 

 صحيح.  # قال المحقق:
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 ي وَلَدِ الْبَنِنيَ وَالْبَنَاتِ وَمَنْ تَنَاوَلَهُ اسْمُ الْوَلَدِ وَالِابْنِ مِنْهُمْ بَابُ الصَّدَقَةِ فِ 
ثنا ، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر ْبِن َأمْحََد ْبِن َشْوَذٍب اْلُمْقِرُئ ِبَواِسَط، أنبأ ُشَعْيُب ْبُن أَيُّوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ  - 11926

ُموَسى ْبُن  هللِا  ْيُد  ِإْسرَائِيلَ ،  ُعب َ ِإْسَحاقَ ،  َعْن  َأيِب  َهاِنئٍ ،  َعْن  ْبِن  َهاِنِئ  َفَجاءَ  ،  َعْن  َحْراًب،  ُتهُ  احْلََسُن ََسَّي ْ ُوِلَد  ا  َلمَّ قَاَل:  َعِليٍّ  َعْن 
تُ  َأرُوّن اْبِِن، َما ََسَّي ْ  " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل:  هللِا َصلَّى  ُموُه؟ " فَ ُقْلُت: َحْراًب، فَ َقاَل: " َبْل ُهَو َحَسٌن "، ُثَّ ُوِلَد احْلَُسنْيُ َرُسوُل 

ُتُموُه؟  ُتهُ َحْراًب، َفَجاَء َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " أَرُوّن اْبِِن، َما ََسَّي ْ ي ْ   " فَ ُقْلُت: َحْراًب، قَاَل: " َبْل ُهَو ُحَسنْيٌ َفَسمَّ
ُتهُ َحْراًب، َفَجاَء َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أُرَاهُ فَ َقاَل: " أَ  ا ُوِلَد الثَّاِلُث ََسَّي ْ ُتُموُه؟ " قُ ْلُت: َحْراًب،  "، فَ َلمَّ رُوّن اْبِِن، َما ََسَّي ْ

تُ ُهْم ِبََِْسَاِء وَ  َلِد َهارُوَن: َشربََّ َوَشِبرَي َوُمَشربََّ " َرَواهُ يُوُنُس ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق َعْن أَبِيِه، َوقَاَل قَاَل: " بَْل ُهَو حُمِْسٌن "، ُثَّ قَاَل: " ََسَّي ْ
 َكِثريَةٌ   يف احْلَِديِث: " ِإّّنِ ََسَّْيُت َبِِنَّ َهُؤاَلِء بَِتْسِمَيِة َهارُوَن بَِنيِه "، َورُِوَي يف َهَذا اْلَمْعىَن َأْخبَارٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ 
ٍد    -  11944 ْغَداَد، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ثنا َعْبُد ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر الرََّماِديُّ ،  الصَّفَّارُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل بِب َ

َأنَّ رَُجاًل ِمْن َأْهِل اْلبَاِديَِة َكاَن اَْسُهُ زَاِهَر ْبَن َحَراٍم، قَاَل: َكاَن يُ ْهِدي لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ ،  َعْن أََنسٍ ،  َعْن ََثِبتٍ ،  أنبأ َمْعَمرٌ ،  الرَّزَّاقِ 
ُزهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأرَاَد  َأْن خَيُْرَج، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  َعَلْيِه َوَسلََّم اْْلَِديََّة ِمَن اْلبَاِديَِة، فَ ُيَجهِّ

 ِديثَ ِإنَّ زَاِهًرا اَبِديَ تُ نَا، َوََنُْن َحاِضُروهُ " َوذََكَر احلَْ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
هللاِ   -  11945 َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  ْغَداَد،  بِب َ احْلُْريفُّ  هللِا  َعْبِد  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  اْلَقاِسِم  أَبُو  اِفِعيُّ   َوَأْخرَباََن  َعْبِد  ،  الشَّ ْبُن  ْيُد  ُعب َ ثنا 

ْبنُ ،  ثنا أَبُو اجْلَُماِهرِ ،  اْلَواِحدِ  ِإِلَّ ،  َعْن قَ تَاَدةَ ،  َبِشريٍ   ثنا َسِعيُد  أُْهِدَي  لَْو  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  أََنٍس َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  َعْن 
النَّاِس َوقَ  اِبْْلَِديَِّة ِصَلًة َبنْيَ  َيَُْمُراَن  "، وََكاَن  ِإىَل ُكَراٍع أَلََجْبُت  َلَقبِْلُت، َوَلْو ُدِعيُت  َلوْ ُكَراٌع  ََتَاَدْوا ِمْن اَل: "  َأْسَلَم النَّاُس َقْد   َقْد 

 َغرْيِ ُجوٍع " 
 صحيح إلى قوله )ألجبت( # قال المحقق:

 
ُد ْبُن  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  11946 ، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس  َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن احْلرِِييُّ

وِريُّ  الدُّ ٍد  حُمَمَّ احْلَْضَرِميُّ ،  ْبُن  بَُكرْيٍ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلِمْصِريُّ ،  ثنا  ِإَْسَاِعيَل  ْبُن  ِضَماُم  ْبِن َوْرَدانَ ،  ثنا  ُموَسى  ُهَريْ َرةَ ،  َعْن  َأيِب  َعِن ،  َعْن 
 ُدوا حَتَابُّوا " النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ََتَا

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ الْعُمْرَى 
اِفِعيُّ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو - 11985 َنةَ ، أنبأ الشَّ ي ْ َعِن ، َعْن أَيُّوبَ ، أنبأ اْبُن ُعي َ

َرْيٌح: َلْسُت أاََن  َحَضْرُت ُشَرحْيًا َقَضى أِلَْعَمى اِبْلُعْمَرى، فَ َقاَل َلهُ اأْلَْعَمى: اَي أاََب أَُميََّة، مِبَا َقَضْيَت ِل؟ فَ َقاَل شُ اْبِن ِسريِيَن قَاَل:  
ًدا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى َلَك ُمْنُذ َأْربَِعنَي َسَنًة قَالَ  ئًا َحيَاتَهُ فَ ُهَو ِلَورَثَِتِه ِإَذا َماَت  َقَضْيُت َلَك، َوَلِكنَّ حُمَمَّ : " َمْن أُْعِمَر َشي ْ

 " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ريََوْيِه، ثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدةَ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم احْلَاِفظُ   - 11986 ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َخَِ ، ُصورٍ ثنا َسِعيُد ْبُن َمنْ ،  أنبأ أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَّ

َأنَّ رَُجاًل َأْعَمَر رَُجاًل َدارًا َحيَاَتُه، َفَخاَصَم ِفيَها بَ ْعَد َذِلَك ِإىَل ُشَرْيٍح، وََكاَن الَِّذي ،  َعِن اْبِن ِسريِينَ ،  ثنا ِهَشاٌم َوَمْنُصورٌ ،  ثنا ُهَشْيمٌ 
اَر َأْعَمى، فَ َقَضى َلهُ ُشَرْيٌح هِبَا َوقَاَل: َمْن َمَلَك  ئًا َحيَاَتهُ فَ ُهَو لَهُ َحيَاتَهُ َوَمْوتَهُ فَ َقاَل اْلُمْعَمُر: َكْيَف َقَضْيَت ِل اَي َأاَب أُْعِمَر الدَّ َشي ْ
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ئًا   ْنُذ ََخِْسنَي َسَنًة: " َمنْ أَُميََّة؟ فَ َقاَل: َلْسُت أاََن َقَضْيُت، َوَلِكْن َقَضى هللا َعَلى ِلَساِن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مُ  َمَلَك َشي ْ
 َحيَاَتهُ فَ ُهَو َلهُ َولَِورَثَِتِه بَ ْعَدهُ " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ 

 بَابُ السُّنَّةِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْعَطِيَّةِ 
ثنا  ، َوأَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة، قَااَل: أنبأ أَبُو اْلَفْضِل ْبُن َخَِريََوْيهِ ، احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم   - 12000

َعِن اْبِن ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  ََي ْبِن َأيِب َكِثريٍ َعْن حيَْ ،  َعْن َسِعيِد ْبِن يُوُسفَ ،  ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاشٍ ،  ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ،  َأمْحَُد ْبُن جَنَْدةَ 
اًل َأَحًدا لََفضَّْلُت النَِّساَء " َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َسوُّوا َبنْيَ أَْواَلدُِكْم يف اْلَعِطيَِّة، فَ َلْو    ُكْنُت ُمَفضِّ

 لى قوله )العطية(. صحيح لغيره إ  # قال المحقق:
 

 ابِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ فِي الْعَطِيَّةِ عَلَى الِاخْتِيَارِ دُونَ الْإِجيَ 
َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن اْلَقاِسمِ   -  12007 َأْخرَبّن  ،  هُ ُدوَن بَ ْعٍض، َوقَاَل: َأْخرَباََن اْبُن َوْهبٍ َأنَّ َأاَبهُ َكاَن يَ ْقَطُع َوَلدَ ،  قَاَل بَُكرْيٌ: َوَحدَّ

َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُكلُّ ِذي َماٍل ، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ،  َسِعيُد ْبُن َأيِب أَيُّوَب، َعْن َبِشرِي ْبِن َأيِب َسِعيدٍ 
 مِبَاِلِه " قَاَل اْبُن َوْهٍب: َيْصَنُع ِبِه َما َشاءَ َأَحقُّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 12022 يُّ اِبْلُكوفَِة، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازِِم ْبِن ، َأْخرَباََن حُمَمَّ ِد ْبِن َخاِلٍد اْْلَاِِشِ ثنا أَبُو َأمْحََد ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ
َغَرزَةَ َأيِب  ُموَسى ،    ْبُن  هللِا  ْيُد  ُعب َ ُعَمرَ ،  ثنا  اْبِن  َعِن  حُيَدُِّث،  هللِا  َعْبِد  ْبَن  َساملَ  ْعُت  َسَِ قَاَل:  ُسْفيَاَن  َأيِب  ْبُن  َحْنظََلةُ  النَِّبِّ  ،  أنبأ  َعِن 

َها " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َوَهَب ِهَبًة فَ ُهَو َأَحقُّ هِبَا َما ملَْ    يُ َثْب ِمن ْ
َا اْلَمْحُفوُظ:  ْيِد هللِا، َوُهَو َوْهٌم؛ َوِإَّنَّ  وََكَذِلَك َرَواهُ َعِليُّ ْبُن َسْهِل ْبِن اْلُمِغريَِة َعْن ُعب َ

 منكر.  # قال المحقق:
 

دُ ،  َكَما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12024 ْيُد  ،  ْبُن َأمْحََد اْلَمْحبُويِبُّ مِبَْرَو، ثنا َسِعيُد ْبُن َمْسُعودٍ َأْخرَبّن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا ُعب َ
ُب َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَواهِ ، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ،  َعْن إِبْ َراِهيَم ْبِن ِإَْسَاِعيلَ ،  هللِا ْبُن ُموَسى 

 َأَحقُّ هِبَِبِتِه َما مَلْ يُ َثْب "  
ْسنَاِد أَْلَيقُ  َقِطٌع، ،  َوإِبْ َراِهيُم ْبُن ِإَْسَاِعيَل َضِعيٌف ِعْنَد َأْهِل اْلِعْلِم اِبحْلَِديثِ ،  َوَهَذا اْلَمنْتُ هِبََذا اإْلِ َوَعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة ُمن ْ

 َواْلَمْحُفوُظ: 
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 ضعيف.  المحقق:# قال 
 

ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َعبْ   -  12026 ْغَداَد، أنبأ أَبُو َعِليٍّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ يُّ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن بِب َ ،  ُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد هللِا اْْلَاِِشِ
ْبُن َجْعَفرٍ  اْلمُ ،  ثنا َعْبُد هللِا  ْبِن  ْبِن َسَلَمةَ ،  بَاَركِ َعْن َعْبِد هللِا  احْلََسنِ ،  َعْن قَ تَاَدةَ ،  َعْن مَحَّاِد  هللاُ ،  َعْن ََسَُرةَ ،  َعِن  النَِّبِّ َصلَّى  َعِن 

ْسنَاِد، َولَْيَس اِبْلَقِويِّ ا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َكاَنِت اْْلَِبةُ ِلِذي رَِحٍم حَمَْرٍم مَلْ يَ ْرِجْع ِفيَها " مَلْ َنْكتُ ْبهُ ِإالَّ هِبَذَ   اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   - 12027 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ حُمَمَّ َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ْبِن َعْبدِ  هللِا  اْبُن َوْهبٍ ،  احْلََكمِ   َعْبِد  ْبُن زَْيٍد اللَّْيِثيُّ ،  ثنا  ُأَساَمةُ  أَبِيهِ ،  َأْخرَبّن  ثَُه، َعْن  ْبَن ُشَعْيٍب َحدَّ ْبِن  ،  َأنَّ َعْمَرو  هللِا  َعْن َعْبِد 
ِذي َيْسرَتِدُّ َما َوَهَب َكَمَثِل اْلَكْلِب الَِّذي يَِقيءُ َوَيَُْكُل َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " َمَثُل الَّ ،  َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ 

َئُه، فَِإَذا اْسرَتَدَّ اْلَواِهُب فَ ْليُ َوقَّْف فَ ْليُ َعرَّْف مِبَا اْسرَتَدَّ ُثَّ لُِيْدَفْع ِإلَْيِه َما َوَهَب "   قَ ي ْ
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ شُكْرِ الْمَعْرُوفِ 

فُوَركٍ َوَأخْ   -   12033 ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َجْعَفرٍ ،  رَباََن  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َحِبيبٍ ،  أنبأ  ْبُن  يُوُنُس  الطَّيَاِلِسيُّ ،  ثنا  َداُوَد  أَبُو  ْبُن ،  ثنا  ُد  حُمَمَّ ثنا 
َعِن اأْلَْشَعِث ْبِن قَ ْيٍس قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعِديٍّ اْلِكْنِديِّ ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشرِيٍك اْلَعاِمِريِّ ، طَْلَحةَ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْشَكُر النَّاِس ّلِلَِِّ َأْشَكُرُهْم لِلنَّاِس " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا " قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ: " مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّة  وَعِنْدَهُ نَاسٌ  

ِد ْبِن احْلََسِن ْبِن الشَّ  - 12036 ، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِويُّ ُد ْبُن حَيََْي ، ْرِقيِّ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ثنا ، ثنا حُمَمَّ
ُد ْبنُ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ، َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ، ثنا ِمْنَدُل ْبُن َعِليٍّ ،  الصَّْلتِ حُمَمَّ

 ِلَك ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َعْمرٍو، َوِفيِه َنظَرٌ َوَسلََّم: " َمْن أُْهِدَيْت لَهُ َهِديٌَّة َوِعْنَدهُ اَنٌس فَ ُهْم ُشرََكاءُ ِفيَها " َورُِوَي ذَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْمنَاّنُّ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12037 ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َمْنُصوٍر اْلُمذَكُِّر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َداُوَد السِّ ثنا  ،  أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ

ِريِّ حُمَمَّ  ُد ْبُن ُمْسِلمٍ ،  ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ،  ُد ْبُن السَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ،  َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ،  أنبأ حُمَمَّ
 َوَسلََّم: " َمْن أُْهِدَي إِلَْيِه َوِعْنَدهُ قَ ْوٌم فَ ُهْم ُشرََكاءُ "  
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َوَرَواهُ َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف َعْن َعْبِد الرَّزَّاِق َفذََكَرهُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َمْوقُوفًا َغرْيَ َمْرفُوٍع، َوُهَو  ،  َرَواهُ أَبُو اأْلَْزَهِر َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ وََكَذِلَك  
 َأَصحُّ 

 حسن. # قال المحقق:
 

 التَّطَوُّعِ بَابُ إِعْطَاءِ الْغَنِيِّ مِنَ  
ْبنُ   -  12042 ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َسْهُل  الطَّيِِّب  أَبُو  َماُم  اإْلِ ْيُخ  الشَّ ثَ نَا  ْبُن   َحدَّ اْلَعبَّاُس  ثنا  يَ ْعُقوَب، 

وِريُّ  ٍد الدُّ َعْن أَبِيِه قَاَل: َكاَن رَُجٌل يف َأْهِل ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ ، ِن َأيِب رَاِشدٍ َجاِمِع بْ  َعنْ ، ثنا َشرِيكٌ ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِعيَسى ، حُمَمَّ
أُغَازِيِهْم َوأَُواِسيِهْم، قَاَل: فَ َعرَ  اِم؟ قَاَل:  الشَّ َأْهُل  َلهُ ُعَمُر: َعاَلَم حيُِبَُّك  َمْرِضيًّا، فَ َقاَل  اِم  : َض َعَلْيِه ُعَمُر َعَشَرَة آاَلٍف قَالَ الشَّ

َها َغِِنٌّ، قَاَل ُعَمُر: ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ   َوَسلََّم َعَرَض َعَليَّ َمااًل ُدوَن الَِّذي ُخْذَها َواْسَتِعْن هِبَا يف َغْزِوَك، قَاَل: ِإّّنِ َعن ْ
َا ُهَو  َعَرْضُت َعَلْيَك، فَ ُقْلُت َلهُ ِمْثَل الَِّذي قُ ْلَت ِل، فَ َقاَل ِل: " ِإَذا   ْلُه؛ فَِإَّنَّ ب َ آََتَك هللاُ َمااًل مَلْ َتْسأَْلهُ َومَلْ َتْشَرْه ِإلَْيِه نَ ْفُسَك فَاق ْ

 رِْزٌق َساَقهُ هللاُ إِلَْيَك " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
يِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن أَ ،  َوأَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  12043

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكمِ  ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ حُمَمَّ ،  َعِن اْبِن اْْلَادِ ،  قَااَل: أنبأ اللَّْيثُ ،  أنبأ َأيِب َوُشَعْيُب ْبُن اللَّْيثِ ،  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َفَقٍة وَِكْسَوٍة، فَ َقاَلْت ِلَرُسوِلِه: اَي ُبِِنَّ، ِإّّنِ اَل  ،  َعِن اْلُمطَِّلبِ ،  رٍوَعْن َعمْ  َبُل ِمْن َأَحٍد َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َعاِمٍر بَ َعَث ِإىَل َعاِئَشَة بِن َ أَق ْ

، فَ َردُّوُه، فَ َقاَلْت:  ا َخَرَج قَاَلْت: رُدُّوهُ َعَليَّ ئًا، فَ َلمَّ ئًا قَاَلهُ ِل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَلْت: قَاَل: " َشي ْ ِإّّنِ ذََكْرُت َشي ْ
َا ُهَو رِْزٌق َعَرَضهُ هللاُ َعَلْيِك "  بَِليِه؛ فَِإَّنَّ  اَي َعاِئَشُة، َمْن َأْعطَاِك َعطَاًء بَِغرْيِ َمْسأََلٍة فَاق ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ اللُّقَطَةِ يِأَكُلُهَا الْغَنِيُّ وَالْفَقرِيُ إِذَا لَمْ تُعْتَرَفْ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا  ،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو   -  12059 ،  ثنا أَبُو ُأَساَمةَ ،  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد احْلَِميِد احْلَارِِثيُّ أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب، َعْن َعْمرٍو َوَعاِصٍم اْبىَنْ ُسْفيَاَن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن رَبِيَعَة، َأنَّ ُسْفيَاَن  ،  َعِن اْلَولِيِد ْبِن َكِثريٍ  ْبَن َعْبِد هللِا َوَجَد َحدَّ
َبةً  َها َسَنًة، فَِإْن ُعرَِفْت َفَذاَك، َوِإالَّ  َعي ْ َفِهَي َلَك، فَ َلْم تُ ْعَرْف " فَ َلِقَيهُ  ، فَأََتى هِبَا ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه، فَ َقاَل: " َعّرِف ْ

ُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَراَن ِبَذِلَك "، قَاَل: اَل َحاَجةَ هِبَا اْلَقاِبَل يف اْلَمْوِسِم َفذََكَرَها َلُه، فَ َقاَل ُعَمُر: " ِهَي َلَك؛ فَِإنَّ رَ 
َها َأنَّ اْمَرأَةً  َها َعِن اللَُّقطَِة، فَ َقاَلْت: اسْ ِل ِفيَها، فَ َقَبَضَها ُعَمُر َفَجَعَلَها يف بَ ْيِت اْلَماِل َورُوِّينَا َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي هللاُ َعن ْ َتْمِتِعي   َسأَلَت ْ

 هِبَا
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضلِ   -  12060 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  َأْخرَباََن حُمَمَّ اِفِعيُّ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َأْخرَبّن  ،  أنبأ الشَّ

رَاَوْرِديُّ  َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ َوَجَد ِدينَارًا َعَلى ، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَسارٍ ،  ْبِن َأيِب َّنَِرٍ َعْن َشرِيِك ْبِن َعْبِد هللاِ ، الدَّ
ْن يُ َعّرِفَُه، فَ َلْم يُ ْعرَتَْف، فَأََمَرهُ َأْن َيََُكَلُه، ُثَّ  َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَرهُ لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، " فَأََمَرهُ أَ 

 َجاَء َصاِحُبُه، فََأَمَرهُ َأْن يَ ْغَرَمهُ "  
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِمَّا يَجِدُهُ 

ْغَداَد، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعِليٍّ اْْلَُطِبُّ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن  - 12070 ثنا ُمَعاذُ ْبُن  ، َأمْحََد ْبِن ُعَمَر اْلُمْقِرُئ اْبُن احْلََماِميِّ بِب َ
اْلُمبَاَركِ ،  اْلُمَثىنَّ  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  َثِِن  ُوَهْيبٌ ،  َحدَّ أَيُّوبُ ،  ثنا  اْلَعاَلءِ ،  ثنا  َأيِب  ُمْسلِ ،  َعْن  َأيِب  اَي  ،  مٍ َعْن  قُ ْلُت:  قَاَل:  اجْلَارُوِد  َعِن 

رُُكَها؟ فَ َقاَل: " َضالَّةُ اْلُمْسِلِم َحْرُق النَّاِر "   ِبِل فَأَت ْ  َرُسوَل هللِا، َتَْيت َعَليَّ َضالَّةُ اإْلِ
 اَلءِ وََكَذِلَك َرَواهُ مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن أَيُّوَب، وََكَذِلَك َرَواهُ قَ تَاَدةُ َعْن َأيِب اْلعَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -   12071 ْيدٍ ،  َأْخرَباََنهُ َعِليُّ  َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ْبُن َعِليٍّ ،  أنبأ  َمْرزُوقٍ ،  ثنا ِهَشاُم  َعْن ،  ثنا ِهَشامٌ ،  ثنا َعْمُرو ْبُن 
 َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َضالَّةُ اْلُمْؤِمِن َحْرُق النَّاِر "  ، ودِ َعِن اجْلَارُ ، َعْن َأيِب ُمْسِلمٍ ، َعْن َأيِب اْلَعاَلءِ ، قَ تَاَدةَ 

رِي يف ِإْحَدى الّرَِواي َ  خِّ اءُ َعْن َأيِب اْلَعاَلِء يَزِيَد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الشِّ  َتنْيِ َعْنهُ وََكَذِلَك َرَواهُ َخاِلٌد احْلَذَّ
 ضعيف.  :# قال المحقق 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوقٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12072 ، ثنا ُشْعَبةُ ،  ثنا َسِعيُد ْبُن َعاِمرٍ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
اءِ  احْلَذَّ ْبِن  ،  َعْن َخاِلٍد  هللِا  ْبِن َعْبِد  يَزِيَد  ريِ َعْن  خِّ ُمْسِلمٍ ،  الشِّ َأيِب  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ،  َعْن  هللِا َصلَّى  نَا َرُسوَل  اجْلَارُوِد قَاَل: أَتَ ي ْ َعِن 

رَْكبُ َها، فَ َقالَ  اِبجْلُُرِف فَ َنِجُد ِإِباًل فَ ن َ ِإانَّ ََّنُرُّ  إِِبٍل ِعَجاٍف فَ ُقْلنَا: اَي َرُسوَل هللِا،  الْ َوََنُْن َعَلى  " َوِقيَل: : " َضالَّةُ  ُمْسِلِم َحْرُق النَّاِر 
 َعْنُه، َعْن يَزِيَد، َعْن َأِخيِه ُمطَرٍِّف، َعِن اجْلَارُودِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبُن    -  12073 َحاِمِد  أَبُو  أنبأ   ، اْلَعَلِويُّ َداُوَد  ْبِن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلََسِن  أَبُو  ْهِليُّ ،  الشَّْرِقيِّ َأْخرَباََنهُ  الذُّ حَيََْي  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ، ثنا 
َلِميُّ  اءِ ، أنبأ ُسْفيَانُ ، قَااَل: ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َوَأمْحَُد ْبُن يُوُسَف السُّ ريِ ، َعْن َخاِلٍد احْلَذَّ خِّ َعْن ُمطَرِِّف  ، َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الشِّ

ريِ  خِّ هَ ، ارُوِد اْلَعْبِديِّ َعِن اجلَْ ،  ْبِن الشِّ ا " َوَقْد  يَ ْرفَ ُعهُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َضالَّةُ اْلُمْسِلِم َحْرُق النَّاِر؛ َفاَل تَ ْقَربُ ن َّ
رِي، َعْن أَبِيهِ ِقيَل: َعْنُه، َعْن ُمطَرٍِّف، َعْن َأيِب ُمْسِلٍم، َعِن اجْلَارُوِد. َوَقْد ِقيَل: َعْن ُمطَرِّ  خِّ  ِف ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الشِّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَلِيلِ اللُّقَطَةِ 
احْلَاِفظُ   -   12100 هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأيِب طَاِلبٍ ،  َوَأْخرَباََن  ْبُن  ثنا حَيََْي  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  َهارُونَ ثنا  ،  ثنا  ْبُن  ثنا ،  يَزِيُد 

تِِه ُحَكْيَمَة، َعْن يَ ْعَلى ْبِن ُمرََّة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمِن ،  ثنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن يَ ْعَلى،  ِإْسَرائِيلُ  َعْن َجدَّ
َقَط لَُقطًَة َيِسريًَة، َحْباًل أَْو ِدْرَُهًا ٍم "   اْلت َ ٍم، فَِإْن َكاَن فَ ْوَق َذِلَك فَ ْليُ َعّرِْفهُ ِستََّة َأايَّ  أَْو ِشْبَه َذِلَك، فَ ْليُ َعّرِْفهُ َثاَلثَةَ َأايَّ

 َغرْيُهُ ِبُشْرِب اْْلَْمرِ ِميِد وَ تَ َفرََّد بِِه ُعَمُر ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن يَ ْعَلى، َوَقْد َضعََّفهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي، َورََماهُ َجرِيُر ْبُن َعْبِد احلَْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
أَ   -  12123 احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ حَمُْموٍد  ْبِن  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  َأْخرَباََن  الَِّذي  َأمْحََد  فََأمَّا  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  مْحَُد 

ِإب ْ  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثنا  اِهُد،  الدَِّمْشِقيُّ الشَّ اْلَعطَّاُر  ََثِبٍت  َأيِب  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  اْلبَاِلِسيُّ ،  َراِهيَم  َبْكٍر  ْبُن  َأمْحَُد  ْبُن َكِثريٍ ،  ثنا  ُد  ثنا  ،  ثنا حُمَمَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلَعْبِد اآْلِبِق يُوَجُد يف  َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: " َقَضى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ، َعْن َمْعَمرٍ ، ُخَصْيفٌ 

 احْلََرِم ِبَعَشَرِة َدرَاِهَم "  
 ُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَ َهَذا َضِعيٌف، َواْلَمْحُفوُظ َحِديُث اْبِن ُجَرْيٍج َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة َوَعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، قَااَل: َجَعَل رَ 

َقِطعٌ   يف اآْلِبِق يُوَجُد َخارًِجا ِمَن احْلََرِم َعَشَرَة َدرَاِهَم. َوَذِلَك ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ضَائِع ا 
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يُوُسفَ   -  12131 ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  أَبُو  ،  َأْخرَباََن  اأْلَْعَرايِبِّ أنبأ  ْبُن  ِبْشرَانَ ،  َسِعيِد  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َوأنبأ  ِإَْسَاِعيُل  ،  ح  أنبأ 
ُثَّ يف ِقصٍَّة ذََكَرَها، قَاَل: ،  َعْن ُعَمرَ ،  َعِن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْيدٍ ،  َعِن اأْلَْعَمشِ ،  ثنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  قَااَل: ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصرٍ ،  الصَّفَّارُ 

[ اآْليََة، َفَجَعَل لَهُ الصَّْفَقَتنْيِ 111َة{ ]التوبة:  قَ َرأَ ُعَمُر َهِذِه اآْليََة " }ِإنَّ هللاَ اْشرَتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َوَأْمَواَْلُْم ِبَِنَّ َْلُُم اجْلَنَّ 
يًعا، َوهللِا لَْواَل َأنَّ هللاَ َأَمدَُّكْم ِِبََزاِئَن ِمنْ   ِقبَِلِه أَلََخْذُت َفْضَل َماِل الرَُّجِل َعْن نَ ْفِسِه َوِعيَالِِه فَ َقَسْمُتهُ َبنْيَ فُ َقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن "  َجَِ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ: اللَّقِيطُ حُرٌّ، لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ 

 مَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ 
إِ   -  12135 ْبِن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  قَ تَاَدَة،  ْبِن  اْلَعزِيِز  َعْبِد  ْبُن  ُعَمُر  َنْصٍر  أَبُو  أَبُو  َأْخرَباََن  ثنا  رَّاُج،  السَّ َْسَاِعيَل 

،  ،  َعْن يُوُنسَ ،  ُشْعَبةَ َواْبُن َكِثرٍي، َعْن  ،  ثنا أَبُو اْلَولِيدِ ، َخِليَفةَ  َعِن احْلََسِن، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ " َقَضى يف اللَِّقيِط أَنَّهُ ُحرٌّ
 [ " 20َوقَ َرأَ َهِذِه اآْليََة }َوَشَرْوهُ بَِثَمٍن َِبٍْس َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة وََكانُوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن{ ]يوسف: 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -  12143 هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ِإْسَحاقَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  اْلُمَثىنَّ ،  أنبأ  أَبُو  دٌ ،  أنبأ  ُمَسدَّ زُرَْيعٍ ،  ثنا  ْبُن  يَزِيُد  َعْن ،  ثنا 
َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُكلُّ َمْولُوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة َحَّتَّ يُ ْعِرَب َعْن َعِن النَِّبِّ  ،  َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن َسرِيعٍ ،  َعِن احْلََسنِ ،  يُوُنسَ 

رِوَ  اْلَقِدمِي يف  يف  الشَّاِفِعيُّ  قَاَل   " َرانِِه  َويُ َنصِّ يُ َهوَِّدانِِه  فَأَبَ َواهُ   " َغرْيُُه:  ِفيِه  زَاَد   ،" الرَّمحَْ نَ ْفِسِه  َعْبِد  َأيِب  قَ ْوُل  ايَِة  َعْنُه:  ْغَداِديِّ  اْلب َ ِن 
اْْلَْل َها  َعَلي ْ هللاُ  َفطََر  الَّيِت  اْلِفْطَرِة  َعَلى  يُوَلُد  َمْولُوٍد  " ُكلُّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  َعَلْيِه النَِّبِّ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َفَجَعَلُهْم   ،" َق 

اِبْلَقْولِ  يُ ْفِصُحوا  َما مَلْ  احْلُْكُم ْلَُ َوَسلََّم  َا  ِإَّنَّ أَنْ ُفِسِهْم،  اْلُكْفَر، اَل ُحْكَم َْلُْم يف  أَِو  ميَاَن  اإْلِ ؛  اْلَقْوَلنْيِ َأَحَد  ْم ِِباَبئِِهْم، َفَما  فَ َيْختَارُوا 
 ى ُكْفرِهِ َكاَن آاَبُؤُهْم يَ ْوَم يُوَلُدوَن فَ ُهَو ِِبَالِِه، ِإمَّا ُمْؤِمٌن فَ َعَلى ِإميَانِِه، أَْو َكاِفٌر فَ َعلَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب  ، ثنا ُشْعَبةُ ، ثنا أَبُو َداُودَ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ   - 12153
يِليِّ ،  يَ ْعَمرَ   َعْن حَيََْي ْبنِ ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن بُ َرْيَدةَ ،  َحِكيمٍ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ ،  َعْن َأيِب اأْلَْسَوِد الدِّ َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل: َسَِ

ُقُص "  ْساَلُم يَزِيُد َواَل يَ ن ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اإْلِ
 

ثَُه، َأنَّ ُمَعاًذا قَاَل،  ،  َعْن َأيِب اأْلَْسَودِ ،  َعْن حَيََْي ،  هللِا ْبِن بُ َرْيَدةَ َعْن َعْبِد  ،  َوَرَواهُ َعْبُد اْلَواِرِث، َعْن َعْمرٍو   -  12154 َأنَّ رَُجاًل َحدَّ
الرُّوْذاَبِريُّ  أَبُو َعِليٍّ  َأْخرَباََنهُ  َمْرفُوًعا،  َبْكرٍ ،  َفذََكَرهُ َكَذِلَك  ْبُن  ُد  أَبُو َداُودَ ،  أنبأ حُمَمَّ دٌ ،  ثنا  ُمَسدَّ َأرَاَد،  ثنا َعبْ ،  ثنا  َا  اْلَواِرِث. َوِإَّنَّ ُد 

ْساَلِم ِبِِْساَلِم  ْساَلِم يَ ْغِلُب، َوِمْن تَ ْغِليِبِه َأْن حُيَْكَم لِْلَوَلِد اِبإْلِ  َأَحِد أَبَ َوْيهِ َوهللاُ َأْعَلُم، َأنَّ ُحْكَم اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ِد ْبِن حَمَْمَوْيِه النََّسِويُّ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد َعْبُد    -  12155 اِهُد هِبََمَذاَن، أنبأ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن َشبَانََة الشَّ ثنا أَبُو ،  الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَّ

رَّاجُ  السَّ اْلُعْصُفرِيُّ ،  اْلَعبَّاِس  َخيَّاٍط  ْبُن  َشبَاُب  َحْشَرجٍ ،  ثنا  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  َحْشَرُج  ثَ ،  ثنا  َأيِب َحدَّ َجدِّي ،  ِِن  ْبِن ،  َعْن  َعائِِذ  َعْن 
َأصْ ،  َعْمرٍو هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحْوَلهُ  اْلَفْتِح َمَع َأيِب ُسْفيَاَن ْبِن َحْرٍب َوَرُسوُل هللِا َصلَّى  يَ ْوَم  أَبُو ُسْفيَاَن  أَنَّهُ َجاَء  َحابُُه، فَ َقالُوا: َهَذا 

ْبُن َعْمرٍو، فَ َقاَل َرُسو  اإْلِ َوَعاِئُذ  ِمْن َذِلَك  ْساَلُم َأَعزُّ  اإْلِ " َهَذا َعاِئُذ ْبُن َعْمرٍو َوأَبُو ُسْفيَاَن،  ْساَلُم  ُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 يَ ْعُلو َواَل يُ ْعَلى "  

َماُم َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: َوقَاَل احْلََسُن َوُشَرْيٌح َوإِبْ َراِهيُم َوقَ تَادَ   ُة: ِإَذا َأْسَلَم َأَحُدُُهَا فَاْلَوَلُد َمَع اْلُمْسِلمِ قَاَل اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ قَالَ: يُحْكَمُ بِصِحَّةِ إِسْلَامِهِ 

الصَّفَّارُ   -  12158 ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  اأْلَْزَرقُ ثنا  ،  َوَأْخرَباََن  اْلَفَرِج  ْبُن  ُد  أَبُو  ،  حُمَمَّ ثنا 
ْعُت أاََب مَحَْزةَ ،  ثنا ُشْعَبةُ ، النَّْضرِ  ْعُت زَْيَد ْبَن َأْرَقَم يَ ُقوُل: " َأوَُّل ،  َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرََّة َأْخرَبّن قَاَل: َسَِ رَُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر، قَاَل: َسَِ

بْ َراِهيَم، فَأَْنَكَر َذِلَك َوقَالَ َمْن َصلَّى َمَع النَِّبِّ صَ   : أَبُو َبْكرٍ لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب " قَاَل: َفذََكْرُت َذِلَك إِلِ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ٍد الصَّفَّ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ   -  12164 َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل  ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصورٍ ،  ارُ أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ

دٍ ، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ ، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ، اْلَقطَّانُ  َثِِن ِعيَسى ْبُن حُمَمَّ ،  أنبأ َمْعَمرٌ ، َوأَبُو ِبْشٍر، قَالُوا: ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّ
ْفُظ َحِديِثِهَما، َوَغرْيِِه " وََكاَن َأوََّل َمْن آَمَن ِبِه َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َوُهَو اْبُن ََخَْس َعْشَرَة َأْو ِستَّ َعْشَرَة " لَ ،  َعِن احْلََسنِ ،  ْن قَ تَاَدةَ عَ 

َها، َوُهَو اْبُن ََخَْس  َويف َحِديِث َأمْحََد ْبِن َمْنُصوٍر قَاَل: َعِن احْلََسِن َوَغرْيِ َواِحٍد قَالَ  : َأوَُّل َمْن َأْسَلَم َعِليٌّ بَ ْعَد َخِدجَيَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 َعْشَرَة َسَنًة، َأْو ِستَّ َعْشَرَة َسَنةً 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -  12165 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثَ نَا  مَحَْشاذٍ ،  َوَحدَّ ْبُن  َعِليُّ  اْلُمِغريَةِ ثنا  ،  ثنا  ْبُن  ُد  احْلََكمِ ،  حُمَمَّ ْبُن  اْلَقاِسُم  ِمْسَعرٌ ،  ثنا  َعِن  ،  ثنا 
َبةَ  ي ْ ُعت َ ْبِن  ِمْقَسمٍ ،  احْلََكِم  َعبَّاسٍ ،  َعْن  اْبِن  اْبُن ،  َعِن  َوُهَو  بَْدٍر  يَ ْوَم  َعِليٍّ  ِإىَل  الرَّايََة  َدَفَع   " َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  هللِا َصلَّى  َرُسوَل  َأنَّ 

َعةُ بَْدٍر َكاَنْت بَ ْعَدَما َقِدَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عِ  َماُم َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: َوَوق ْ  َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة ِبَسَنٍة َوِنْصِف ْشرِيَن َسَنًة " قَاَل اإْلِ
بُِعَث، َفِقي  بَ ْعَدَما  َة  ُمَقاِمِه مِبَكَّ َلُفوا يف َقْدِر  َثاَلَث َعْشَرَة َسَنًة، َوِقيَل: ََخَْس َعْشَرَة َسَنًة، فَِإْن َكاَن  َسَنٍة، َواْخت َ َل: َعْشًرا، َوِقيَل: 

ِمَّا َقرِيٍب  ِإىَل  َأْسَلَم  يَ ْوَم  ِسنُّهُ  رََجَع  بَْدٍر  يَ ْوَم  َسَنًة  ِعْشرِيَن  اْبَن  َعِليًّا َكاَن  َأنَّ  َوَصحَّ  الزَُّبرْيِ، َوإِ   َعْشًرا  ْبُن  ُعْرَوةُ  َثاَلَث  قَاَل  ْن َكاَن 
َلُفوا يف ِسنِّ َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعنْ  هُ يَ ْوَم قُِتَل، َفِقيَل: ََخٌْس َوِستُّوَن َسَنًة،  َعْشَرَة َأْو ََخَْس َعْشَرَة فَِإىَل أََقلَّ ِمْن َذِلَك، َوهللاُ َأْعَلُم َواْخت َ



546 

 

وَ  َذِلَك،  ِمْن  أََقلُّ  َوِقيَل:  َوِستُّوَن،  َثاَلٌث  َعَلْيِه َوِقيَل:  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ُمَهاَجِر  ِمْن  َأْربَِعنَي  رَْأِس  َعَلى  َوِستُّوَن،  َثاَلٌث  َأْشَهُرهُ 
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مبَِ  هللِا َصلَّى  َمَكَث َرُسوُل  َمْن قَاَل:  َأْسَلَم َعَلى قَ ْوِل  يَ ْوَم  َة َعْشرًا، ِإىَل  َوَسلََّم، َفرَيِْجُع ِسنُّهُ  َثاَلَث َعْشَرَة َسَنًة، كَّ

نِّ ِحنَي َصلَّى َمَع النَِّبِّ  َوَعَلى قَ ْوِل َمْن قَاَل: َثاَلَث َعْشَرَة، ِإىَل َعْشِر ِسِننَي، َفِفي َأْكَثِر الّرَِوااَيِت َكاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ بَ لَ  َغ ِمَن السِّ
ْعِر حُمَْتِمٌل لِلتَّْأِويِل َمَع َضْعِف ِإْسنَاِدِه، َعَلى َأنَّ احْلُْكَم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْدرًا حَيَْتِمُل َأْن َيكُ  َلَم ِفيِه، َوَما رُِوَي ِمَن الشِّ وَن اْحت َ

ِة قَ ْوِل اْلبِاِلِغ ُدوَن الصَِّبِّ اْلُمَميِِّز َوَقَع ِشْرَعًة بَ ْعَد ِإْساَلِم َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه، فَِإسْ  ِتِه، ِإمَّا أِلَنَّهُ بَِقَي  اَلُمهُ  ِبِصحَّ َكاَن حَمُْكوًما ِبِصحَّ
َعاِء   اِبلدُّ َخاطََبهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  أِلَنَّ  َأْو  بُ ُلِوِغِه،  بَ ْعَد  ْساَلَم  اإْلِ َوَصَف  َغرْيُ َحَّتَّ  يَاِن  ب ْ الصِّ ِمَن  َوَغرْيُهُ  ْساَلِم،  اإْلِ ِإىَل 

أَْو أِلَنَّ  َأْو َكاَن َقدِ خُمَاَطٍب،  بَِغرْيِِه،  ْرِع  الشَّ ِتِه قَ ْبَل ُورُوِد  ِبِصحَّ ِإْذ َذاَك َكاَن حَمُْكوًما  اْلُمَميِِّز  الصَِّبِّ  ِبِه،  قَ ْوَل  اَبِلغًا  َلَم َفَصاَر  اْحت َ  
اَدَة ِإىَل َأنَّ َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأْسَلَم َوُهَو اْبُن ََخَْس َعْشَرةَ  َوهللاُ َأْعَلُم. َهَذا َوَقْد َذَهَب احْلََسُن اْلَبْصرِيُّ َوَغرْيُ َواِحٍد يف رَِوايَِة قَ تَ 

 َسَنًة، أَْو ِستَّ َعْشَرَة َسَنًة، َكَما َمَضى ِذْكُرهُ 
 حسن. # قال المحقق:
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 تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ بَابُ الْحَثِّ عَلَى  
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّانَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12173 َعْن ،  ثنا أَبُو ُأَساَمةَ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ثَُه، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َجاِبرٍ ،  َعْوفٍ  ْن َحدَّ ِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تَ َعلَُّموا اْلُقْرآَن  َعْن َعبْ ،  َعمَّ
قَ َوَعلُِّموهُ النَّاَس، َوتَ َعلَُّموا اْلِعْلَم َوَعلُِّموهُ النَّاَس، َوتَ َعلَُّموا اْلَفَراِئَض َوَعلُِّموهُ النَّاَس؛ فَِإنَّ  ن ْ ِضي َوَتْظَهُر اْلِفنَتُ، َحَّتَّ خَيْتَِلَف   اْلِعْلَم َسي َ

ُهَما "  ن َ  ااِلثَ نَاِن يف اْلَفرِيَضِة َفاَل جيََِداِن َمْن يَ ْفِصُل بَ ي ْ
 َوَقْد ِقيَل: َعْن َعْوٍف، َعْن ُسَلْيَماَن، َعْن َأيِب اأْلَْحَوِص، َعْن َعْبِد هللاِ 

ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرئُ  -  12174 ُد ْبُن َأيِب َبْكرٍ ،  ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ثنا  ، ثنا حُمَمَّ
اْلَعطَّارُ  َبْكٍر  ْبُن  َعْوفٌ ،  اْلُمَثىنَّ  اأْلَْحَوصِ ،  ثنا  َأيِب  َعْن  ُسَلْيَماَن،  أَنَّهُ ،  َعْن  ِإالَّ  َمْرفُوًعا،  َفذََكَرهُ  هللِا  َعْبِد  اْمُرٌؤ  َعْن  فَِإّّنِ   " قَاَل:   

 ا " َمْقبُوٌض، َوِإنَّ اْلِعْلَم َسيُ ْقَبُض َحَّتَّ خَيْتَِلَف الرَُّجاَلِن يف اْلَفرِيَضِة َفاَل جيََِداِن َمْن خُيْرُبُُُهَا هبَِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 الصَّحَابَةِ رَضِيَ اهللُ عَنْهُمْ أَجْمَعنِيَ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ بَابُ تَرْجِيحِ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ  

ٍد احْلَفَّارُ   -  12194 ِريِّ ،  أان احْلَُسنْيُ ْبُن حَيََْي ْبِن َعيَّاشٍ ،  َأْخرَباََن ِهاَلُل ْبُن حُمَمَّ ح َوأان أَبُو احْلَُسنْيِ ،  ثنا َجرِيرٌ ،  ثنا حَيََْي ْبُن السَّ
َعْن ،  َعِن اأْلَْعَمشِ ،  ثنا أَبُو اْلَولِيِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، ثنا َجرِيرٌ ،  ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ ،  ان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ أ، ْبُن اْلَفْضلِ 

ْيدٍ  ُعب َ ْبِن  َوَسلَّ ،  ََثِبِت  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ِل  قَاَل  قَاَل:  ََثِبٍت  ْبِن  زَْيِد  َأَحٌد، َعْن  يَ ْقَرَأَها  َأْن  ُأِحبُّ  اَل  َتَْتِيِِن ُكُتٌب   " َم: 
َعَة َعَشَر يَ ْوًما َلْفُظ حَ  َعلَّْمتُ َها يف َسب ْ َعلَّْمَها "، فَ ت َ  ِديِث اْبِن اْلَفْضلِ فَ ُتْحِسُن السُّْراَينِيََّة؟ " قُ ْلُت: اَل، قَاَل: " فَ ت َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ٍد َعْبُد هللِا ْبنُ   َأْخرَباََن أَبُو  -  12195 ْغَداَد، أان أَبُو حُمَمَّ زَّاُز بِب َ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن ْبِن ِإْسَحاَق اْلب َ ِد ْبِن ِإْسَحاَق  احْلََسِن حُمَمَّ  حُمَمَّ
َعْن أَبِيِه ،  َعْن َخارَِجَة ْبِن زَْيدٍ ،  َعْن أَبِيهِ ،   ْبُن َأيِب الّزاَِندِ ثنا َعْبُد الرَّمْحَنِ ،  ثنا حَيََْي ْبُن قَ َزَعةَ ،  ثنا أَبُو حَيََْي ْبُن َأيِب َمَسرَّةَ ،  اْلَفاِكِهيُّ 

ِإلَْيِه، فَ َقَرْأُت َعَلْيِه، فَ َقالَ  يِب  ُأيتَ  اْلَمِديَنَة  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبُّ َصلَّى  ا َقِدَم  َلمَّ ُهوِد؛  قَاَل:  اْلي َ تَ َعلَّْم ِكتَاَب   " ِل:  فَِإّّنِ اَل آَمنُ ُهْم   
ُهْم إِلَْيهِ َعَلى ِكتَابِنَا"، قَاَل: َفَما َمرَّ يِب ََخَْسَة َعَشَر َحَّتَّ تَ َعلَّْمُتُه، َفُكْنُت َأْكُتُب لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ  َرأُ ُكتُ ب َ  َلْيِه َوَسلََّم، َوأَق ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

هللاِ   -  12203 َعْبِد  أَبُو  َأيِب ،  احْلَاِفظُ   َأْخرَباََن  ْبُن  حَيََْي  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو 
ُد ْبُن ُمطَرِّفٍ ،  ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ،  طَاِلبٍ  ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ ، أان حُمَمَّ َعْن ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ ، ْبِن اْلُمَجربَِّ   َوحُمَمَّ

ًة َعطَاِء ْبِن َيَساٍر قَاَل: أََتى رَُجٌل ِمْن أْهِل اْلَعالَِيِة َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي رَ  ُسوَل هللِا، ِإنَّ رَُجاًل َهَلَك َوتَ َرَك َعمَّ
، رَُجٌل تَ َرَك َعمَّ َوَخاَلًة، اْنطَِلَق تَ ْقسِ  ًة َوَخاَلًة "، ُثَّ َساَر ْم ِمريَاثَُه، فَ َتِبَعهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى مِحَاٍر َوقَاَل: " اَي َربِّ
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يًَّة ُثَّ قَ  ًة َوَخاَلًة "، ُثَّ َساَر ُهن َ ، رَُجٌل تَ َرَك َعمَّ يًَّة ُثَّ قَاَل: " اَي َربِّ ًة َوَخاَلًة "، ُثَّ قَاَل: اَل َأَرى يَ ْنِزُل  ُهن َ ، رَُجٌل تَ َرَك َعمَّ اَل: " اَي َربِّ
 َعَليَّ َشْيٌء، اَل َشْيَء َْلَُما "

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن َنْصرٍ ثنا َأمْحَُد ْبُن حمَُ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّْيَداَلّنُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  12213 ، ثنا َشرِيكٌ ،  ثنا أَبُو نُ َعْيمٍ ،  مَّ
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ، َعْن لَْيثٍ   َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْْلَاُل َواِرٌث " ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ، َعْن حُمَمَّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ِإْسَحاقَ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 12214 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْْلَاُل َواِرٌث ، َريْ َرةَ َعْن َأيِب هُ ، َعْن َأيِب ُهَبرْيَةَ ، َعْن لَْيثٍ ، ثنا َشرِيكٌ ، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ 

 " 
َلٌف ِفيِه َعَلى َشرِيٍك َكَما تَ َرى، َولَْيُث ْبُن َأيِب ُسَلْيٍم َغرْيُ حُمَْتجٍّ بِِه، َوهللاُ َأْعَلمُ   َهَذا خُمْت َ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّانَ ، و َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُ   - 12217 ،  ثنا ُمَعاوِيَةُ ْبُن ِهَشامٍ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اأْلَْرَدْستَاّنُّ، ثنا أَبُو َنْصرٍ ، ثنا ُسْفيَانُ  ٍد اجْلَْوَهِريُّ ،   اْلِعَراِقيُّ ح َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثنا َعِليُّ ْبُن  ، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن حُمَمَّ

ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ، ثنا ُسْفيَانُ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَولِيدِ ،  احْلََسنِ  ِد ْبِن حَيََْي ْبِن َحبَّانَ ، َعْن حُمَمَّ َأنَّ ََثِبَت ، َعْن َواِسِع ْبِن َحبَّانَ ، َعْن حُمَمَّ
ْحَداِح َكاَن رَُجاًل أَتِيًّا يف َبِِن أُنَ ْيٍف، أَْو يف َبِِن اْلَعْجاَلِن، َماَت، َفَسَأَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ بْ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َهْل لَهُ َواِرٌث؟ " فَ َلْم َن الدَّ

 . ريَاثَهُ ِإىَل اْبِن أُْخِتِه، َوُهَو أَبُو لُبَابََة ْبُن َعْبِد اْلُمْنِذرِ جيَُِدوا َلهُ َوارًَِث، َفَدَفَع النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِ 
، َوَحِديُث َأيِب َعْبِد هللِا خُمَْتَصًرا، مَلْ ُيَسمِّ اْلَواِرَث َواْلُمَورََّث، َوُهَو  َقِطعٌ َلْفُظ َحِديِث اأْلَْرَدْستَاّنِّ  ُمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ بَابُ لَا 
احْلَاِفظُ   -  12227 ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  أان  اْلَفِقيُه،  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْيَسابُوِريُّ ،  َأْخرَباََن  الن َّ َبْكٍر  أَبُو  َعْبِد  ،  ثنا  ْبُن  يُوُنُس  ثنا 

ُد ْبُن َعْمرٍو، ُن َوْهبٍ ثنا َعْبُد هللِا بْ ، اأْلَْعَلى ُد ْبُن ، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ، َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ، َأْخرَبّن حُمَمَّ ثنا أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ
ُد ْبُن َأمْحََد اْلُكويفُّ مِبِْصرَ  بَاّنُّ، ثنا أَبُو اْلَعاَلِء حُمَمَّ ي ْ ِد ْبِن احْلََسِن الشَّ ، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ،  ، ثنا احْلَاِرُث ْبُن ِمْسِكنيٍ حُمَمَّ

ُد ْبُن  ،  ثنا احْلَاِرُث ْبُن ِمْسِكنيٍ ،  أان ِإبْ َراِهيُم ْبُن يُوُسَف ْبِن َخاِلدٍ ،  أان أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيهُ  ثنا اْبُن َوْهٍب قَاَل: َأْخرَبّن حُمَمَّ
اْليَاِفِعيُّ َعْمرٍ  ُجَرْيجٍ ،  و  اْبِن  الزَُّبرْيِ ،  َعِن  َأيِب  هللاِ ،  َعْن  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  يَِرُث ،  َعْن  اَل   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ 

 اْلُمْسِلُم النَّْصَراّنَّ، ِإالَّ َأْن َيُكوَن َعْبَدهُ َأْو أََمَتهُ " 
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 نكر والمحفوظ موقوف على جابر. م # قال المحقق:
 

 بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ 
ْبُن َأيِب َعْمرٍو   -  12236 أَبُو َسِعيِد  اأْلََصمُّ ،  َأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس  أَبُو  َنْصرٍ ،  ثنا  ْبُن  ْبُن َوْهبٍ ،  ثنا َِبُْر  َأيِب ،  ثنا َعْبُد هللِا  اْبُن  َأْخرَبّن 

 َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل يَِرُث قَاتٌِل ِمْن ِديَِة َمْن قَ َتَل " ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ ، ِشَهابٍ َعِن اْبِن ، ِذْئبٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اجٍ ،  يِّ َأْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل َعْن ِعيَسى ْبِن يُوُنَس الطََّرُسوسِ   -  12237 ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل يف ،  َعِن اْبِن َأيِب ِذْئبٍ ،  َعْن َحجَّ

يَِة "   ئًا ِمَن الدِّ  َمْتِنِه: " اَل يَِرُث قَاِتُل َعْمٍد َواَل َخطٍَأ َشي ْ
، ثنا أَبُو َداُوَد َفذََكَرهُ  ، ثنا اللُّْؤلُِؤيُّ ٍد، َأاَن اْلَفَسِويُّ ُد ْبُن حُمَمَّ  َأْخرَباََنهُ حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َأنَّ َعْبَد ،  َأْخرَبّن َحْفُص ْبُن َمْيَسَرةَ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهبٍ ، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصرٍ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ ،  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َسِعيدٍ  - 12238
ثَ  ثَهُ قَاَل: َحدَّ اأْلَْسَلِميَّ َحدَّ ْبَن َحْرَمَلَة  َلتَا، فَ َرَمى ِإْحَداُُهَا َفَماَتْت الرَّمْحَِن  ت َ ت َ اق ْ اْمَرَأََتِن  لَهُ  اجْلَُذاِميَّ َكاَنْت  َأنَّ َعِدايًّ  ِِن َغرْيُ َواِحٍد 

ا َقِدَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأََتهُ َفذََكَر َذِلَك َلُه، فَ َقاَل لَُه: " اْعِقْلهَ  َها، فَ َلمَّ  رِثْ َها " ا، َواَل تَ ِمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ، أنبأ أَبُو حمَُ   - 12240 ِد ْبِن َأمْحََد ْبِن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ َها َما َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن َجْعَفٍر ِمن ْ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ مَّ

ْبِن احْلَاِرثِ ثنا  ،  أَبُو الشَّْيخِ  ِد  ْبُن حُمَمَّ ْبُن فَ رُّوخَ ،  إِبْ َراِهيُم  بَاُن  ُد ْبُن رَاِشدٍ ،  ثنا َشي ْ ْبُن ُموَسى،  ثنا حُمَمَّ َعْن َعْمرِو ْبِن  ،  ثنا ُسَلْيَماُن 
ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْيَس لِ ،  أَبِيهِ   َعنْ ،  ُشَعْيبٍ  َرُب َعْن َجدِّ َقاتٍِل َشْيٌء، فَِإْن مَلْ َيُكْن لَهُ َواِرٌث يَرِثُهُ أَق ْ

ئًا "   النَّاِس ِإلَْيِه، َواَل يَِرُث اْلَقاِتُل َشي ْ
 حسن. # قال المحقق:

 
ْيٍد الصَّفَّارُ  - 12241 ٍد اْلِفْراَييِبُّ ، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ثنا ِإبْ َراِهيُم ، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ
اْلَعاَلءِ  ْبُن َعيَّاشٍ ،  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  اْبِن ُجَرْيجٍ ،  ثنا  ْبِن ُشَعْيبٍ ،  َعِن  أَبِيهِ ،  َعْن َعْمرِو  هللاُ  ،  َعْن  هللِا َصلَّى  ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َعْن َجدِّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْيَس لِْلَقاِتِل ِمَن اْلِمريَاِث َشْيٌء "  
بَّاِح، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب،  ْبِن الصَّ َرَواهُ ََجَاَعٌة َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َعيَّاِش، َوِقيَل: َعْنُه، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، َواْبِن ُجَرْيٍج، َواْلُمَثىنَّ 

َلهُ  ِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمث ْ  َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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َهاّنُّ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ   -  12242 ُد ْبُن َجْعَفرٍ ثنا حمَُ ،  أان أَبُو الشَّْيِخ اأْلَْصب َ ثنا َعْبُد ،  ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن يَزِيدَ ،  مَّ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  َعْن رَُجٍل، قَاَل َعْبُد الرَّزَّاِق: َوُهَو َعْمُرو ْبُن بَ ْرٍق، َعْن ِعْكرَِمةَ ،  أان َمْعَمرٌ ،  الرَّزَّاقِ 
فَِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم    ْن قَ َتَل قَِتياًل فَِإنَّهُ اَل يَرِثُُه، َوِإنَّ مَلْ َيُكْن لَهُ َواِرٌث َغرْيُهُ "، َوِإْن َكاَن َوَلَدهُ َأْو َواِلَدهُ َوَسلََّم: " مَ 

 َقَضى لَْيَس لَِقاِتٍل ِمريَاثٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 ةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَ   

احْلَاِفظُ   -   12262 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثنا  ،  َأْخرَباََن  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  ْبُن َوأَبُو  ِإبْ َراِهيُم 
ْبُن َجرِيرٍ ،  َمْرزُوقٍ  اْبَن ،  ثنا ُشْعَبةُ ،  ثنا َوْهُب  يَ ُقوُل: قَ َرْأُت َعَلى َسْعٍد يَ ْعِِن  ْبِن قَاِنٍف  ْبِن رَبِيَعَة  اْلَقاِسِم  ْبِن َعطَاٍء َعِن  َعْن يَ ْعَلى 

ِه " 12لنساء:  َأيِب َوقَّاٍص َحَّتَّ بَ َلْغُت }َوِإْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكاَلَلًة{ ]ا  [ َأِو اْمَرأٌَة َوَلهُ َأٌخ، فَ َقاَل َسْعٌد: " ِمْن أُمِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَنْ كَانُوا بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ 

ٍد، أان أَبُو ا  -  12272 ُد ْبُن حُمَمَّ اُوِديُّ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ، ،  حْلَُسنْيِ َعْبُد هللِا ْبُن ِإبْ َراِهيَم الدَّ ُد ْبُن َأمْحََد اللُّْؤلُِؤيُّ ثنا أَبُو َعِليٍّ حُمَمَّ
ِجْستَاّنُّ  اُر ْبُن رُزَْيقٍ ،  ثنا حَيََْي ْبُن آَدمَ ، ثنا ُحَسنْيُ ْبُن َعِليِّ ْبِن اأْلَْسَودِ ، ثنا أَبُو َداُوَد السِّ َعْن َأيِب َسَلَمةَ ،  ِإْسَحاقَ َعْن َأيِب ، ثنا َعمَّ

ْفتُوَنَك قُِل هللاُ يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكاَللَِة{  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، }َيسْ  ت َ
 َوَلًدا َواَل َواِلًدا فَ َورَثَ ُتهُ َكاَلَلٌة " [، قَاَل: " َمْن مَلْ يرَْتُْك 176]النساء:  

اٌر َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن اْلرَبَاِء يف اْلَكاَلَلِة قَاَل: " َتْكِفيَك آيَةُ الصَّيْ   ِف " قَاَل أَبُو َداُوَد: َوَرَوى َعمَّ
ْيُخ: َهَذا ُهَو اْلَمْشُهوُر، َوَحِديُث َأيِب ِإْسَحاَق َعْن  َقِطٌع َولَْيَس مِبَْعُروفٍ قَاَل الشَّ  َأيِب َسَلَمَة ُمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َنْصرٍ ، أان أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو - 12277 ُد ْبُن الصَّبَّاحِ ، ثنا حُمَمَّ ثنا ُسْفيَاُن ، ثنا حُمَمَّ
ٍد حُيَدُِّث قَاَل: َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس َعِن اْلَكاَللَِة، فَ َقاَل: " َمْن اَل وَ قَاَل: قَاَل   ْعُت احْلََسَن ْبَن حُمَمَّ َلَد َلهُ َواَل َواِلَد "، فَ ُقْلُت َعْمٌرو: َسَِ

َهَرّن َوقَاَل: " َمْن اَل َوَلَد َلهُ َواَل َواِلَد " [، فَ َغِضبَ 176َلُه: قَاَل هللاُ }ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس لَهُ َوَلٌد َولَهُ ُأْخٌت{ ]النساء:     َوانْ ت َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ أَبَوَاهُ 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حَيََْي  َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّ ، َوأَمَّا الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 12286 اِس حُمَمَّ
ُد ْبُن َساملٍِ ،  أان يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ،  ْبُن َأيِب طَاِلبٍ  ْعِبِّ ،  أان حُمَمَّ ِة َمَع ابِْنَها أَنَّهُ قَاَل: " َأوَُّل ،  َعْن َمْسُروقٍ ،  َعِن الشَّ َعْن َعْبِد هللِا يف اجْلَدَّ

ٍة َأْطَعَمَها َرُسوُل هللاِ    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسُدًسا َمَع اْبِنَها، َوابْ نُ َها َحيٌّ " َجدَّ
َفرَُّد بِِه َهَكَذا. َورُِوَي َعْن يُوُنَس، َعِن اْبِن ِسريِيَن قَاَل: أُْنِبْئُت، َوَعْن َأْشعَ  ُد ْبُن َساملٍِ يَ ت َ اٍر، َعِن اْبنِ َفُمَحمَّ ِسريِيَن، َعْن    َث ْبِن َسوَّ

هللاِ  َوَسلََّم.َعْبِد  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  ِسريِيَن،  َواْبِن  احْلََسِن  َعِن  اْلَمِلِك،  َعْبِد  ْبِن  َأْشَعَث  َوَعْن  َوَأْشَعَث    ،  يُوُنَس  َوَحِديُث 
َا الّرَِوايَةُ الصَِّحيَحةُ ِفيهِ  ُد ْبُن َساملٍِ َغرْيُ حُمَْتجٍّ بِِه، َوِإَّنَّ َقِطٌع، َوحُمَمَّ   َعْن ُعَمَر َوَعْبِد هللِا َوِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ ُمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ جَدَّةٌ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َوقَالُوا: ثنا أَبُو  ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  12290 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعِن اْبِن بُ َرْيَدةَ ، أان زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ ، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلبٍ  ْيُد هللِا ْبُن َعْبِد هللِا اْلَعَتِكيُّ َأنَّ َرُسوَل ، َعْن أَبِيهِ ،  ثنا أَبُو اْلُمنِيِب ُعب َ
ُدَس ِإَذا مَلْ َتُكْن أُمٌّ "  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َة السُّ  َأْطَعَم اجْلَدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ فَرْضِ الْأُمِّ 
ُد ْبُن َنْصرٍ ،  أان أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيدٍ   - 12295 ،   ْبُن آَدمَ ثنا حَيََْي ، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ احْلُْلَواّنُّ ، ثنا حُمَمَّ

أَنَّهُ َكاَن حَيُْجُب اأْلُمَّ اِبأْلََخَوْيِن، فَ َقالُوا لَُه: اَي أاََب َسِعيٍد، ، َعْن أَبِيهِ ،  َعْن َخارَِجَة ْبِن زَْيدٍ ،  َعْن أَبِيهِ ،  ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب الّزاَِندِ 
ُدُس{ ]النساء:  فَِإنَّ هللاَ يَ ُقوُل: }فَِإْن َكاَن َلهُ ِإْخَوٌة َفِْلُ  ِه السُّ ي اأْلََخَوْيِن 11مِّ [، َوأَْنَت حَتُْجبُ َها ِبََِخَوْيِن؟ فَ َقاَل: " ِإنَّ اْلَعَرَب ُتَسمِّ

َا ِهَي ََثَانَِيةُ َأْزَواٍج ِمَن الضَّْأِن اثْ َننْيِ اثْ َننْيِ  ِبِل اثْ َننْيِ ، َوِمَن ا ِإْخَوًة " فَ َقالُوا َلُه: اَي َأاَب َسِعيٍد، َأَوُِهَْت؛ ِإَّنَّ ، َوِمَن اإْلِ ْلَمْعِز اثْ َننْيِ اثْ َننْيِ
، فَ َقاَل: " اَل، ِإنَّ هللاَ يَ ُقوُل: }َفَجَعَل ِمْنهُ الزَّْوَجنْيِ الذََّكرَ  َقِر اثْ َننْيِ اثْ َننْيِ ، َوِمَن اْلب َ [، فَ ُهَما َزْوَجاِن،  39 َواأْلُنْ َثى{ ]القيامة:  اثْ َننْيِ

ُهَما   َزْوٌج، يَ ُقوُل: الذََّكُر َزْوٌج، َواأْلُنْ َثى َزْوٌج " ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
دٌ ،  أنبأ أَبُو َعْبِد هللاِ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيدٍ   -  12297 ،  َعْن ُشْعَبةَ ،  ثنا اْبُن َأيِب ِذْئبٍ ،  أان َشبَابَةُ ،  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيمَ ،  ثنا حُمَمَّ

الث ُُّلِث، قَاَل هللاُ }فَِإْن  أَنَّهُ َدَخَل َعَلى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َقاَل: " ِإنَّ اأْلََخَوْيِن اَل يَ ُردَّاِن اأْلُمَّ َعِن  ، اْبِن َعبَّاسٍ َعِن  
ٍة " فَ َقاَل ُعْثَماُن: اَل َأْسَتِطيُع َأْن َأرُدَّ َما َكاَن قَ ْبِلي، َوَمَضى [ فَاأْلََخَواِن بِِلَساِن قَ ْوِمَك لَْيَسا ِبِِْخوَ 11َكاَن َلهُ ِإْخَوٌة{ ]النساء: 

 . يف اأْلَْمَصاِر َوتَ َواَرَث بِِه النَّاسُ 
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ْخَوةُ اأْلُمَّ ِمَن الث ُُّلِث؛ لِ  َا َحَجَب اإْلِ ُدُس َْلُْم، َوُهَو ِِبِاَلِف قَ ْوِل زَْيِد   َيُكونَ َورُِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف أَبَ َوْيِن َوِإْخَوٍة أَنَّهُ قَاَل: ِإَّنَّ السُّ
 ْبِن ََثِبٍت َوَغرْيِهِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ فَرْضِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ 

ُد ْبُن َنْصرٍ ،  أان أَبُو َعْبِد هللاِ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيدٍ   -   12323 ُد ْبُن ، ثنا حُمَمَّ َأنَّ َأاَب  ، َعْن قَ تَاَدةَ ،  ثنا َسِعيدٌ ،  ثنا رَْوحٌ ، حَيََْي ثنا حُمَمَّ
يَق َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل يف ُخطَْبِتِه: " َأاَل ِإنَّ َهِذِه اآْليَةَ الَّيِت يف َأوَِّل ُسورَِة النِّسَ  دِّ اِء يف بَ يَاِن اْلَفَراِئِض أَنْ َزَْلَا هللاُ يف اْلَوَلِد  َبْكٍر الصِّ

اأْلُ َواْلوَ  ِمَن  ْخَوِة  الزَّْوِج َوالزَّْوَجِة َواإْلِ النَِّساِء أَنْ َزَْلَا هللاُ يف  ِمْن ُسورَِة  النَِّساِء أَنْ َزَْلَا  اِلِد، َواآْليََة الثَّانَِيةَ  هِبَا ُسورََة  الَّيِت َخَتَم  ، َواآْليََة  مِّ
ْخَوِة ِمَن اأْلُمِّ َواأْلَِب "   هللاُ يف اإْلِ

 عيف. ض # قال المحقق:
 

 بَابُ فَرْضِ الْأُخْتِ وَالْأُخْتَيْنِ فَصَاعِد ا لِأَب  وَأُم  أَوْ لِأَب  
ْستُ َواِئيُّ ،  ثنا أَبُو َداُودَ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ   -  12325 ح َوأان  ،  ثنا ِهَشاٌم الدَّ

ُد ْبُن َنْصرٍ ،  يِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو أَبُو َسعِ  ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ َعْن ، أان َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ،  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيمَ ، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ
الزَُّبرْيِ  َأيِب  َعْن   ، ْستُ َواِئيِّ الدَّ َصاِحِب  هللِا  َعْبِد  َأيِب  ْبِن  َجابِ ،  ِهَشاِم  ِل، َعْن  َأَخَواٍت  َسْبُع  َوِعْنِدي  اْشَتَكْيُت  قَاَل:  هللِا  َعْبِد  ْبِن  ِر 

؟ فَ َقاَل:  َفَدَخَل َعَليَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َنَضَح يف َوْجِهي، فَأَفَ ْقُت فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا،  أُوِصي أِلََخَوايت اِبلث ُّلَُثنْيِ
" اَي َجاِبُر، َما أُرَاَك   فَ ُقْلُت: اِبلشَّْطِر؟ قَاَل: " َأْحِسْن "، ُثَّ َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ رََجَع فَ َقاَل:  " َأْحِسْن "،

، َفَجَعَل َْلُنَّ الث ُّلَُثنْيِ "، َفَكاَن َجاِبٌر يَ ُقوُل: ِإالَّ َميِّتًا "، َأْو قَاَل: " َما أُرَاَك َميِّتًا ِمْن َهَذا اْلَوَجِع، َوَقْد أَنْ َزَل هللاُ يف   َ َأَخَواِتَك فَ َبنيَّ
ْفُتوَنَك ُقِل هللاُ يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكاَللَِة{ ]النساء:    [ ِإىَل آِخرَِها 176نَ َزَلْت َهُؤاَلِء اآْلاَيُت يفَّ }َيْست َ

اِلِسيِّ خُمَْتَصٌر، َوَرَواهُ َكِثرُي ْبُن ِهَشاٍم َعْن ِهَشاٍم ََنَْو رَِوايَِة َوْهٍب، ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: فَ َقاَل:  َلْفُظ َحِديِث َوْهِب ْبِن َجرِيٍر، َوَحِديُث الطَّيَ 
 " اَي َجاِبُر، اَل أُرَاَك َميِّتًا ِمْن َوَجِعَك َهَذا " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَة  
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12333 َماُم أَبُو اْلَولِيدِ ،  َأْخرَباََن حُمَمَّ َوفَ يَّاُض ،  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيمَ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ ،  َأْخرَبّن اإْلِ

 َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َجاَء اْبَن َعبَّاٍس رَُجٌل فَ َقاَل: رَُجٌل َعْن َأيِب ،  َعِن الزُّْهرِيِّ ،  أان َمْعَمرٌ ،  ْبُن زَُهرْيٍ، قَااَل: ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ 
ِه، فَ َقاَل: " ِلاِلبْ َنِة النِّْصُف، َولَْيَس ِلْْلُْخِت َشْيٌء، مَ  َتهُ َوُأْخَتهُ أِلَبِيِه َوأُمِّ َ َوتَ َرَك ابْ ن َ رَُجٌل: فَِإنَّ  ا بَِقَي فَ ُهَو لَِعَصَبِتِه "، فَ َقاَل لَهُ تُ ُويفِّ

قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: " أَنْ ُتْم َأْعَلُم َأِم  ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َقْد َقَضى ِبَغرْيِ َذِلَك، َجَعَل ِلاِلبْ َنِة النِّْصَف َوِلْْلُْخِت النِّْصَف،  
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َع اْبَن  هللاُ؟ " قَاَل َمْعَمٌر: فَ َلْم َأْدِر َما َوْجهُ َذِلَك، َحَّتَّ َلقِ  ، فَ َقاَل: َأْخرَبّن َأيِب أَنَّهُ َسَِ يُت اْبَن طَاُوٍس َفذََكْرُت َلهُ َحِديَث الزُّْهِريِّ
 اْبُن  [، قَالَ 176َرَك{ ]النساء:  َعبَّاٍس يَ ُقوُل: قَاَل هللاُ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل }ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلهُ َوَلٌد َوَلهُ ُأْخٌت فَ َلَها ِنْصُف َما ت َ 

 َعبَّاٍس: فَ ُقْلُتْم أَنْ ُتْم َْلَا ِنْصٌف، َوِإْن َكاَن َلهُ َوَلٌد 
ْيُخ: اْلُمَراُد اِبْلَوَلِد َها ُهنَا ااِلْبُن ِبَدلِيِل َما َمَضى َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْن بَ ْعَدهُ قَاَل الشَّ   ُثَّ َعمَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 ريَاثِ الْأَبِ بَابُ مِ 
ُد ْبُن َنْصرٍ ،  أان أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  12335 ِمْن ِكتَابِِه،  ،  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيمَ ،  ثنا حُمَمَّ

ُدُس أان اْبُن ُجَرْيٍج قَاَل: قُ ْلُت اِلْبِن طَاُوسٍ ،  أان َعْبُد الرَّزَّاقِ  َتُه، َكْيَف؟ قَاَل: اِلبْ َنِتِه النِّْصُف اَل تُ َزاُد، َوالسُّ : تَ َرَك َأاَبهُ َوأُمَّهُ َوابْ ن َ
ِلْْلَِب، ُدُس  َوالسُّ  ، َعَلْيِه    ِلْْلُمِّ هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  أَبِيِه  َعْن  َأْخرَبّن  ُثَّ  ِلْْلَِب،  اآْلَخُر  ُدُس  السُّ اْلَماَل ُثَّ  َأحْلُِقوا   " قَاَل:  َوَسلََّم 

 اِبْلَفرَاِئِض، َفَما تَ رََكِت اْلَفرَاِئُض َفِْلَْدََن رَُجٍل ذََكٍر " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ فَرْضِ الْجَدَّةِ وَالْجَدَّتَيْنِ 

ِبْشَرانَ   -  12340 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن حُمَمَّ ،  َأْخرَباََنهُ  ِإَْسَاِعيُل  الصَّفَّارُ أان  َحْربٍ ،  ٍد  ْبِن  غَاِلِب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َعْبِد ،  ثنا  ْبُن  حَيََْي  ثنا 
زُرَْيعٍ ،  احْلَِميدِ  ْبُن  يَزِيُد  يُوُنسُ ،  ثنا  احْلََسنِ ،  ثنا  َيَسارٍ ،  َعِن  ْبِن  َمْعِقِل  ةَ ،  َعْن  اجْلَدَّ َأْعَطى   " َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ 

 ُدَس "  السُّ 
ْيدٍ   َورُِوَي َعْن ُشْعَبَة َعْن يُوُنَس ْبِن ُعب َ

ْبُن َعْبَدانَ   -  12341 أَبُو احْلََسِن  ْيدٍ ،  َأْخرَباََن  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  اْبُن مُحَْيدٍ ،  أان  ثنا  َأُخو َخطَّاٍب،  ْبُن ِبْشٍر  ُد  ْبُن  ،  ثنا حُمَمَّ إِبْ َراِهيُم  ثنا 
 َفذََكَرهُ مِبِْثِلِه. ، ثنا ُشْعَبةُ ، اْلُمْختَارِ 

ُد ْبُن مُحَْيٍد َولَْيسَ  ِد ْبِن مُحَْيٍد تَ َفرََّد ِبِه حُمَمَّ َغِويُّ َعْن حُمَمَّ ،  وََكَذِلَك َرَواهُ أَبُو اْلَقاِسِم اْلب َ ، َواْلَمْحُفوُظ َحِديُث َمْعِقٍل يف اجْلَدِّ اِبْلَقِويِّ
 َوهللاُ َأْعَلمُ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ِإْسَحاقَ   -  12344 ٍد اْلُمْقرُِئ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن ،  ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ
ْبُن ُعْقَبةَ ،  ثنا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  َأيِب َبْكرٍ  ْبنُ ،  ثنا ُموَسى  ِإْسَحاُق  َثِِن  اْلَولِيدِ َحدَّ ْبِن  ِإنَّ ،   حَيََْي  ْبِن الصَّاِمِت قَاَل: "  َعْن ُعبَاَدَة 

دُ  ُهَما السُّ ن َ َتنْيِ ِمَن اْلِمريَاِث بَ ي ْ  ُس َسَواٌء "  ِمْن َقَضاِء َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َقَضى لِْلَجدَّ
 ِإْسَحاُق َعْن ُعبَاَدَة ُمْرَسلٌ 

 ضعيف.  قق:# قال المح
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 بَابُ تَوْرِيثِ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلبٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12348 ، أان ُشْعَبةُ ،  أان يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َمْنُصورٍ ،  َوَشرِيكٌ ،  َوُسْفيَانُ  قُ ْلُت ،  َعْن   " ُسُدًسا  اٍت  َجدَّ َثاَلَث  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  رَُسوُل  َأْطَعَم   " قَاَل:  إِبْ َراِهيَم  َعْن 
كَ  ةُ أُمِّ ََتَك ِمْن ِقَبِل أَبِيَك، َوَجدَّ ؟ قَاَل: َجدَّ بْ َراِهيَم: َما ُهنَّ  . إِلِ

ُمْرَسلٌ  النَّ   َهَذا  يَزِيَد، َعِن  الرَّمْحَِن ْبِن  ِإبْ َراِهيَم، ِعْن َعْبِد  َمْنُصوٍر، َعْن  ْبِن ُمْصَعِب، ِعْن  هللاُ َعَلْيِه َوَقْد رُِوَي َعْن َخارَِجَة  ِبِّ َصلَّى 
 َوَسلََّم، َوُهَو أَْيًضا ُمْرَسلٌ 

 
ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلَفاِرِسيُّ ، َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ أان ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ  -  12349 ثنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى ، ثنا حُمَمَّ

 يَد قَاَل: َفذََكَرهُ َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِ ، َعْن ِإبْ َراِهيمَ ، َعْن َمْنُصورٍ ،  ثنا َخارَِجةُ ْبُن ُمْصَعبٍ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َخاِلٍد اْلَوْهِبُّ ، ْبِن اْلُمْنِذرِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َنْصرٍ ،  أان أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  12350 َعِن ،  أان وَِكيعٌ ،  ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي ،  ثنا حُمَمَّ

اٍت "  ، َعِن احْلََسنِ ، اْلَفْضِل ْبِن َدْْلَمٍ   َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َورََّث َثاَلَث َجدَّ
 ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َوَهَذا أَْيًضا ُمْرَسٌل، َوِفيِه َتَِْكيٌد ِلْْلَوَِّل، َوُهَو اْلَمْرِويُّ َعْن ََجَاَعٍة ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمِريَاثِ بِالْوَلَاءِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلبٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12381 أان ِهَشاُم ،  أان يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

انَ  َي  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَواَلءُ حُلَْمٌة َكُلْحَمِة النََّسِب، اَل يُ بَاُع َواَل يُوَهُب " َورُوِ َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل ، ْبُن َحسَّ
ُهَما  أَ َهَذا َمْوُصواًل ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْبِن ُعَمَر، َولَْيَس ِبَصِحيٍح، َورُِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َوَعِليِّ ْبنِ  يِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ِمْن قَ ْوِْلَِما، وَُكلُّ َذِلَك يَرُِد يف ِكتَاِب اْلَواَلِء ِإْن َشاَء هللاُ تَ َعاىلَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  12382 هللِا  أَبُو َعْبِد  اْلعَ ،  َأْخرَباََن  أَبُو  ثنا  َأيِب َعْمرٍو، قَااَل:  ْبُن  يَزِيدُ ،  ثنا حَيََْي ،  بَّاسِ َوأَبُو َسِعيِد  ْبِن ،  أان  َأْشَعَث  َعْن 

ارٍ  َقُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِإىَل اْلَبِقيِع فَ َرَأى رَُجاًل يُ بَاُع، َفَساَوَم ِبِه ُثَّ تَ رَكَ ، َعِن احْلََسنِ ، َسوَّ ُه، فَاْشرَتَاهُ رَُجٌل فََأْعت َ
ْقُتُه، َفَما تَ َرى ِفيِه؟ قَاَل: " أَ ُثَّ أََتى بِ  ُخوَك َوَمْواَلَك "، قَاَل: َما تَ َرى ِه النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: ِإّّنِ اْشرَتَْيُت َهَذا فََأْعت َ

َو َخرْيٌ َلَك َوَشرٌّ َلهُ "، قَاَل: َما تَ َرى يف َماِلِه؟ قَاَل: " ِإْن  يف ُصْحَبِتِه؟ قَاَل: " ِإْن َشَكَرَك فَ ُهَو َخرْيٌ لَهُ َوَشرٌّ َلَك، َوِإْن َكَفَرَك فَ هُ 
 َماَت َومَلْ َيدَْع َوارًَِث فَ َلَك َمالُهُ "  
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 َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيٍد الصَّفَّارُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد بْ  - 12383 ْيُد ْبُن َشرِيكٍ ، ُن ُعب َ ُد ْبُن َحْربٍ ، ثنا ُعب َ ، ثنا حُمَمَّ

ْبُن رُْؤبَةَ  النَّْصرِيِّ ،  ثنا ُعَمُر  اْلَواِحِد ْبِن َعْبِد هللِا  اأْلَْسَقعِ ،  َعْن َعْبِد  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " حَتُوزُ ،  َعْن َواثَِلَة ْبِن  النَِّبِّ َصلَّى   َعِن 
 اْلَمْرَأةُ َثاَلَث َمَوارِيَث: َلِقيطََها، َوَعِتيَقَها، َوَوَلَدَها الَِّذي اَلَعَنْت َعَلْيِه " 

 َهَذا َغرْيُ ََثِبٍت  
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن ِإْسَحاقَ   َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12387 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ،  حُمَمَّ

َبةَ  َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ أَبُو  ْبنُ ،  ثنا  ْبِن َصاِلحٍ ،  َعْبِد الرَّمْحَنِ   ثنا مُحَْيُد  اْلَعزِيِز ْبِن رُفَ ْيعٍ ،  َعْن َحَسِن  بُ ْرَدةَ ،  َعْن َعْبِد  َأيِب  َأنَّ رَُجاًل  ،  َعْن 
َتهُ  ُقوُه، " فََأْعَطى النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ابْ ن َ َتهُ َوَمَوالَِيهُ الَِّذيَن َأْعت َ   النِّْصَف، َوَمَوالَِيهُ النِّْصَف "  َماَت َوتَ َرَك ابْ ن َ

 َوَهَذا أَْيًضا ُمْرَسلٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 مِنْ أَسْفَلَ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوْلَى  

احْلَاِفظُ   -  12394 هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلَعبَّاسِ ،  َأْخرَباََن  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َأيِب   َوأَبُو  ْبُن  حَيََْي  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
ْبُن َسَلَمةَ ،  أان يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ،  طَاِلبٍ  اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن َعْوَسَجةَ ،  ْبِن ِدينَارٍ   َعْن َعْمرِو،  أان مَحَّاُد  َ َعَلى َعْهِد  ،  َعِن  تُ ُويفِّ َأنَّ رَُجاًل 

َوارِ  لَهُ  َهْل  اْنظُُروا   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  فَ َقاَل  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  ُغاَلًما كَ َرُسوِل  ِإالَّ  اَل،  فَ َقالُوا:   ،" لَهُ  ٌث  اَن 
َقُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْدفَ ُعوا ِإلَْيِه ِمريَاثَهُ "   فََأْعت َ

َنَة َعْن َعْمرٍو ي ْ  وََكَذِلَك َرَواهُ اْبُن ُعي َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 مَوْلًى فِي بَيْتِ الْمَالِ بَابُ مَنْ جَعَلَ مِريَاثَ مَنْ لَمْ يَدَعْ وَارِثًا وَلَا  

ْغَداَد، قَااَل:  - 12400 ْيَسابُوَر، َوأَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل بِب َ ٍد الصَّفَّارُ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ بِن َ ،  أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
َهاّنِّ ،  انَ َعْن ُسْفيَ ،  ثنا وَِكيعٌ ،  ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصرٍ  َأنَّ رَُجاًل َوَقَع ،  َعْن َعاِئَشةَ ،  َعْن ُعْرَوةَ ،  َعْن ُُمَاِهِد ْبِن َوْرَدانَ ،  َعِن اْبِن اأْلَْصب َ

يًما، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  ئًا، َومَلْ َيدَْع َوَلًدا َواَل محَِ ْعطُوا ِمريَاثَهُ رَُجاًل ِمْن َأْهِل قَ ْريَِتِه لََّم: " أَ ِمْن َُنَْلٍة َفَماَت َوتَ َرَك َشي ْ
 " 

 صحيح.  # قال المحقق:
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َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ، ثنا ُشْعَبةُ ، ثنا أَبُو َداُودَ ، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ  - 12401

َهاّنِّ ْبِن  َ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن ُُمَاِهِد ْبِن َوْرَدانَ ، اأْلَْصب َ َأنَّ َمْوىًل لَِرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تُ ُويفِّ
 . َقالُوا: نَ َعْم، فََأْعطَاهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمريَاثَهُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َها ُهنَا َأَحٌد ِمْن َأْهِل قَ ْريَِتِه؟ " ف َ 

  َعَلى طَرِيِق اْلَمْصَلَحةِ َوَهَذا حَيَْتِمُل أَنَّهُ َكاَن َمْوىًل َلهُ بَِغرْيِ اْلِعتَاِق، فَ َلْم َيَُْخْذ ِمريَاثَهُ َوَجَعَلهُ يف َأْهِل قَ ْريَِتهِ 
 ح. صحي # قال المحقق:

 
ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ  - 12402 َأْخرَبّن أَبُو َبْكٍر  ، ثنا َشرِيكٌ ، ثنا أَبُو َداُودَ ، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ، َحدَّ

َ ِمْن ُخَزاَعةَ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعِن اْبِن بُ َرْيَدةَ ،  اأْلَمْحَِريُّ  َعَلى َعْهِد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَُأيتَ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   َأنَّ رَُجاًل تُ ُويفِّ
َوَسلََّم، فَ َقاَل النَِّبُّ  لنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ َوَسلََّم مِبِريَاثِِه، فَ َقاَل: " اْنظُُروا َهْل ِمْن َواِرٍث؟ "، فَاْلَتَمُسوهُ فَ َلْم جيَُِدوا َلهُ َوارًَِث، فَُأْخرِبَ ا

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْدفَ ُعوهُ ِإىَل َأْكرَبِ ُخَزاَعَة " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مَعَ الْجَدِّ 

ُد ْبُن َنْصرٍ ثنا  ،  أان أَبُو َعْبِد هللاِ ،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيدٍ   -  12423 ُد ْبُن الصَّبَّاحِ ،  حُمَمَّ ، َعْن َعطَاءٍ ،  َعْن َعْمرٍو،  ثنا ُسْفيَانُ ،  ثنا حُمَمَّ
النَّاِس ُجُدوًدا َما قَالُوا: }تَ َعاىَل  َأنَّ يفَ  اجلِْنُّ  " َلْو َعِلَمِت  َأٌب "، َوقَاَل:  اجْلَدُّ   " اْبِن َعبَّاٍس:  " َوق َ 3َجدُّ رَبِّنَا{ ]اجلن:    َعِن  َرأَ [ 

ْعُت ِملََّة آاَبِئي{ ]يوسف:  26ُسْفيَاُن }اَي َبِِن آَدَم{ ]األعراف:   [ 38[ }َوات َّب َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ احْلَاِفظُ  - 12430 ثنا  ،  احْلَاِرِث اْلَقطَّانُ أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبنِ ، أان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللاِ ، َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اأْلَْصب َ

ْبُن ِعيَسى  اْلُمبَاَركِ ،  احْلََسُن  اْبُن  اْلَمَدّنِّ ،  أان ُسْفيَانُ ،  أان  هللاُ  ،  َعْن ِعيَسى  َبْكٍر َوُعَمَر َرِضَي  ْعِبِّ قَاَل: َكاَن ِمْن رَْأِي َأيِب  الشَّ َعِن 
ُهَما َأْن جَيَْعاَل اجْلَدَّ َأْوىَل ِمَن  ا قَاَل: " َهَذا َأْمٌر َقْد َوَقَع، اَل بُدَّ َعن ْ ا َصاَر ُعَمُر َجدًّ لِلنَّاِس  اأْلَِخ، وََكاَن ُعَمُر َيْكَرهُ اْلَكاَلَم ِفيِه، فَ َلمَّ

 َعْنهُ َأْن جَنَْعَل اجْلَدَّ َأْوىَل ِمَن اأْلَِخ "،  ِمْن َمْعرِفَِتِه "، فََأْرَسَل ِإىَل زَْيِد ْبِن ََثِبٍت َفَسأَلَُه، فَ َقاَل: " َكاَن ِمْن رَْأِي َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ 
َها ُغْصٌن، فَاْنَشَعَب يف اْلُغْصِن ُغصْ  َتْت فَاْنَشَعَب ِمن ْ ٌن، َفَما جُيَْعُل اْلُغْصُن اأْلَوَُّل َأْوىَل  فَ َقاَل: اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، اَل جَتَْعْل َشَجَرًة نَ ب َ

قَاَل زَْيٌد، ِإالَّ أَنَّهُ  ، َوَقْد َخَرَج اْلُغْصُن ِمَن اْلُغْصِن؟ قَاَل: فََأْرَسَل ِإىَل َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َفَسأََلُه، فَ َقاَل َلهُ َكَما  ِمَن اْلُغْصِن الثَّاّن 
َأرَ  فَ َقاَل:  تَاِن،  ُشْعب َ ِمْنهُ  اْنَشَعَبْت  ُثَّ  ُشْعَبٌة،  ِمْنهُ  فَاْنَشَعَبْت  َساَل  َسْياًل  ِإىَل َجَعَل  أَلَْيَس  رََجَع  اْلُوْسَطى  ْعَبَة  الشُّ َهِذِه  َأنَّ  َلْو  أَْيَت 

رَ  َع  َسَِ َأَحٍد  ِمْن  ِمْنُكْم  َهْل   " فَ َقاَل:  النَّاَس  َفَخَطَب  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُعَمُر  فَ َقاَم  يًعا؟  َجَِ َتنْيِ  ْعب َ َوَسلََّم الشُّ َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  ُسوَل 
اجْلَدَّ  ْعتُ َيْذُكُر  َسَِ فَ َقاَل:  رَُجٌل  فَ َقاَم   " َفرِيَضٍة؟  يف  فََأْعطَاهُ     اجْلَدِّ  ِذْكُر  ِفيَها  َفرِيَضٌة  َلهُ  ذُِكَرْت  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل 
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َع  الث ُُّلَث، فَ َقاَل: " َمْن َكاَن َمَعهُ ِمَن اْلَورَثَِة؟ " قَاَل: اَل َأْدِري، قَاَل: " اَل َدرَيْ  َت "، ُثَّ َخَطَب النَّاَس فَ َقاَل: " َهْل َأَحٌد ِمْنُكْم َسَِ
ْعُت النَِّبَّ صَ  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ذُِكَرْت َلهُ فَرِيَضةٌ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ذََكَر اجْلَدَّ يف َفرِيَضٍة؟ " فَ َقاَم رَُجٌل فَ َقاَل: َسَِ

ُدَس، قَاَل: " َمْن َكاَن َمَعهُ ِمَن اْلَورَثَةِ ِفيَها ِذكْ  ، فََأْعطَاهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم السُّ ؟ " قَاَل: اَل َأْدِري، قَاَل: " اَل ُر اجْلَدِّ
 َدرَْيَت ".  

ُلغَ  ْعِبُّ: وََكاَن زَْيُد ْبُن ََثِبٍت جَيَْعُلهُ َأًخا َحَّتَّ يَ ب ْ َثاَلثًَة ُهَو ََثلِثُ ُهْم، فَِإَذا زَاُدوا َعَلى َذِلَك َأْعطَاهُ الث ُُّلَث، وََكاَن َعِليُّ ْبُن َأيِب  قَاَل الشَّ
ُلَغ ِستًَّة ُهَو َساِدُسُهْم، فَِإَذا زَاُدوا َعَلى َذِلَك َأْعطَاهُ  ُدسَ  طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ جَيَْعلُهُ َأًخا َحَّتَّ يَ ب ْ  السُّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مِريَاثِ الْمُرْتَدِّ 
ْبُن فُوَركٍ   -  12464 َبْكِر  أَبُو  َأْخرَباََن  ْبُن َجْعَفرٍ ،  َوَذِلَك ِفيَما  ْبُن َحِبيبٍ ،  أان َعْبُد هللِا  يُوُنُس  الطَّيَاِلِسيُّ ،  ثنا  أَبُو َداُوَد  ثنا ،  ثنا 

يِليِّ قَاَل: ُأيتَ ُمَعاذُ ْبُن َجَبٍل يف ، َعْن حَيََْي ْبِن يَ ْعَمرَ ،  ْبِن بُ َرْيَدةَ َعْن َعْبِد هللاِ ، َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب َحِكيمٍ ، ُشْعَبةُ  َعْن َأيِب اأْلَْسَوِد الدِّ
َماَت َعَلى هللِا َصلَّ   رَُجٍل َقْد  ْعُت َرُسوَل  ُمَعاٌذ َوقَاَل: َسَِ ِمْنهُ  ُمْسِلًما، فَ َورَّثَهُ  ابْ َنهُ  ْساَلِم َوتَ َرَك  اإْلِ "  َغرْيِ  يَ ُقوُل:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ى 

ُقُص " َكَذا رََواهُ ُشْعَبةُ  ْساَلُم يَزِيُد َواَل يَ ن ْ  اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
دٌ ،  ثنا أَبُو َداُودَ ،  َداَسةَ أان أَبُو َبْكِر ْبُن  ، َوَرَواهُ َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َسِعيٍد َكَما َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبرِيُّ  -  12465 ثنا  ، ثنا ُمَسدَّ

َأنَّ َأَخَوْيِن اْخَتَصَما ِإىَل حَيََْي ْبِن يَ ْعَمَر، يَ ُهوِديٌّ َوُمْسِلٌم، ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن بُ َرْيَدةَ ،  َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب َحِكيٍم اْلَواِسِطيِّ ،  َعْبُد اْلَواِرثِ 
ُهمَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  فَ َورََّث اْلُمْسِلَم ِمن ْ ثَُه، َأنَّ ُمَعاًذا قَاَل: َسَِ َثِِن أَبُو اأْلَْسَوِد، َأنَّ رَُجاًل َحدَّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  ا َوقَاَل: َحدَّ

ُقُص "، فَ َورََّث اْلُمْسِلمَ  ْساَلُم يَزِيُد َواَل يَ ن ْ  . " اإْلِ
ُقُص اِبلّرِدَِّة، َوَهَذا رَُجٌل ُمَْ َوِإْن َصحَّ اْْلرََبُ فَ تَْأِويُلهُ غَ   ْساَلَم يف زاَِيَدٍة َواَل يَ ن ْ َا َأرَاَد َأنَّ اإْلِ َقِطعٌ رْيُ َما َذَهَب إِلَْيِه، ِإَّنَّ  ُهوٌل، فَ ُهَو ُمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مِريَاثِ الْحَمْلِ 
َهاّنُّ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث  - 12486 ِد ْبُن َحيَّانَ ، اأْلَْصب َ َثِِن اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيدِ ، أان أَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن حَيََْي ، َحدَّ ثنا  ، ثنا حُمَمَّ

يْ َرَة قَاَل: " ِمَن السُّنَِّة َأْن اَل َعْن َأيِب ُهرَ ،  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ ،  َعِن الزُّْهِريِّ ،  َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َسَلَمةَ ،  ُموَسى ْبُن َداُودَ 
ُفوُس َواَل يُوَرُث، َحَّتَّ َيْسَتِهلَّ َصارًِخا "   يَِرَث اْلَمن ْ
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هللاُ َعَلْيِه وَ  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل  اْلُمَسيِِّب  ْبُن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن  يَ َكَذا َوَجْدتُُه، َوَرَواهُ حَيََْي  " اَل  الصَِّبُّ ِإَذا مَلْ َسلََّم قَاَل:  ِرُث 
ُيصَ  اَل  َسِعيٌد:  َوقَاَل  ِديَ ُتُه.  يُْكَمُل  َواَل  اْلُبَكاءُ  َأِو  اْلُعطَاُس  َأِو  يَاُح  الصِّ َوااِلْسِتْهاَلُل:  َجاِبٍر َيْسَتِهلَّ،  َحِديِث  ِمْن  َورُِوَي  َعَلْيِه  لَّى 

 زِ َمْوقُوفًا َوَمْرفُوًعا، َوَقْد َمَضى يف ِكتَاِب اجْلَنَائِ 
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ مِريَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ 

ارٍ ،  ثنا َجْعَفُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َعاِصمٍ ،  أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ   -  12498 ُد  ،  َعْن ِهَشاِم ْبِن َعمَّ ثنا حُمَمَّ
َحْربٍ  ُعَمُر  ،  ْبُن  رُْؤبَةَ ثنا  النَّْصِريِّ ،  ْبُن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  اْلَواِحِد  َعْبِد  اللَّْيِثيِّ ،  َعْن  اأْلَْسَقِع  ْبِن  َواثَِلَة  َعَلْيِه ،  َعْن  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن 

 ي اَلَعَنْت َعَلْيِه "  َوَسلََّم قَاَل: " حَتُوُز اْلَمْرأَةُ َثاَلَث َمَوارِيَث: َعِتيَقَها، َوَلِقيطََها، َوَوَلَدَها الَّذِ 
ْغِلِبُّ َعْن َعْبِد اْلَواِحِد النَّْصِريِّ ِفيِه َنظٌَر، قَاَل أَبُو َأمحَْ  ْعُت اْبَن مَحَّاٍد َيْذُكُرهُ َعِن اْلُبَخاِريِّ قَاَل أَبُو َأمْحََد ُعَمُر ْبُن رُْؤبََة الت َّ  َد: َسَِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َهاّنُّ َأْخرَباََن َأمْحَدُ  - 12501 ،  ثنا احْلََسُن ْبُن ِعيَسى، أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَقطَّانُ ، أان إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللاِ ،  ْبُن َعِليٍّ اأْلَْصب َ
اْلُمبَاَركِ  اْبُن  َأيِب ِهْندَ ،  أان ُسْفيَانُ ،  أان  اْبَن  ْبُن عُ ،  َعْن َداُوَد يَ ْعِِن  َثِِن َعْبُد هللِا  ِمْن َبِِن َحدَّ ِإىَل َأٍخ ِل  ْبُت  اأْلَْنَصاِريُّ قَاَل: َكت َ ْيٍد  ب َ

ِه، قَاَل: زُرَْيٍق: ِلَمْن َقَضى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَوَلِد اْلُماَلَعَنِة؟ فَ َقاَل: َقَضى ِبِه َرُسوُل هللاِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلُمِّ
ِه " " ِهَي مِبَنْ   زِلَِة أَبِيِه َوَمْنزِلَِة أُمِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َعْن رَُجٍل ِمْن ، َعْن َعْبِد هللاِ ، َعْن َداُودَ ، َسَلَمةَ  َعْن مَحَّاِد ْبنِ ، َوَرَواهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل َعْن ُموَسى ْبِن ِإَْسَاِعيلَ  - 12502
ِه   ُتهُ َعَصَبةُ أُمِّ اِم، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َوَلُد اْلُماَلَعَنِة َعَصب َ  " َأْهِل الشَّ

َفذََكَرهُ  َداُوَد  أَبُو  ثنا   ، اللُّْؤلُِؤيُّ ثنا   ، احْلَُسنْيِ أَبُو  أان  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  ُد  اْلَولِيِد  َأْخرَباََنهُ حُمَمَّ أَبُو  اأْلُْستَاذُ  مَحََل  َوَقْد  َقِطٌع،  ُمن ْ أَْيًضا  َوَهَذا   .
 َرمِحَهُ هللاُ َهِذِه اأْلَْخبَاَر َعَلى َما َلْو َكاَنْت أُمُّهُ َمْواَلَة اْلَعتَاَقِة َوهللاُ أَْعَلمُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مِريَاثِ الْخُنْثَى 
ٍد اْلَمالِيِِنُّ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َسعْ   -  12518 ، ثنا أَبُو َصاِلٍح اْلَقاِسُم ْبُن اللَّْيِث الرَّْسَعِِنُّ ،  ٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

ارٍ  اِئبِ ،  ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَقاِضي ،  ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ ُد ْبُن السَّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  يِب َصاِلحٍ َعْن أَ ،  ثنا حُمَمَّ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يُ َورَُّث ِمْن َحْيُث يَ ُبوُل هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل َعْن َمْولُوٍد ُوِلَد َلهُ قُ ُبٌل َوذََكٌر: ِمْن أَْيَن يُ َورَُّث؟ فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى 

 " 
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دُ  اِئِب اْلَكْلِبُّ اَل حُيَْتجُّ بِهِ  حُمَمَّ  ْبُن السَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ نَسْخِ التَّوَارِثِ بِالتَّحَالُفِ وَغَيْرِهِ 

ٍد الصَّفَّاُر، ثنا سُ   -  12521 ْغَداَد، أان أَبُو َعِليٍّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ َلْيَماُن ْبُن اأْلَْشَعِث ْبِن ِإْسَحاَق  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن بِب َ
َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " آَخى َبنْيَ الزَُّبرْيِ َوَبنْيَ َعْبِد ، َعْن أََنسٍ ،  َعْن ََثِبتٍ ،  ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ثنا أَبُو َسَلَمةَ ،  أَبُو َداُودَ 

 هللِا ْبِن َمْسُعوٍد " 
 صحيح.  المحقق:# قال 

 
ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 12532 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ثنا  ،  ثنا أَبُو اجْلَوَّابِ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اُر ْبُن رُزَْيقٍ  اِئبٍ ، َعمَّ َلى َعَلْيُكْم يف اْلِكتَاِب يف ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، ُجَبرْيٍ  َعْن َسِعيِد ْبنِ ، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ يف قَ ْولِِه تَ َعاىَل " }َوَما يُ ت ْ
ورَِة ِمَن اْلَمَوارِيِث، قَاَل: َكانُوا اَل يُ َورِّثُوَن َصِبيًّا َحَّتَّ حَيْتَِلَم " 127يَ تَاَمى النَِّساِء{ ]النساء:   [ يف َأوَِّل َهِذِه السُّ

 ضعيف.  حقق:# قال الم
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 كِتَابُ الْوَصَايَا  -  35
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 بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِنيَ الْوَارِثنِيَ 
ِد ْبِن َأمْحََد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أان    -  12534 ْيَسابُوِريُّ ،  َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ثنا ،  ثنا أَبُو َبْكٍر الن َّ

اجٌ ، يُوُسُف ْبُن َسِعيدٍ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل جَتُوُز ، َعْن َعطَاءٍ ، ثنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، ثنا َحجَّ
 ٍث، ِإالَّ ِإْن َشاَء اْلَورَثَةُ " اْلَوِصيَّةُ ِلَوارِ 

َوغَ  ِجْستَاّنُّ  السِّ َداُوَد  أَبُو  قَاَلهُ  يَ َرُه،  َومَلْ  َعبَّاٍس  اْبَن  يُْدِرِك  مَلْ  اْْلَُراَساّنُّ،  ُهَو  َهَذا  َعْن َعطَاٌء  َعْنُه،  آَخَر  َوْجٍه  ِمْن  رُِوَي  َوَقْد  رْيُُه. 
 ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

 منكر.  محقق:# قال ال
 

َهاّنُّ  -  12535 ْيُد هللِا ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الصََّمِد ْبِن  ،  أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر اأْلَْصب َ ثنا أَبُو َعْبِد هللِا ُعب َ
ُد ْبُن  َعِن اْبِن  ، َعْن ِعْكرَِمةَ ، َعْن َعطَاٍء اْْلَُراَساّنِّ ، ثنا يُوُنُس ْبُن رَاِشدٍ ،  َعْمرِو ْبِن َخاِلٍد، ثنا َأيِب اْلُمْهَتِدي اِبهلِل، ثنا أَبُو ُعاَلثََة حُمَمَّ

 ْلَورَثَةُ " َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل جَتُوُز َوِصيٌَّة ِلَواِرٍث، ِإالَّ َأْن َيَشاَء ا
 َعطَاٌء اْْلَُراَساّنُّ َغرْيُ َقِويٍّ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أان الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 12536 اِفِعيُّ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َنةَ ،  أان الشَّ ي ْ ، أان اْبُن ُعي َ
   َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َوِصيََّة ِلَواِرٍث "، َعْن ُُمَاِهدٍ ، ْحَولِ َعْن ُسَلْيَماَن اأْلَ 

بَ ْعَض رَِجالِ  احْلَِديِث؛ أِلَنَّ  يُ ْثِبُتهُ َأْهُل  لَْيَس ِمَّا  اِميِّنَي َحِديثًا  الشَّ : َوَرَوى بَ ْعُض  اِفِعيُّ الشَّ النَِّبِّ َصلَّى ِه َُمُْهولُوَن،  قَاَل  فُروِّينَاهُ َعِن 
َقِطًعا، َواْعَتَمْداَن َعَلى َحِديِث َأْهِل اْلَمغَازِي َعامًَّة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َعاَم اْلَفْتِح: " اَل َوِصيَّةَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمن ْ

 َعَلى اْلَقْوِل بِهِ ِلَواِرٍث "، َوِإَْجَاُع اْلَعامَِّة 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
دٍ ،  أان أَبُو احْلَُسنْيِ َعْبُد اْلبَاِقي ْبُن قَاِنٍع اْلَقاِضي،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي  -  12539 ثنا  ،  ثنا احْلَاِرُث ْبُن حُمَمَّ

َعطَاءٍ  ْبُن  اِب  اْلَوهَّ قَ تَاَدةَ ،  َسِعيدٌ أان  ،  َعْبُد  َحْوَشبٍ ،  َعْن  ْبِن  َشْهِر  غُْنمٍ ،  َعْن  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  قَاَل: ،  َعْن  َخارَِجَة  ْبِن  َعْمرِو  َعْن 
نَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبِىًن َوُهَو َعَلى رَاِحَلِتِه فَ َقاَل: " ِإنَّ هللاَ َقَسَم ِلُكلِّ  اٍن َنِصيَبهُ ِمَن اْلِمريَاِث، َفاَل جَيُوُز  إِْنسَ َخطَب َ

 ِلَواِرٍث َوِصيٌَّة "  
 َوذََكَر احْلَِديَث. َوَرَواهُ أَْيًضا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن قَ تَاَدَة َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف َعْن َعْمرٍو

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 ةِ لِلْأَقْرَبِنيَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ وَجَوَازِهَا لِلْأَجْنَبِيِّنيَ بَابُ مَنْ قَالَ بِنَسْخِ الْوَصِيَّ 
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ُد ْبُن َبْكرٍ ، َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ  -  12546 ٍد اْلَمْرَوِزيُّ ، ثنا أَبُو َداُودَ ، أان حُمَمَّ َثِِن َعِليُّ ْبُن ُحَسنْيِ  ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ َحدَّ
َرِبنَي{ ]البقرة:  ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َعْن يَزِيَد النَّْحِويِّ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َواِقدٍ   ْبنِ  [ 180َعِن اْبِن َعبَّاٍس }ِإْن تَ َرَك َخرْيًا اْلَوِصيَّةُ لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَق ْ

َها آيَةُ اْلِمريَاِث "    " وََكاَنِت اْلَوِصيَّةُ َكَذِلَك َحَّتَّ َنَسَخت ْ
 وََكَذِلَك رُوِّينَاهُ َعِن اْبِن ُعَمَر ِمْن قَ ْولِهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْعَراّنُّ، ثنا َجدِّي،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  12547 ٍد الشَّ ِد ْبِن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَّ ثنا َسِعيُد ، ثنا أَبُو احْلََسِن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
َها آيَةُ اْلِمريَاِث، يَ ْعِِن اْلَوِصيَّةَ  ، رٍ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َبدْ ، َعْن َجْهَضمٍ ، َعْن ُسْفيَانَ ، ثنا وَِكيعٌ ، ْبُن َداُودَ  َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: " َنَسَخت ْ

َرِبنَي "   لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَق ْ
َها آيَةُ اْلِمريَاثِ   َورُوِّينَا َعْن ِإبْ َراِهيَم النََّخِعيِّ أَنَّهُ قَاَل: َنَسَخت ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

أَبُو عَ   -  12554 هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد ،  ْبِد  ْبُن يَ ْعُقوَب،  ُد  َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن 
َثِِن َصاِلُح ْبُن َكْيَسانَ   َعِن اْبِن ِإْسَحاَق قَاَل:،  ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ ،  اجْلَبَّارِ  َبَة ،  الزُّْهِريِّ َعِن  ،  َحدَّ ْيِد هللِا بن َعْبِد هللِا ْبِن ُعت ْ َعْن ُعب َ

لِلرََّهاِويِّنيَ  َأْوَصى  بَِثاَلٍث:  ِإالَّ  َمْوتِِه  ِعْنَد  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  يُوِص  مَلْ   " َخْيربََ   قَاَل:  ِمْن  َوْسٍق  ِمائَِة  َوَأْوَصى ،  ِِبَادِّ 
ارِيِّنَي ِِبَ  ِلْْلَْشَعرِ لِلدَّ ِمْن َخْيرَبَ، َوَأْوَصى  ِماَئِة َوْسٍق  ْيِبيِّنَي ِِبَادِّ  لِلشَّ ِمْن َخْيرَبَ، َوَأْوَصى  ِمائَِة َوْسٍق  ِمْن َخْيرَبَ، ادِّ  ِمائَِة َوْسٍق  يِّنَي ِِبَادِّ 

ْنِفيِذ بَ ْعِث ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد، َوَأْوَصى َأْن اَل يرُْتََك ِِبَ   زِيَرِة اْلَعَرِب ِدينَاِن " َوَأْوَصى بِت َ
 َهَذا ُمْرَسلٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 مْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا{ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى }وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكنِيُ فَارْزُقُوهُ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن  ،  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَبانَ  - 12558 َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

نَّ َأَْسَاَء بِْنَت َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َبْكٍر يَ ْعِِن َواْلَقاِسَم ْبَن  أَ ،  َأْخرَبّن اْبُن َأيِب ُمَلْيَكةَ ،  ثنا اْبُن ُجَرْيجٍ ،  ثنا َرْوحٌ ، َعْبِد احْلَِميِد اْلَمْيُموّنُّ 
الرَّمْحَنِ  َعْبِد  أَبِيِه  ِمريَاَث  َقَسَم  َبْكٍر  َأيِب  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبَن  هللِا  َعْبَد  َأنَّ  َأْخرَبَاُه،  ٍد  يَدَْع يف ،  حُمَمَّ فَ َلْم  قَاَل:  َحيٌَّة،  اِر َوَعاِئَشةُ  الدَّ  

تَاَمى َواْلَمَساِكنُي فَاْرزُقُوُهْم ِمْسِكينًا َواَل َذا قَ َرابٍَة ِإالَّ َأْعطَاُهْم ِمْن ِمريَاِث أَبِيِه، قَاَل: َوَتاَل }َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُولُو الْ  ُقْرََب َواْلي َ
اْلَقاِسُم: َفذََكْرُت َذِلَك اِل  اآْليَِة. قَاَل  َا َهِذهِ ِمْنُه{ ََتَاَم  اْلَوِصيَِّة، َوِإَّنَّ َا َذِلَك يف  ِإَّنَّ لَُه،  لَْيَس َذِلَك  َأَصاَب  َما   " ْبِن َعبَّاٍس، فَ َقاَل: 

ِب: }ِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة{  ِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّ اآْليَةُ يف اْلَوِصيَِّة يُرِيُد اْلَميَِّت َأْن يُوِصَي " َويف رَِوايَِة ََجَاَعٍة َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب ِهْنَد، َعْن سَ 
اَل: ِإَذا َماَت اْلَميُِّت فَ َقْد [، يف رَِوايٍَة قَاَل: ِقْسَمَة الث ُُّلِث َويف رَِوايٍَة قَاَل: َذاَك ِمَن الث ُُّلِث ِعْنَد اْلَوِصيَِّة َويف رَِوايٍَة قَ 8]النساء: 

 َوَجَب اْلِمريَاُث أِلَْهِلهِ 
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

ِإْسَحاقَ   -  12563 َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  اأْلََصمُّ ،  َوَأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلََسِن، قَااَل:  ْبُن  َبْكِر  ْبِن ،  َوأَبُو  ْبُن َعْبِد هللِا  ُد  أان حُمَمَّ
َع  ،  َأْخرَبّن َشِبيُب ْبُن َسِعيدٍ ، أان اْبُن َوْهبٍ ، َعْبِد احْلََكمِ  َعْن ، حَيََْي ْبَن َأيِب أُنَ ْيَسَة اجْلََزرِيَّ حُيَدُِّث، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق اْْلَْمَداّنِّ أَنَّهُ َسَِ

َضْمَرةَ  ْبِن  ق َ ،  َعاِصِم  ْيُن  الدَّ  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  طَاِلٍب  َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  اْلوَ َعْن  ِصيَِّة،  ْبَل 
 َولَْيَس ِلَواِرٍث َوِصيٌَّة " 

 َوحَيََْي َضِعيفٌ ، َكَذا أََتى ِبِه حَيََْي ْبُن َأيِب أُنَ ْيَسَة َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصمٍ   
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
: أان  ثنا أَبُو ، َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ  - 12564 اِفِعيُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أان الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل: قَاَل الشَّ اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ُحَجرْيٍ ،  ُسْفيَانُ  ْبِن  ِهَشاِم  طَاُوسٍ ،  َعْن  َعبَّاسٍ ،  َعْن  اْبِن  َعزَّ  ،  َعِن  َوهللاُ  احْلَجِّ  قَ ْبَل  اِبْلُعْمَرِة  َتَُْمُر  َلُه: َكْيَف  ِقيَل  يَ ُقوُل  أَنَّهُ  َوَجلَّ 
{ ]البقرة:   احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة ّلِلَِِّ اْلَوِصيَّةُ  196}َوَأَتُّوا  " قَاَل:  ْيِن؟  اْلَوِصيَِّة َواْلَوِصيَّةُ قَ ْبَل الدَّ ْيَن قَ ْبَل  الدَّ تَ ْقَرُءوَن  " َكْيَف  [؟ فَ َقاَل: 

ْيِن، قَاَل: " فَبِأَيِِّهَما تَ ْبَدُءوَن؟ " قَالُوا: ْيِن، قَاَل: " فَ ُهَو َذِلَك "  قَ ْبَل الدَّ  اِبلدَّ
ْقِدميَ َجائِزٌ  : يَ ْعِِن َأنَّ الت َّ اِفِعيُّ  قَاَل الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ تَرْكَ الْوَصِيَّةِ إِذَا لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا كَثِري ا اسْتِبْقَاء  عَلَى وَرَثَتِهِ 
ُد ْبُن َعْبِد السَّاَلمِ ،  أان أَبُو زََكرايَّ اْلَعْنرَبِيُّ ، َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو  -  12577 أان أَبُو َخاِلٍد  ،  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيمَ ، ثنا حُمَمَّ

ُعْرَوةَ ،  اأْلَمْحَرُ  ْبِن  ِهَشاِم  أَبِيهِ ،  َعْن  رَ ،  َعْن  َعَلى  َدَخَل  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َعِليًّا  َأْن َأنَّ  فََأرَاَد  يَ ُعوُدُه،  َمرِيٌض  َوُهَو  َهاِشٍم  َبِِن  ِمْن  ُجٍل 
]البقرة:   َخرْيًا{  تَ َرَك  }ِإْن  يَ ُقوُل:  َوتَ َعاىَل  تَ بَاَرَك  هللاَ  ِإنَّ   " َوقَاَل:  َهاهُ  فَ ن َ " 180يُوِصَي،  لََورَثَِتَك  َماَلَك  َفدَْع  َمااًل،   ] 

ثنا  ،  ثنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدةَ ،  ثنا أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِويُّ ،  َدةَ َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَا  -  12578
َعاىَل يَ ُقوُل }ِإْن تَ َرَك َخرْيًا{ ]البقرة:  َفذََكَرهُ مِبَْعنَاُه، مَلْ يَ ُقْل: ِمْن َبِِن َهاِشٍم، َوقَاَل: فَ َقاَل لَهُ َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: ِإنَّ هللاَ ت َ ، ِهَشامٌ 
ئًا َيِسريًا، َفَدْعهُ لِِعيَاِلَك؛ فَِإنَّهُ أَْفَضلُ 180 َا َتدَُع َشي ْ  [، َوِإنََّك ِإَّنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن َشرِيٍك اْلَمكِّيِّ ،  ثنا أَبُو ُمَعاِويَةَ   ،ثنا َسِعيدٌ ،  ثنا َأمْحَدُ ،  أان أَبُو َمْنُصورٍ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ   -  12579 َعْن ،  َعْن حُمَمَّ
َأيِب ُمَلْيَكةَ  َثاَلثَةُ آاَلٍف،  ،  اْبِن  " قَاَل:  " َكْم َماُلَك؟  " َكْم  َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل َْلَا رَُجٌل: ِإّّنِ أُرِيُد َأْن أُوِصَي، قَاَلْت:  قَاَلْت: 

رُْكهُ ِلِعيَاِلَك؛ 180قَاَل: َأْربَ َعٌة، فَ َقاَلْت: " قَاَل هللاُ ُسْبَحانَهُ }ِإْن تَ َرَك َخرْيًا{ ]البقرة: ِعيَاُلَك؟ "   [، َوِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء َيِسرٌي، فَات ْ
 فَ ُهَو أَْفَضُل " 
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد ،  يَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّ   -  12581 ِد ْبِن ُعْبُدوٍس الطََّرائِِفيُّ أان أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
ارِِميُّ  ْلَيْخَش الَِّذيَن لَْو َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْولِِه: " }وَ ، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحةَ ، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلحٍ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلحٍ ، الدَّ

ْق ِمْن َماِلَك، َوَأْعِتْق، 9تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخافُوا َعَلْيِهْم{ ]النساء:   [، يَ ْعِِن الرَُّجَل حَيُْضُرهُ اْلَمْوُت فَ يُ َقاُل َلُه: َتَصدَّ
بِ  َيَُْمُروهُ  َأْن  ِمْنهُ يف َسِبيِل هللِا، فَ نُ ُهوا  اْلِعْتِق َوَأْعِط  َماَلهُ يف  يُ ْنِفَق  ِمْنُكْم َمرِيًضا ِعْنَد اْلَمْوِت َفاَل َيَُْمُرهُ َأْن  َمْن َحَضَر  يَ ْعِِن  َذِلَك، 

َ َما َلهُ َوَما َعَلْيِه ِمْن َدْيٍن َويُوِصي ِمْن َمالِ  بَِتِه الَِّذيَن اَل يَرِثُوَن، يُوِصي َْلُْم ِه ِلِذي قَ َراَوالصََّدَقِة َويف َسِبيِل هللِا، َوَلِكْن َيَُْمُرهُ َأْن يُ َبنيِّ
ْم ِبَغرْيِ َماٍل؛ فَ َيُكونُوا ِعيَااًل َعَلى النَّاِس، اِبْْلُُمِس أَِو الرُّبُِع، يَ ُقوُل: أََيُسرُّ َأَحدَُكْم ِإَذا َماَت َوَلهُ َوَلٌد ِضَعاٌف، يَ ْعِِن ِصغَارًا، َأْن َيرْتَُكهُ 

َبِغي َأْن َتَُْمرُ   وهُ مِبَا اَل تَ ْرَضْوَن ِبِه أِلَنْ ُفِسُكْم َوأِلَْواَلدُِكْم، َوَلِكْن قُولُوا احْلَقَّ ِمْن َذِلَك " َفاَل يَ ن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْسنَاِد َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْولِِه َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضعَ   -  12582 افًا " فَ َهَذا الرَُّجُل حَيُْضُر الرَُّجَل  َوهِبََذا اإْلِ

ْنظُْر ِلوَ ،  ِعْنَد َمْوتِِه فَ ُيْسِمُعهُ يُوِصيِه َيُضرُّ ِبَورَثَِتهِ  رَثَِتِه  فََأَمَر هللاُ ُسْبَحانَهُ الَِّذي ُيْسِمُعهُ َأْن يَ تَِّقَي هللاَ َويُ َفقَِّههُ َوُيَسدَِّدهُ لِلصََّواِب، َوْلي َ
َعَة "  َكَما حيُِبُّ َأنْ   ُيْصَنَع بَِورَثَِتِه ِإَذا َخِشَي َعَلْيِهُم الضَّي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد اْلِمْصِريُّ ِإْماَلًء يف اْلُمَحرَِّم َسَنَة ِتْسٍع  ، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدلُ  - 12586 ْغَداَد، ثنا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ بِب َ
ُد ْبُن َأيِب ِهْنَد، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن  َوَثاَلِثنَي َوَثاَلَثِائٍَة، ثنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، ثنا ُعَمُر ْبُن اْلُمِغريَِة، ثنا َداوُ 

ْضَراُر يف    اْلَوِصيَِّة ِمَن اْلَكبَائِِر " َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اإْلِ
 منكر.  # قال المحقق:

 
ثنا َداُوُد ،  ثنا ُهَشْيمٌ ،  ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدةَ ،  أان أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِويُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ   -  12587

ْضَراُر ِفيَها ِمَن اْلَكبَائِِر "  ، ِعْكرَِمةَ َعْن ، ْبُن َأيِب ِهْندَ   َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " احْلََنُف يف اْلَوِصيَِّة َواإْلِ
َنَة َوَغرْيُهُ َعْن َداُوَد َمْوقُوفًا، َورُِوَي ِمْن َوْجهٍ  ي ْ ُعهُ َضِعيفٌ آَخَر َمْرفُوًعا، وَ  َهَذا ُهَو الصَِّحيُح َمْوقُوٌف، وََكَذِلَك َرَواهُ اْبُن ُعي َ  رَف ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َورِيُّ   -   12611 ين َ ِد ْبِن احْلَُسنْيِ الدِّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُمَفضَِّل ،  ثنا ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب اْلَعْنرَبِيُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ
ُد ْبُن  ، ْبِن َداِخَرةَ  نَا الصَّْهبَاءُ ثنا حُمَمَّ ثَ ت ْ نَا َداَلُل بِْنُت َأيِب اْلُمِدلِّ قَاَلْت: َحدَّ ثَ ت ْ ِميُّ قَاَل: َحدَّ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ  ،  َأيِب َبْكٍر اْلُمَقدَّ

، َأْو قَاَلْت: َما َحدُّ اجْلَِواِر؟ قَاَل: " َأْربَ ُعوَن َدارً  َها قَاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا، َما َأَحقُّ  ا " َعن ْ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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رَّاجُ  - 12612 ِد ْبِن َعْبِد هللِا السَّ ٍد اْلَقاِسُم ْبُن غَاِنِِ ْبِن مَحََوْيِه الطَّوِيلُ ، َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَّ ثنا ، أان أَبُو حُمَمَّ

َنةُ قَاَلْت: َأْخرَبَْتِِن أُمُّ َهاِنٍئ بِْنُت َأيِب ُصْفَرةَ ،  يُل ْبُن َسْيفٍ ثنا ِإَْسَاعِ ، أَبُو َعْبِد هللِا اْلبُوَشْنِجيُّ  ثَ ْتِِن ُسَكي ْ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ ،  َحدَّ
َها، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأْوَصاّن ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم اِبجْلَاِر ِإىَل  ْربَِعنَي َدارًا، َعَشَرًة ِمْن َها ُهنَا، َوَعَشَرًة ِمْن  أَ َعن ْ

َوقُ بَ  َيَسارِِه،  َوَعْن  مَيِيِنِه،  َعْن  ِإَْسَاِعيُل:  قَاَل   " ُهنَا  َها  ِمْن  َوَعَشَرًة  ُهنَا،  َها  ِمْن  َوَعَشَرًة  ُهنَا،  ْسنَاَدْيِن َها  اإْلِ َهَذْيِن  يف  َوَخْلَفُه.  الَهُ 
يُ عْ  َا  َوِإَّنَّ َدارًاَضْعٌف،  َأْربَِعنَي   " ُمْرَساًل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  الزُّْهِريِّ  ِشَهاٍب  اْبِن  َحِديِث  ِمْن  اِلْبِن   َرُف  ِقيَل   " َجاٌر 

   . َيَدْيهِ ِشَهاٍب: وََكْيَف َأْربَِعنَي َدارًا؟ قَاَل: َأْربَِعنَي َعْن مَيِيِنِه، َوَعْن َيَسارِِه، َوَخْلَفُه، َوَبنْيَ 
 َأْورََدهُ أَبُو َداُوَد ِبِِْسنَاِدِه َعِن الزُّْهِريِّ يف اْلَمَراِسيلِ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلرَّجُلِ وَقَبُولِهِ وَرَدِّهِ 
ْعَراّنُّ َأْخرَبّن ِإَْسَاِعيُل ْبُن  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12613 ٍد الشَّ ِد ْبِن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَّ ، ثنا نُ َعْيُم ْبُن مَحَّادٍ ،  ثنا َجدِّي،  حُمَمَّ

رَاَوْرِديُّ  الدَّ ٍد  حُمَمَّ ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  قَ تَاَدةَ   َعنْ ،  ثنا  َأيِب  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  أَبِيهِ ،  حَيََْي  َعَليْ ،  َعْن  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َقِدَم َأنَّ  ِحنَي  َوَسلََّم  ِه 
َ َوَأْوَصى بِثُ لُِثِه َلَك، قَاَل: " َقْد رََدْدُت ث ُ   لَُثهُ َعَلى َوَلِدِه " َوذََكَر احْلَِديثَ اْلَمِديَنَة َسَأَل َعِن اْلرَبَاِء ْبِن َمْعُروٍر، فَ َقالُوا: تُ ُويفِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بِالْعِتْقِ وَغَيْرِهِ إِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ حَمْلِهَا بَابُ الْوَصِيَّةِ  
ٍد احْلَُسنْيُ ْبُن َعُلوَسا اأْلََسْدآاَبِذيُّ هِبَا، ثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلقَ  -  12616 ، ثنا أَبُو َعِليٍّ ِبْشُر ْبُن َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ِطيِعيُّ

، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل: " مَ ُموَسى، ثنا أَبُو َعْبدِ  َوُة، ثنا حَيََْي ْبُن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريُّ نَّةُ َأْن  الرَّمْحَِن اْلُمْقِرُئ، ثنا َحي ْ َضِت السُّ
 يُ ْبَدأَ اِبْلَعتَاَقِة يف اْلَوِصيَِّة " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِتْقِ عَنِ الْمَيِّتِ 
ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلُبوَشْنِجيُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد اْلِمْهَرَجاّنُّ   -  12638 ُد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا حُمَمَّ ، ثنا َماِلكٌ ،  ثنا اْبُن بَُكرْيٍ ،  أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

اأْلَْنَصارِيِّ  َأيِب َعْمَرَة  ْبِن  الرَّمْحَِن  تُوِصيَ َعْن  ،  َعْن َعْبِد  َأْن  َأرَاَدْت  َا  أَنَّ ِه  ُتْصِبَح، فَ َهَلَكْت َوَقْد َكاَنْت  ،  أُمِّ َأْن  ِإىَل  َأخََّرْت َذِلَك  ُثَّ 
َها؟ فَ َقا َفُعَها َأْن أُْعِتَق َعن ْ ٍد: أَيَ ن ْ ٍد: ِإنَّ َسْعَد ْبَن ُعبَاَدةَ  َل اْلَقاِسُم ْبُن حمَُ َُهَّْت ِبِعْتٍق، فَ َقاَل َعْبُد الرَّمْحَِن: فَ ُقْلُت لِْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّ مَّ
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َها؟ فَ َقا َفُعَها َأْن أُْعِتَق َعن ْ ي َهَلَكْت، فَ َهْل يَ ن ْ َل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " قَاَل ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ أُمِّ
َها "   نَ َعْم، َأْعِتْق َعن ْ

ْعِض مَ َهَذا  اَن َعِن احْلََسِن َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل بِب َ  ْعنَاهُ ُمْرَسٌل، َوَرَواهُ ِهَشاُم ْبُن َحسَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد، أان أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّازُ   -  12639 ْيِد هللِا يَ ْعِِن اْبَن اْلُمنَاِدي ث،  َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن بِب َ ُد ْبُن ُعب َ ثنا ِإْسَحاُق ،  نا حُمَمَّ

انَ ،  اأْلَْزَرقُ  ْبُن َحسَّ احْلََسنِ ،  ثنا ِهَشاُم  أُمَّ َسْعٍد َكاَنْت    َأنَّ َسْعًدا،  َعِن  ِإنَّ  هللِا،  اَي َرُسوَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل:  النَِّبَّ َصلَّى  أََتى 
ْقُت؟ قَاَل: " نَ َعْم " حتُِبُّ  َها َأْو َأْعت َ ْقُت َعن ْ  الصََّدقََة َوحتُِبُّ اْلَعتَاَقَة، فَ َهْل َْلَا َأْجٌر ِإْن َتَصدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد بْ   -  12640 ُن يَ ْعُقوَب، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن اْلِْاَلِلُّ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ يف ِكتَاِب اْلُمْسَتْدَرِك قَاَل: ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ
اَلْت: قَاَل رَُجٌل: أُْعِتُق َعْن َأيِب اَي  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَولِيِد اْلَعَدّنُّ، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبٍت، َعْن َعطَاٍء، َعْن َعاِئَشَة قَ 

 ْم " َكَذا َأْخرَباََن ِبِه، َوُهَو َخطَأٌ َرُسوَل هللِا، قَاَل: " نَ عَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ 

احْلَاِفظُ   -   12652 هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلِمْهَرَجاّنُّ ،  َأْخرَباََن  َأمْحََد  اْلُمزَكِّي،  َوأَبُو  زََكرايَّ  َعْبِد  ،  َوأَبُو  َلِميُّ َوأَبُو  السُّ َسِعيٍد ،  الرَّمْحَِن  َوأَبُو 
الْ  ْبُن  َأمْحَُد  َبَة  ُعت ْ أَبُو  ثنا  اأْلََصمُّ،  ُهَو  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَالُوا:  اجْلُْرَجاّنُّ،  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  بَِقيَّةُ َمْسُعوُد  ثنا   ، احلَِْجاِزيُّ ْبُن ،  َفَرِج  ُر  ُمَبشِّ ثنا 

ْيدٍ  َأرْ ،  ُعب َ ْبِن  اِج  َحجَّ هَبَْدلَةَ ،  طَاةَ َعْن  اْبِن  َعاِصِم  زِرٍّ ،  َعْن  َعَلْيِه ،  َعْن  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  ْعُت  َسَِ قَاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َعِليٍّ  َعْن 
 َوَسلََّم يَ ُقوُل: " لَْيَس لَِقاِتٍل َوِصيٌَّة "  

تَ َفرََّد   ْبُن ُمَصفًّى َعْن بَِقيََّة،  ُد  َا ذََكْرُت َهَذا وََكَذِلَك رََواهُ حُمَمَّ احْلَِديِث َوِإَّنَّ ، َوُهَو َمْنُسوٌب ِإىَل َوْضِع  احْلِْمِصيُّ ْيٍد  ُر ْبُن ُعب َ ِبِه ُمَبشِّ
ْوِفيقُ  ْعِرَف رَِوايَ َتُه، َواِبهلِل الت َّ  احْلَِديَث لِت َ

 موضوع.  # قال المحقق:
 

 تَامَى لِمَنْ يَرَى مِنْ نَفْسِهِ قُوَّة  وَأَمَانَةً بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدُّخُولَ فِيهَا وَالْقِيَامَ بِكَفَالَةِ الْيَ 
ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَعْبِديُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد اْلِمْهَرَجاّنُّ   - 12663 ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلُمزَكِّي، ثنا حُمَمَّ ، ثنا حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ ،  أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

َذا ات ََّقى هللَا، أَنَّهُ بَ َلَغهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأاَن وََكاِفُل اْلَيِتيِم، لَهُ َوِلَغرْيِِه إِ ، ْفَواَن ْبِن ُسَلْيمٍ َعْن صَ ، ثنا َماِلكٌ 
هْبَامَ يف اجْلَنَِّة َكَهاَتنْيِ " َوَأَشاَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبُِصْ   َبِعِه اْلُوْسَطى َوالَّيِت تَِلي اإْلِ

 منكر.  # قال المحقق:
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ثنا  ،  ثنا ُسْفيَانُ ،  ثنا احْلَُمْيِديُّ ،  ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ ،  أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّانُ   -  12665

ْبُن   اْلِفْهِريِّ ،  ُسَلْيمٍ َصْفَواُن  ُمرََّة  بِْنِت  أُمِّ َسِعيٍد  أُنَ ْيَسُة، َعْن  يُ َقاُل َْلَا  اْمَرأٍَة  أَبِيَها،  َعِن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ،  َعْن  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل 
َعْيِه. قَاَل: " أاََن وََكاِفُل اْلَيِتيُم، لَهُ َأْو لَِغرْيِِه، يف اجْلَنَِّة َكَهاَتنْيِ " وَ    َأَشاَر ُسْفيَاُن ِبُِْصب َ

َأْصَوُب يف َهذَ  ِإنَّ ُسْفيَاَن  يَ ُقوُل:  َمْهِديٍّ  ْبَن  الرَّمْحَِن  ِلُسْفيَاَن: فَِإنَّ َعْبَد  : ِقيَل  احْلَُمْيِديُّ َماِلٍك، قَاَل ُسْفيَاُن: قَاَل  ِمْن  احْلَِديِث  ا 
َوَلِكنَّهُ قَاَل: ِإنَّ َماِلًكا قَاَلهُ َعْن َصْفَواَن َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َوقَالَهُ ُسْفيَاُن َعْن أُنَ ْيَسَة َعْن ،  قَالُوا: اَل َوَما يُْدرِيِه، َأْدَرَك َصْفَواَن؟  

ْسنَاِد؟ فَ َقاَل ُسْفيَاُن: َما َأْحَسنَ  َما قَاَل َلْو قَاَل لَنَا َصْفَواُن: َعْن َعطَاِء ْبِن   أُمِّ َسِعيٍد بِْنِت ُمرََّة َعْن أَبِيَها، َفِمْن أَْيَن َجاَء هِبََذا اإْلِ
ِديدِ  ْسنَاِد الشَّ نَا ِمْن َأْن جيَِيَء هِبََذا اإْلِ  َيَساٍر َكاَن َأْهَوَن َعَلي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْدِيبِ الْيَتِيمِ 
هللِا    -  12672 َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ مَحَْشاذٍ ،  احْلَاِفظُ َأْخرَباََن  ْبُن  َعِليُّ  َثِِن  َثمِ ،  َحدَّ اْْلَي ْ ْبُن  يَزِيُد  اللَّْيثِ ،  ثنا  َأيِب  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  ،  ثنا 
اَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  َعِن احْلََسِن اْلُعَرّنِّ قَاَل: جَ ،  َعِن الزَُّبرْيِ ْبِن ُموَسى،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب جنَِيحٍ ،  ثنا ُسْفيَانُ ،  اأْلَْشَجِعيُّ 

أَ  " قَاَل:  َما ُكْنَت َضاراًِب ِفيِه َوَلَدَك؟   " يَِتيًما، فََأْضرِبُُه؟ قَاَل:  ِإنَّ يف ِحْجِري  اِبْلَمْعُروِف َغرْيَ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل:   " فَآُكُل؟ قَاَل: 
 "   ُمتَأَثٍِّل َمااًل، َواَل َواٍق َماَلَك مِبَاِلهِ 

 َهَذا ُمْرَسٌل، َوَقْد رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َمْوُصواًل، َوُهَو َضِعيٌف، َقْد َمَضى ِذْكُرهُ يف ِكتَاِب اْلبُ ُيوعِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 الْأَمَانَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْغِيبِ فِي أَدَاءِ  
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، ثنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد النََّسِويُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  12690 ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْربٍ ،  أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

نَا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْو قَاَل: النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَ لَّ ،  َعْن قَ تَاَدةَ ،  ثنا أَبُو ِهاَللٍ  نَا نَِبي ُّ َما َخطَب َ
 ِإالَّ قَاَل يف ُخْطَبِتِه: " اَل ِإميَاَن ِلَمْن اَل َأَمانََة لَُه، َواَل ِديَن ِلَمْن اَل َعْهَد َلهُ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

مِبَكَّ َحدَّ   -  12691 اْلَماِلِكيُّ  ْبُن ِفَراٍس  إِبْ َراِهيُم  ِإْسَحاَق  أَبُو  أان  ِإْماَلًء،  يُوُسَف  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  أَبُو حُمَمَّ َعْبِد  ثَ نَا  ْبُن  َعِليُّ  ثنا  َة، 
ْيدٍ ، اْلَعزِيزِ  َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت قَاَل:  ، َعِن اْلُمطَِّلِب ْبِن َحْنَطبٍ ، َعْمرٍوَعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب  ، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َجْعَفرٍ ، ثنا أَبُو ُعب َ

ثْ ُتْم، َوَأْوفُوا ِإَذا َوَعْدتُْ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْضَمُنوا ِل ِستًّا ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْضَمْن َلُكُم اجْلَنََّة: اصْ  ، ُدقُوا ِإَذا َحدَّ
ُتْم، َواْحَفظُوا فُ ُروَجُكْم، َوُغضُّوا أَْبَصارَُكْم، وَُكفُّوا أَْيِدَيُكْم "   َوَأدُّوا ِإَذا اْؤَُتِن ْ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

اْلَفِقيهُ   -  12692 أَبُو طَاِهٍر  أَبُو  ،  َأْخرَباََن  ثنا  اْلَقطَّاُن،  ْبُن احْلَُسنْيِ  ُد  ْبُن َعاِمرٍ ،  اأْلَْزَهرِ أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ اأْلَْسَوُد  ثنا ُسْفيَاُن  ،  ثنا 
اِئبِ ،  الث َّْورِيُّ  ِإالَّ اأْلََمانََة، يُ ْؤَتى  ،  َعِن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: " اْلَقْتُل يف َسِبيِل هللِا يَُكفُِّر ُكلَّ َذْنبٍ ،  َعْن زَاَذانَ ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن السَّ

يَهاِبَصاِحِبَها َوِإْن َكانَ  نْ يَا َفِمْن أَْيَن أَُؤدِّ ، َذَهَبِت الدُّ ُقوُل: َربِّ ُقوُل: اْذَهُبوا بِِه  قُِتَل يف َسِبيِل هللِا فَ يُ َقاُل َلُه: َأدِّ َأَمانَ َتَك، فَ ي َ ؟ فَ ي َ
اْْلَاوِيَةِ  َأَمانَ ُتهُ َكي َوْ ،  ِإىَل  لَهُ  ُمثَِّل  اْْلَاوِيَِة  ِإىَل قَ َراِر  بِِه  ُأيتَ  ِإَذا  ِإَذا  َحَّتَّ  هِبَا يف النَّاِر َحَّتَّ  َيْصَعُد  ِإلَْيِه، فَ َيْحِمُلَها َعَلى رَقَ َبِتِه  ِم ُدِفَعْت 

َها َهَوْت َوَهَوى يف ِإْثرَِها أَبََد اآْلِبِديَن، َوقَ َرأَ َعْبُد هللِا }ِإنَّ هللاَ َيَُْمرُُكمْ  ْهِلَها{ ]النساء:  َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمااَنِت ِإىَل أَ   رََأى أَنَّهُ َخَرَج ِمن ْ
58 " ] 

 حسن. # قال المحقق:
 

اَل   -  12696 َمْن  َثِِن  َحدَّ قَاَل:  َيَساٍر  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن   ، اِئيُّ اْلَبكَّ هللِا  َعْبِد  ْبُن  زاَِيُد  َرَوى  ْبِن َوِفيَما  ُعْرَوَة  َعْن  ُم،  أَتَِّ  
َعِليًّا َرِضَي هللاُ ،  تَ ْعِِن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلْت: " َوَأَمرَ الزَُّبرْيِ، َعْن َعاِئَشَة يف ِهْجَرِة النَّ 

َة َحَّتَّ يُ َؤدَِّي َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَوَداِئعَ    الَّيِت َكاَنْت ِعْنَدهُ لِلنَّاِس " َعْنهُ َأْن يَ َتَخلََّف َعْنهُ مِبَكَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن الزُّبرَْيِ  - 12697 ِد ْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َأْخرَبّن حُمَمَّ َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُعَوميِْ ْبِن ، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ ، َوَعْن حُمَمَّ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َثِِن رَِجاُل قَ ْوِمي ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَر احْلَِديَث يف ُخُروِج النَِّبِّ َساِعَدَة قَاَل: َحدَّ 
أَ  ْبُن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَقَاَم َعِليُّ  هللِا َصلَّى  " َفَخَرَج َرُسوُل  َمَها؛ َحَّتَّ َوَسلََّم، قَاَل ِفيِه:  لَيَاٍل َوَأايَّ َثاَلَث  هللاُ َعْنهُ  يِب طَاِلٍب َرِضَي 

َها حلََِق ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َأدَّى َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَوَداِئَع الَّيِت َكاَنْت ِعْنَدهُ لِلنَّاِس، َحَّتَّ ِإَذا فَ رَغَ   ِمن ْ



571 

 

َأْخربََ َوَسلَّ  اْلَفِقيَه  اْلَولِيِد  َأاَب  َأنَّ  َعْنُه،  رَِوايَ َتهُ  احْلَاِفُظ  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ِل  َأَجاَز  ِفيَما  َوَهَذا   " ثنا َم  خَمَْلٍد،  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  احْلََسُن  ثنا  ُهْم، 
 َعْمُرو ْبُن زُرَارََة، ثنا زاَِيٌد َفذََكَرُُهَا 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلَفِقيهُ   -  12700 احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  احْلَاِفظُ ،  َأْخرَباََن  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  ِإَْسَاِعيلَ ،  أان  ْبُن  احْلَُسنْيُ  َشِبيبٍ ،  ثنا  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ، ثنا 
دٍ  ْبُن حُمَمَّ ِإْسَحاُق  َثِِن  اْلَمِلكِ ،  َحدَّ ْبُن َعْبِد  يَزِيُد  ْبِن  ،  ثنا  ِد  احْلََجِبِّ َعْن حُمَمَّ الرَّمْحَِن  ْبِن ُشَعْيبٍ ،  َعْبِد  أَبِيهِ ،  َعْن َعْمرِو  َعْن ،  َعْن 

هِ   َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َضَماَن َعَلى ُمْؤََتٍَن " ، َجدِّ
َجدِّ  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ُشَعْيٍب،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  َْلِيَعَة،  اْبُن  َفاَل َوَرَوى  َوِديَعًة  اْستُودَِع  َمِن   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  ِه، َعِن 

 َضَماَن َعَلْيِه "
 ضعيف.  # قال المحقق:
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شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَمِمَّنْ  ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ وَأَنَّهَا كَانَتْ لِرَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُهَا فِيمَنْ يَرَاهُ مِمَّنْ  بَابُ بَيَانِ مَصْرِفِ الْغَنِيمَةِ فِي  

  أَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنيِ لَمْ يَشْهَدْهَا، حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ }وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَ 

 [، فَكَانَ الْخُمُسُ لِأَهْلِ الْخُمُسِ، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ 41وَابْنِ السَّبِيلِ{ ]األنفال:  
ُد ْبُن َعْبِد هللاِ   - 12714 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر اْلُعطَارِِديُّ ،  احْلَاِفظُ َأْخرَباََن حُمَمَّ ثنا يُوُنُس ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلَاِرثِ ، ْبُن بَُكرْيٍ  َعْن َأيِب أَُماَمةَ  ، َعْن َمْكُحولٍ ، قِ َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى اأْلَْشدَ ، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ
نَ َزَلْت، َوَذِلكَ  َأْصَحاَب َبْدٍر  الصَّاِمِت َعِن اأْلَنْ َفاِل، قَاَل: " ِفينَا  ْبَن  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  اْلبَاِهِليِّ قَاَل: َسأَْلُت ُعبَاَدةَ  َأنَّ َرُسوَل   

ن َ  بَِبْدٍر  النَّاُس  َقى  اْلت َ ِحنَي  الن َّ َوَسلََّم  جَيَْمُعوَن  َوثُ ُلٌث  َوَيَِْسُروَن،  اْلَعُدوَّ  يُ َقاتُِلوَن  ثُ ُلٌث  أَْثاَلًَث؛  وَُكنَّا  َأَصاَب،  َما  اْمرٍِئ  ْفَل، فََّل ُكلَّ 
ف َ  لَُه،  َحَرًسا  اْلَعُدوِّ  َعَلْيِه َكرََّة  خَيَْشْوَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ُدوَن  ِقيَاٌم  َأَصابُوا  َوثُ ُلٌث  الَِّذيَن  قَاَل  احْلَْرُب  َوَضَعِت  ا  َلمَّ

ْفَل: ُهَو لَنَا، َوَقْد َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَ فََّل ُكلَّ اْمِرٍئ َما َأَصاَب، َوقَاَل   الَِّذيَن َكانُوا يَ ْقتُ ُلوَن َوَيَِْسُروَن: َوهللِا الن َّ
ِمنَّ  ِبََِحقَّ  أَنْ تُْم  ِمنَّا،َما  ِبِه  ِبََِحقَّ  أَنْ تُْم  َفَما  ْفِل،  الن َّ َوَبنْيَ  َنُكْم  بَ ي ْ نَا  َوَخلَّي ْ اْلَقْوَم،  َعْنُكُم  َشغَْلنَا  لََنْحُن  حَيُْرُسوَن    ا،  الَِّذيَن َكانُوا  َوقَاَل 

َلَقْد رَ  ِمنَّا،  ِبِه  ِبََِحقَّ  أَنْ ُتْم  َما  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  لَْيَس  َرُسوَل  ْفَل  الن َّ َأْكتَافَ ُهْم، َوَنَُْخَذ  َمَنُحواَن  الّرَِجاَل ِحنَي  نَ ْقُتَل  َأْن  أَيْ نَا 
فَ ُقمْ  اْلَعُدوِّ،  َوَسلََّم َكرََّة  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعَلى  َخِشينَا  َوَلِكنَّا  ُعُه،  مَيْن َ َأَحٌد  ِبََِحقَّ  ُدونَهُ  أَنْ ُتْم  َفَما  ُدونَُه،  ا نَا  فَ َلمَّ ِمنَّا،  ِبِه 

َزَعهُ هللاُ ِمْن أَْيِدينَا َفَجَعَلهُ ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  َلْفنَا َوَساَءْت َأْخاَلقُ نَا انْ ت َ َسلََّم، فَ َقَسَمهُ َعَلى النَّاِس َعْن بَ َواٍء، َفَكاَن اْخت َ
هللِا َوطَاَعُتهُ َوطَاَعةُ َرُسو  تَ ْقَوى  يَ ُقوُل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ }َيْسأَلُوَنَك َعِن يف َذِلَك   ، اْلَبنْيِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَصاَلُح َذاِت  هللِا َصلَّى  ِل 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق [ " َوَرَواهُ َجرِيُر ْبُن حَ 1اأْلَنْ َفاِل قُِل اأْلَنْ َفاُل ّلِلَِِّ َوالرَُّسوِل فَات َُّقوا هللاَ َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم{ ]األنفال:   ازٍِم َعْن حُمَمَّ
 َمَع تَ ْقِصرٍي يف ِإْسنَاِدِه، َوقَاَل: فَ َقَسَمهُ َعَلى السََّواِء، مَلْ َيُكْن ِفيِه يَ ْوَمِئٍذ َُخٌُس " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْجزِيُّ َأْخرَبّن َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد ال،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12715 ُد ْبُن ،  ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُمَعاِويََة اْلَبْصِريُّ ،  سِّ ثنا حُمَمَّ
َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلَاِرثِ ،  ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َجْعَفرٍ ،  َجْهَضٍم اْْلَُراَساّنُّ  مٍ َعْن َأيِب  ،  َعْن َمْكُحولٍ ،  َعْن ُسَلْيَماَن اأْلَْشَدقِ ،  َحدَّ ، َسالَّ

هُ قَاَل: " َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  َعْن َأيِب أَُماَمَة اْلبَاِهِليِّ َصاِحِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت أَنَّ 
ا َهَزَمُهُم هللاُ  ، فَ َلمَّ َعُهْم طَائَِفةٌ ِمَن اْلُمْسِلِمنَي يَ ْقتُ ُلوََنُْم، َوَأْحَدَقْت طَائَِفٌة ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َبْدٍر فَ َلِقَي اْلَعُدوَّ  ات َّب َ

ُلوُهْم قَ  الَِّذيَن قَ ت َ ، َورََجَع  اْلَعُدوَّ هللاُ  ا َكَفى  اِبْلَعْسَكِر، فَ َلمَّ ْوَلْت طَائَِفٌة  اَعَلْيِه َوَسلََّم، َواْست َ لَنَا  ، َوبِنَا الُوا:  اْلَعُدوَّ ْلنَا  ْفُل؛ ََنُْن قَ ت َ لن َّ
نَا نَ َفاُهُم هللاُ َوَهَزَمُهْم، َوقَاَل الَِّذيَن َكانُوا َأْحَدقُوا ِبَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َوهللِا مَ  ا أَنْ ُتْم ِبََِحقَّ ِمنَّا، ُهَو لَنَا؛ ََنُْن َأْحَدق ْ

ْوَلْوا َعَلى اْلَعْسَكِر: َوهللِا َماِبَرُسوِل هللِا َصلَّى   أَنْ ُتْم ِبََِحقَّ بِِه ِمنَّا؛ ََنُْن    هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَل يَ نَاُل اْلَعُدوُّ ِمْنهُ ِغرًَّة، َوقَاَل الَِّذيَن اْست َ
تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل }َيْسأَلُوَنَك َعنِ  هللاُ  اْلَعْسَكِر، فَأَنْ َزَل  نَا َعَلى  ْولَي ْ هللاَ َوَأْصِلُحوا َذاَت   اْست َ اأْلَنْ َفاُل ّلِلَِِّ َوالرَُّسوِل فَات َُّقوا  اأْلَنْ َفاِل ُقِل 

ُتْم ُمْؤِمِننَي{ ]البقرة:  1بَ ْيِنُكْم{ ]األنفال:   ُهْم َعْن فَ َواٍق " 91[ ِإىَل قَ ْولِِه }ِإْن ُكن ْ ن َ  [، فَ َقَسَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ي ْ
 ضعيف.  قال المحقق:# 
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ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َخاِلدٍ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 12717 ، أان حُمَمَّ ْغَداِديُّ ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلب َ ُد ْبُن حُمَمَّ ثنا  ، أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ

 َة، َعْن ُعْروَ ، َعْن َأيِب اأْلَْسَودِ ، ثنا اْبُن َْلِيَعةَ ، َأيِب 
 ضعيف.  # قال المحقق:

َأمحَْ   [1] –  12718 ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  أان  ْغَداَد،  بِب َ اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  أَبُو َوَأْخرَباََن  ثنا  َعتَّاٍب،  ْبِن  َد 
ٍد اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمِغريَِة اجْلَْوَهِريُّ  َثِِن ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُعْقَبةَ ،   أَُوْيسٍ أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب ،  حُمَمَّ ِه ُموَسى ،  َحدَّ َعْن َعمِّ

هللاُ   َعْنهُ َفَضَرَب َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى  ْبُن ُعْقَبَة يف َمغَاِزي َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َتْسِمَيِة َمْن َشِهَد َبْدرًا، َوَمْن ََتَلَّفَ 
ِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكاَنْت َوِجَعًة، َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسْهِمِه: ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن ْبِن َأيِب اْلَعاِص ََتَلََّف َعَلى اْمَرأَتِِه رُقَ يََّة بِْنِت َرُسو 

يَ ْوَم َقِدَم َأْهُل   تُ ُوفَِّيْت  َها َحَّتَّ  َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسْهِمِه، قَاَل: َوَأْجِري اَي فَ َتَخلََّف َعَلي ْ اْلَمِديَنَة، َفَضَرَب  َبْدٍر 
اَم بَ ْعَدَما رََجَع َرُسوُل هللاِ  ْيِد هللِا ِمَن الشَّ َلْيِه َوَسلََّم ِمْن َبْدٍر،   َصلَّى هللاُ عَ َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " َوَأْجُرَك "، قَاَل: َوَقِدَم طَْلَحةُ ْبُن ُعب َ

 هللِا؟ قَاَل: " َوَأْجُرَك "، َوَقِدَم َفَكلََّم َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسْهِمِه، فَ َقاَل: " َلَك َسْهُمَك "، قَاَل: َوَأْجِري اَي َرُسولَ 
اِم بَ ْعَد َمْقِدِم َرُسوِل هللاِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َبْدٍر، َفَكلََّم َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسْهِمِه، َسِعيُد ْبُن زَْيٍد ِمَن الشَّ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل   َصلَّىفَ َقاَل: " َلَك َسْهُمَك "، قَاَل: َوَأْجِري اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " َوَأْجُرَك " َوأَبُو لُبَابََة َخَرَج َمَع َرُسوِل هللاِ 
َعهُ َوَأمََّرهُ َعَلى اْلَمِديَنِة َوَضَرَب َلهُ ِبَسْهِمِه َمَع َأْصَحاِب َبْدٍر، َوَخوَّاُت ْبُن ُجَبرْيٍ خَ  َرَج َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َبْدٍر فَ َرجَّ

الصَّْفَراَء فََأَصاَب َساَقهُ  بَ َلَغ  ْبُن َعِديٍّ َخَرَج َحَّتَّ  ِبَسْهِمِه، َوَعاِصُم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  لَهُ َرُسوُل   َحَجٌر، فَ َرَجَع، َفَضَرَب 
هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى  ِبَسْهِمِه، َواحْلَارِ ،  زََعُموا  لَهُ  ِمَن الرَّْوَحاِء، َفَضَرَب  ِة ُكِسَر اِبلرَّْوَحاِء فَ َردَّهُ فَ َرَجَع  مَّ الصِّ ْبُن  ُث 

ْعنَاُه، َوزَاَد يف َحِديِث ُعْرَوَة احْلَاِرُث َفَضَرَب َلهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسْهِمِه لَْفُظ َحِديِث ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َوَحِديُث ُعْرَوَة مبَِ 
 َسْهِمهِ ْبُن َحاِطٍب: رَدَّهُ َوَضَرَب َلهُ بِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثن  [2] –  12718 ُعْبُدوٍس،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  أان  اْلُمزَكِّي،  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  َسِعيٍد  َأْخرَباََن  ْبُن  ُعْثَماُن  ا 
ُمَعاوِ  َثِِن  َحدَّ َصاِلٍح،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا   ، ارِِميُّ قَ ْولُهُ الدَّ اأْلَنْ َفاِل:  ُسورَِة  يف  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  طَْلَحَة،  َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َصاِلٍح،  ْبُن  يَةُ 

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه [، قَاَل: " اأْلَنْ َفاُل: اْلَمغَاِِنُ، َكاَنْت لَِرُسوِل هللِا  1َوالرَُّسوِل{ ]األنفال:   }َيْسأَلُوَنَك َعِن اأْلَنْ َفاِل ُقِل اأْلَنْ َفاُل ّلِلَِّ 
َها َشْيءٌ  َفَسأَلُوا ، َما َأَصاَب َسَرااَي اْلُمْسِلِمنَي أَتَ ْوا ِبِه، َفَمْن َحَبَس ِمْنهُ ِإبْ َرًة َأْو ِسْلًكا فَ ُهَو غُُلولٌ ، َوَسلََّم َخاِلَصًة، لَْيَس أِلََحٍد ِمن ْ

هُ  َها، قَاَل هللاُ تَ بَارََك َوتَ َعاىَل }َيْسأَلُوَنَك َعِن اأْلَنْ َفاِل ُقِل اأْلَنْ َفاُل{ ]األنفال:  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يُ ْعِطي َ [  1ْم ِمن ْ
]األنفال:   بَ ْيِنُكْم{  َذاَت  َوَأْصِلُحوا  هللاَ  }فَات َُّقوا  َشْيٌء،  َها  ِمن ْ َلُكْم  لَْيَس  لَِرُسوِل  َجَعْلتُ َها  تُ 1ِل،  }ِإْن ُكن ْ قَ ْوِلِه  ِإىَل  ُمْؤِمِننَي{ [  ْم 

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأنَّ ّلِلَِِّ َُخَُسهُ َولِلرَُّسوِل{ ]ا91]البقرة:  [، ُثَّ َقَسَم َذِلَك 41ألنفال: [، ُثَّ أَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ }َواْعَلُموا َأَّنَّ
تَاَمى، َواْلَمَساِكنِي، َواْلُمَجاِهِديَن [، يَ ْعِِن  41اْْلُُمَس لَِرُسوِل هللِا }َوِلِذي اْلُقْرََب{ ]األنفال:   قَ َرابََة النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َواْلي َ
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رَّاِجِل َسْهٌم " َكَذا  َوِلَصاِحِبِه َسْهٌم، َولِليف َسِبيِل هللِا، َوَجَعَل َأرْبَ َعَة َأَْخَاِس اْلَغِنيَمِة َبنْيَ النَّاِس، النَّاُس ِفيِه َسَواٌء، لِْلَفَرِس َسْهَماِن، 
ِبيلِ  َا ُهَو اْبُن السَّ  َوَقَع يف اْلِكتَاِب: َواْلُمَجاِهِديَن، َوُهَو غََلٌط؛ ِإَّنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ، وَمَنْ قَالَ: لَا تُخَمَّسُ الْجِزْيَةُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا 
ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  12722 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ثنا يُوُسُف ْبُن َمنَاِزَل ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ْيِميُّ  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "  ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قُ رَّةَ  ، ثنا َخاِلُد ْبُن َأيِب َكرميَةَ ، أان َعْبُد هللِا ْبُن ِإْدرِيَس اأْلَْوِديُّ ، الت َّ
 بَ َعَث َأاَبهُ َجدَّ ُمَعاِويََة ِإىَل رَُجٍل َأْعَرَس اِبْمَرأَِة أَبِيِه، َفَضَرَب ُعنُ َقهُ َوََخََّس َماَلهُ " 

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َبْكرٍ ،  َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ   َأْخرَباََن أَبُو  -  12723 ُد ْبُن َعاِئذٍ ،  ثنا حَمُْموُد ْبُن َخاِلدٍ ،  ثنا أَبُو َداُودَ ،  أان حُمَمَّ ،  ثنا اْلَولِيدُ ،  ثنا حُمَمَّ
ثَهُ اْبٌن ِلَعِديِّ ْبِن َعِديٍّ اْلِكْنِديِّ ،  ثنا ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ  َثِِن ِفيَما َحدَّ َن َعْبِد اْلَعزِيِز َكَتَب " َأنَّ َمْن َسَأَل َعْن َمَواِضِع َأنَّ ُعَمَر بْ ،  َحدَّ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َجَعَل فَ ُهَو َما َحَكَم ِفيِه ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َرآهُ اْلُمْؤِمُنوَن َعْداًل ُمَواِفًقا لَِقْوِل النَِّبِّ ،  اْلَفْيءِ 
َن اجْلِْزيَِة مَلْ َيْضِرْب ِفيَها ِِبُُمٍس  قَّ َعَلى ِلَساِن ُعَمَر َوقَ ْلِبِه "، فَ َرَض اأْلُْعِطَيَة َوَعَقَد أِلَْهِل اأْلَْداَيِن ِذمًَّة مِبَا فَ َرَض َعَلْيِهْم مِ هللاُ احلَْ 

َقِطَعٌة، َوهللاُ َأْعَلمُ  َواَل َمْغَنٍم " رَِوايَةُ ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّابِ   َرِضَي هللاُ َعْنهُ ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
هُ خَاصَّةً دُونَ الْمُسْلِمنِيَ يَضَعُهَا حَيْثُ  بَابُ مَصْرِفِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهَا كَانَتْ لَ 

 اهللُ عَزَّ وَجَلَّ   أَرَاهُ 
َهاّنُّ  - 12727 ، أان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْصب َ ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَفاِرِسيُّ ُد  ، ثنا أَبُو َأمْحََد ْبُن فَاِرسٍ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ

َثِِن َأيِب ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلُبَخاِريُّ قَاَل: قَاَل ِل   ٍد: َحدَّ ، ،  ِإبْ َراِهيُم ْبُن حَيََْي ْبِن حُمَمَّ ي زاَِيُد ْبُن َصْيِفيٍّ َعْن َأيِب ُحَذيْ َفَة قَاَل: َأْخرَبّن َعمِّ
ا فَ َتَح َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبِِن ، َعْن أَبِيهِ  ِه ُصَهْيِب ْبِن ِسنَاٍن قَاَل: " َلمَّ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِه }َما  النَِّضرِي أَنْ َزلَ َعْن َجدِّ

ِمْن َخْيٍل َواَل رَِكاٍب{ ]احلشر:   َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه  ُهْم َفَما  ِمن ْ هللاُ َعَلى َرُسوِلِه  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخاصًَّة، 6أَفَاَء  لِلنَِّبِّ َصلَّى  [، وََكاَنْت 
وَ  لِْلُمَهاِجرِيَن،  َوَأعْ فَ َقَسَمَها  لُبَابََة،  َأاَب  يَ ْعِِن  اْلُمْنِذِر  َعْبِد  َواْبَن  ْيٍف  ُحن َ ْبَن  َسْهَل  اأْلَْنَصاِر؛  ِمَن  َها  ِمن ْ رَُجَلنْيِ  َبْكٍر، َأْعَطى  َأاَب  َطى 

ُدَجا َوَأاَب  ْيٍف  ُحن َ ْبَن  َسْهَل  َوَأْعَطى  بًا  ُصَهي ْ َوَأْعَطى  َحْزٍم،  َر  بِئ ْ اْْلَطَّاِب  ْبَن  ُعَمَر  الرَّمْحَِن  َوَأْعَطى  َعْبَد  َوَأْعَطى  اأْلََخَوْيِن،  َماَل  نََة 
ُهْم "  َر َرِضَي هللاُ َعن ْ َر، َوُهَو الَِّذي يُ َقاُل لَُه: َماُل ُسَلْيَماَن، َوَأْعَطى الزَُّبرْيَ اْلِبئ ْ  اْلِبئ ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن  ، َأمْحَُد ْبُن احْلََسنِ َوأَبُو َبْكٍر ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 12743 َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ِميُّ ،  يَ ْعُقوَب، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاقَ  ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر اْلُمَقدَّ َعْن رِْبِعيِّ ،  َجِعيُّ ثنا أَبُو َماِلٍك اأْلَشْ ،  ثنا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  ثنا حُمَمَّ

 آَخَر: " ِإانَّ اَل  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ النَِّبَّ اَل يُوَرُث " َوقَاَل أَبُو اْلَعبَّاِس يف َمْوِضعٍ ، َعْن ُحَذيْ َفةَ ، ْبِن ِحَراشٍ 
 نُوَرُث " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ سَهْمِ الصَّفِيِّ 
هللِا احْلَاِفظُ   -  12748 أَبُو َعْبِد  احْلََسِن  ،  َأْخرَباََن  أَبُو  يَ ْعُقوَب ح َوَأْخرَباََن  ْبُن  يُوُسُف  أان  اْلَفِقيُه،  ِإْسَحاَق  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ثنا 

ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ، اْلُمْقِرئُ  ، َعْن َأيِب ََجَْرةَ ، ثنا أَبُو ِهاَللٍ ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْربٍ ، يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي ثنا يُوُسُف ْبُن ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
اَي   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالُوا:  هللِا َصلَّى  اْلَقْيِس َعَلى َرُسوِل  اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َقِدَم َوْفُد َعْبِد  َنكَ َعِن  نَا َوبَ ي ْ ن َ بَ ي ْ ِإنَّ  هللِا،   َهَذا  َرُسوَل 

احْلََرامِ  ْهِر  الشَّ يف  ِإالَّ  ِإلَْيَك  َنِصُل  اَل  ُمَضَر، َوِإانَّ  ِمْن  رََجبٍ ،  احلِْيُّ  يف  قَاَل:  ِمْن  ،  أَْو  َورَاَءاَن  َمْن  ِإلَْيِه  َوَنْدُعو  بِِه  َنَُْخُذ  ِبَِْمٍر  َفُمْراَن 
: آُمرُُكْم َأْن َتْشَهُدوا َأْن اَل ِإلَه ِإالَّ هللاُ، َوتُِقيُموا الصَّاَلَة، َوتُ ْؤتُوا الزََّكاَة، َوتُ ْعطُوا ِمَن قَ ْوِمنَا، قَاَل: " آُمرُُكْم ِبَِْرَبٍع، َوأََْنَاُكْم َعْن َأْرَبعٍ 

َتِم َواْلُمَزفَِّت َوالنَِّقريِ  ِء َواحْلَن ْ ابَّ ، َوَأَْنَاُكْم َعِن الدُّ  "   اْلَمْغَنِم َسْهَم هللِا َعزَّ َوَجلَّ َوالصَِّفيَّ
 تَ َفرََّد بِِه أَبُو ِهاَلٍل الرَّاِسِبُّ ِبذِْكِر الصَِّفيِّ ِفيهِ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكمِ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12750 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ، ْهبٍ ثنا اْبُن وَ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َبَة ْبِن َمْسُعودٍ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َأْخرَبّن اْبُن َأيِب الّزاَِندِ  ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعت ْ فََّل َرُسوُل هللِا َصلَّى ،  َعْن ُعب َ َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " تَ ن َ

َفهُ َذا اْلَفَقاِر يَ ْوَم َبْدٍر "   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسي ْ
 حسن. لمحقق:# قال ا

 
 بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ 

احْلَاِفظُ   -  12757 أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ،  َأْخرَباََن  يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  بَُكرْيٍ ،  ثنا  َعْن  ،  ثنا يُوُنُس ْبُن 
ا َخَرَج ِمْن مَ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َيَساٍر قَاَل: " َوَمَضى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّ ِضيٍق يُ َقاُل لَهُ الصَّْفَراءُ َخَرَج ِمْنهُ حُمَمَّ

َلٍة ِمْن َبْدٍر أَْو َأكْ  ْفَل َبنْيَ اْلُمْسِلِمنَي َعَلى ِإىَل َكِثيٍب يُ َقاُل َلهُ َسرْيٌ َعَلى َمِسريَِة لَي ْ ثَ َر، فَ َقَسَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الن َّ
 َذِلَك اْلَكثِيِب "  

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْفَالِ 

 بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ 
َعْن أَبِيِه قَاَل: " لَِقينَا اْلَعُدوَّ َمَع ،  َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمرَ ، ْن حَيََْي ْبِن َسِعيدٍ عَ ،  َورُوِّينَا َعْن َأيِب َخاِلٍد اأْلَمْحَرِ  -  12767

فََّلِِن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ  ْلُتُه، فَ ن َ  َلَبهُ "  ِه َوَسلََّم سَ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفطََعْنُت رَُجاًل فَ َقت َ
َثِِن َأمحَْ  ِد ْبِن يَ ْعُقوَب احْلَاِفُظ، َحدَّ ُد ْبُن حُمَمَّ َثِِن حُمَمَّ ُد ْبُن مَحُْدوَن اأْلَْعَمُش ِمْن َأْصِلِه اْلَعِتيِق، ثنا  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ

، ثنا أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَُر َفذَ  ْسنَاِد، َوَقْد رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيفٍ أَبُو َسِعيٍد اأْلََشجُّ  َكَرُه. َوَهَذا َغرِيٌب هِبََذا اإْلِ
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اْلَمْعِقِليُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 12769 َثِِن ، أان اْبُن َوْهبٍ ، احْلََكمِ أان حُمَمَّ َحدَّ
َثِِن َأيِب َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َجْحٍش قَاَل يَ ْوَم ،  َعْن يَزِيَد ْبِن ُقَسْيٍط اللَّْيِثيِّ ،  أَبُو َصْخرٍ  َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص قَاَل: َحدَّ

، ِإَذا َلِقينَا اْلَقْوَم َغًدا، فَ َلقِِِّن رَُجاًل َشِديًدا ِبَُْسهُ َشدِ ُأُحٍد: " َأاَل َنَْيت َنْدُعو هللاَ " َفَخلَ  يًدا  ْوا يف اَنِحَيٍة، َفَدَعا َسْعٌد قَاَل: اَي َربِّ
تُ َلهُ َوآُخَذ َسَلَبُه، فََأمَّ   َعْبُد هللِا ْبُن َجْحٍش ُثَّ قَاَل: " اللُهمَّ اْرزُْقِِن نَ َحْرُدُه؛ فَأُقَاتَِلهُ ِفيَك َويُ َقاتُِلِِن، ُثَّ اْرزُْقِِن َعَلْيِه الظََّفَر َحَّتَّ أَق ْ

ِإَذا لَِقيُتَك َغًدا قُ ْلَت: اَي َعْبَد هللِا، ِفيَم  َغًدا رَُجاًل َشِديًدا َحْرُدُه، َشِديًدا ِبَُْسُه، أُقَاتُِلهُ ِفيَك َويُ َقاتُِلِِن، ُثَّ َيَُْخُذّن فَ َيْجدَُع أَْنِفي، فَ 
أَنْ ُفكَ  َأيِب ُجدَِع  ْبُن  "، قَاَل َسْعُد  ُقوُل: َصَدْقَت  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ت َ ُبِِنَّ،   َوأُُذُنَك؟ فَأَقُوُل: ِفيَك َويف َرُسوِلَك َصلَّى  اَي   َوقَّاٍص: 

َهاِر َوِإنَّ    أُُذنَهُ َوأَنْ َفهُ َلُمَعلََّقاِن يف َخْيطٍ َكاَنْت َدْعَوةُ َعْبِد هللِا ْبِن َجْحٍش َخرْيًا ِمْن َدْعَويت، َلَقْد رَأَيْ تُهُ آِخَر الن َّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  12770 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثَ نَا  َسِعيٍد ،  َحدَّ ْبِن  اْلُمْنِذِر  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  اْْلَفَّاُف،  ُعَمَر  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َنْصٍر  أَبُو  َأْخرَبّن 

َثِِن َهارُوُن ْبُن حَيََْي ْبِن َهارُوَن ْبِن َعْبدِ ثنا  ،  اْْلََرِويُّ  ، َحدَّ  الرَّمْحَِن ْبِن َحاِطِب ْبِن َأيِب أَبُو الزَُّبرْيِ َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن ُمْسِلٍم اْلَمكِّيُّ
َثِِن أَبُو رَبِيَعَة احْلَرَّاّنُّ  َعَة اْلَمَدّنُّ قَاَل: َحدَّ َع ،  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيمٍ ، يِد ْبِن َأيِب أََنسٍ َعْن َعْبِد احْلَمِ ، بَ ْلت َ أَنَّهُ َسَِ

َيشْ  ُأُحٍد َوُهَو  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف  إِنَّهُ طََلَع َعَلى  َعَة يَ ُقوُل:  بَ ْلت َ َأيِب  ْبَن  َأيِب  َحاِطَب  ْبِن  يَِد َعِليِّ  ، َويف  الرتُُّْس  َتدُّ طَاِلٍب 
َبةُ ْبُن ِفيِه َماٌء، َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْغِسُل َوْجَههُ ِمْن َذِلَك اْلَماِء، فَ َقاَل َلهُ َحاِطٌب: مَ  ْن فَ َعَل ِبَك َهَذا؟ قَاَل: " ُعت ْ

َم َوْجِهَي، َوَدقَّ راََبِعَييِت ِِبََجٍر رَمَ  ٌد، فَأَتَ ْيُت وََكاَن َأيِب َوقَّاٍص، َهشَّ ْعُت َصاِئًحا َيِصيُح َعَلى اجْلََبِل: قُِتَل حُمَمَّ اّن "، قُ ْلُت: ِإّّنِ َسَِ
َفضَ  ِبِه  ظََفْرُت  َحَّتَّ  َفَمَضْيُت  َه،  تَ َوجَّ َحْيُث  ِإىَل  فََأَشاَر  َبُة؟  ُعت ْ َه  تَ َوجَّ أَْيَن  قُ ْلُت:  رُوِحي،  َذَهَب  َفطََرحْ َقْد  ْيِف  اِبلسَّ رَْأَسهُ َربْ ُتهُ  ُت 

َم َذِلَك ِإِلَّ َوَدَعا ِل فَ َقاَل: " َرِضَي هللاُ فَ َهَبَطْت، فََأَخْذُت رَْأَسهُ َوَسَلَبهُ َوفَ َرَسهُ َوِجْئُت هِبَا ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسلَّ 
 َعْنَك، َرِضَي هللاُ َعْنَك " 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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احْلَاِفظُ أَ   -  12771 َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ،  ْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا  أان  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ْبُن بَُكرْيٍ ،  ثنا  يُوُنُس  ثنا  ،  ثنا 
َثِِن يَزِيُد ْبُن رُوَمانَ ،  اْبُن ِإْسَحاقَ  َثِِن يَزِيُد ْبُن زاَِيدٍ َوقَاَل: َوحَ ،  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ ،  َحدَّ ِد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيِّ ،  دَّ َوُعْثَماَن ،  َعْن حُمَمَّ

، ُثَّ أَ َعْن رَِجاٍل ِمْن قَ ْوِمِه قَالُوا: َفذََكَر ِقصََّة اْْلَْنَدِق، َوقَ ْتَل َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعمْ ، ْبِن يَ ُهوَذا  َبَل َرو ْبَن َعْبِد ُودٍّ ق ْ
َهلَُّل، فَ َقاَل ُعَمُر ْبُن  َلْبَت َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ََنَْو َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَوْجُههُ يَ ت َ اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه: " َهالَّ اْست َ

َها "  ي َأْن َأْستَِلَبهُ " فَ َقالَ ، ِدْرَعُه؛ فَِإنَّهُ لَْيَس لِْلَعَرِب ِدرٌْع َخرْيٌ ِمن ْ ْيُت اْبَن َعمِّ  : " َضَربْ ُتهُ فَات ََّقاّن ِبَسَواِدِه فَاْسَتْحي َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َثِِن حَيََْي ْبُن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبرْيِ   -  12772 قَاَل: َكاَنْت َصِفيَّةُ بِْنُت َعْبِد  َعْن أَبِيِه  ،  َوِبِِْسنَاِدِه َعِن اْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ

ََثِبٍت ِحنَي َخْنَدَق النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اَن ْبِن  يَ ُهوَد، َفَجَعَل ،  اْلُمطَِّلِب يف ِحْصِن َحسَّ قَاَلْت َصِفيَُّة: " َفَمرَّ بِنَا رَُجٌل َمْن 
اَن: ِإنَّ  تُ ْلهُ   َهَذا  يُِطيُف اِبحلِْْصِن، فَ ُقْلُت حِلَسَّ ُهوِديَّ يُِطيُف اِبحلِْْصِن َكَما تَ َرى، َواَل آَمُنهُ َأْن َيُدلَّ َعَلى َعْورَتِنَا، فَاْنِزْل إِلَْيِه فَاق ْ اْلي َ

ا قَاَل َذِلَك اْحَتَجْزُت  "، فَ َقاَل: يَ ْغِفُر هللاُ َلِك اَي بِْنَت َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َوهللِا لََقْد َعَرْفِت َما َأاَن ِبَصاِحِب َهَذا، قَاَلْت صَ  ِفيَُّة: " فَ َلمَّ
ْلُتُه، ُثَّ رََجْعُت ِإىَل  اُن، اْنِزْل فَاْستَِلْبُه؛   َوَأَخْذُت َعُموًدا، ُثَّ نَ َزْلُت ِمَن احلِْْصِن ِإلَْيِه َفَضَربْ ُتهُ اِبْلَعُموِد َحَّتَّ قَ ت َ احلِْْصِن فَ ُقْلُت: اَي َحسَّ

أَ  ْعِِن  مَيْن َ مَلْ  اْلُمطَِّلبِ فَِإنَّهُ  َعْبِد  بِْنَت  اَي  َحاَجٍة  ِمْن  ِبَسَلِبِه  ِل  َما  فَ َقاَل:   ،" رَُجٌل  أَنَّهُ  ِإالَّ  َأْستَِلَبهُ   ْن 
 حسن. # قال المحقق:

َعْن َصِفيََّة بِْنِت ،  َعْن أَبِيهِ ،  ُعْرَوةَ   َعْن ِهَشاِم ْبنِ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ ،  ثنا َأمْحَدُ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  12773
َلْت رَُجاًل ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ ، َعْبِد اْلُمطَِّلبِ  َلُه. َوزَاَد ِفيِه قَاَل: ِهَي َأوَُّل اْمَرأٍَة قَ ت َ  ِمث ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َهاّنُّ  -  12774 ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اأْلَْصب َ دٍ ،  ، ثنا أَبُو َنْصٍر اْلِعَراِقيُّ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثنا  ، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسنِ ، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن حُمَمَّ
َرُسوُل هللِا َصلَّى َعْن ِعْكرَِمَة قَاَل: قَاَل يَ ُهوِديٌّ يَ ْوَم قُ َرْيظََة: َمْن يُ بَارُِز؟ فَ َقاَل  ،  َعْن َعْبِد اْلَكِرميِ ،  ثنا ُسْفيَانُ ،  َعْبُد هللِا ْبُن اْلَولِيدِ 

" اَي زَُبرْيُ  " ِقْم  أَي ُُّهَما َعاَل ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  هللِا، َواِحِدي؟ فَ َقاَل َرُسوُل  اَي َرُسوَل  فَ َقاَلْت َصِفيَُّة: 
َلُه،  َلهُ "، فَ َعاَلهُ الزَُّبرْيُ فَ َقت َ فََّلهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسَلَبهُ َعَلى َصاِحِبِه قَ ت َ  .فَ ن َ

 َهَذا ُمْرَسٌل َوَقْد رُِوَي َمْوُصواًل ِبذِْكِر اْبِن َعبَّاٍس ِفيهِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
،  ثنا اْلَواِقِديُّ ،  ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجِ ،  حْلََسُن ْبُن اجْلَْهمِ ثنا ا ،  ثنا أَبُو َعْبِد هللِا اأْلَْصب ََهاّنُّ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12775

َثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَللٍ  ِد ْبِن َعِقيلٍ ،  َحدَّ َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل: " ُأِصيَب هِبَا، يَ ْعِِن يف َغْزَوِة ُمْؤَتَة، ،  َحدَّ
رَُجٌل ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، َوَغِنَم اْلُمْسِلُموَن بَ ْعَض َأْمِتَعِة اْلُمْشرِِكنَي، َفَكاَن ِمَّا َغِنُموا َخاََتًا َجاَء ِبِه اَنسٌ 

فََّلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ْلُت َصاِحَبهُ يَ ْوَمِئٍذ، فَ ن َ هُ " َوَسلََّم قَاَل: قَ ت َ   َعَلْيِه َوَسلََّم ِإايَّ
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" أَبِيِه قَاَل:  ََثِبٍت، َعْن  ْبِن ُخَزمْيََة ْبِن  ِمْسَماٍر، َعْن ُعَمارََة  ْبُن  بَُكرْيُ  َثِِن  : َوَحدَّ اْلَواِقِديُّ ُهْم    قَاَل  ِمن ْ ُمْؤتََة، فَ بَاَرَزّن رَُجٌل  َحَضْرُت 
لَ  بَ ْيَضٌة  ُتهُ َوَعَلْيِه  أَتَ يْ يَ ْوَمِئٍذ، فََأَصب ْ اْلَمِديَنِة  ِإىَل  ا رََجْعُت  اْليَاقُوَتَة، فََأَخْذَُتَا، فَ َلمَّ ِإالَّ  َيُكْن ُِهَّيِت  اَيقُوتٌَة، فَ َلْم  ُت َرُسوَل هللِا  هُ ِفيَها 

فََّلِنيَها، فَِبْعتُ َها زََمَن ُعْثَماَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ مِبِائَةِ   ِدينَاٍر، فَاْشرَتَْيُت هِبَا َحِديَقًة "  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم هِبَا، فَ ن َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيدٍ   - 12776 ُد ْبُن غَاِلبٍ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ثنا ، ثنا ِهَشامٌ ،  ثنا أَبُو اْلَولِيدِ ،  ثنا حُمَمَّ

فََّلهُ ، يلٍ َعِن اْبِن َعقِ ، َشرِيكٌ  َلُه، فَ ن َ َفهُ َوتُ ْرَسهُ " َعْن َجاِبٍر قَاَل: " اَبَرَز َعِقيُل ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ رَُجاًل يَ ْوَم ُمْؤتََة فَ َقت َ  َسي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثَ نَا ََتْتَامٌ   -  12777 َثِِن اْلَولِيُد ْبُن َصاِلٍح  ،  قَاَل: َوَحدَّ َأْو ُهَو ِمْن َحِديِث  ،  َعْن َجاِبرٍ ،  َعِن اْبِن َعِقيلٍ ،  ثنا َشرِيكٌ ،  النَّحَّاسُ َحدَّ

فََّلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  َفهُ َوتُ ْرَسهُ "  َجاِبٍر، قَاَل: " اَبَرَز َعِقيُل ْبُن َأيِب طَاِلٍب رَُجاًل يَ ْوَم ُمْؤَتَة، فَ ن َ  َوَسلََّم َسي ْ
 عيف. ض # قال المحقق:

 
، ثنا أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطَرٍ ، َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ   - 12778 ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَفاِرِسيُّ ثنا  ،  ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ ، َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

َثَمةَ ، حَيََْي ْبُن حَيََْي  َثِِن رَ ، أان أَبُو َخي ْ ُجٌل ِمْن َبِِن َهاِشٍم، َأنَّ َعِقيَل ْبَن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَ َتَل رَُجاًل يَ ْوَم  َعْن َجاِبٍر قَاَل: َحدَّ
هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  َأمْحَُر ِفيِه َتْثَاٌل، فَأََتى ِبِه َرُسوَل  إِ ُمْؤَتَة فََأَصاَب َعَلْيِه َخاََتًا ِفيِه َفصٌّ  " َلْو مَلْ َسلََّم، فََأَخَذهُ َوَنظََر  لَْيِه فَ َقاَل: 

هُ قَاَل: فَ ُهَو ِعْنَداَن.    َيُكْن ِفيِه َتْثَاٌل "، قَاَل: ُثَّ نَ فََّلهُ ِإايَّ
، َوالَّذِ  احْلََنِفيُّ َثَمَة ُهَو  الَِّذي َرَوى َعْنهُ أَبُو َخي ْ َأْصٌل، َوَجاِبٌر  لَهُ  احْلَِديَث  َأنَّ  يَُدلُّ َعَلى  ابْ َهَذا  ْبُن ي َرَوى َعْنهُ  ُن َعِقيٍل ُهَو َجاِبُر 

ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن حمَُ  ِد ْبِن َعِقيٍل َفذََكَرُه. َرَواهُ ِإْسَحاُق احْلَْنظَِليُّ  َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعْنُه، َوَرَواهُ أَبُو مَحَْزَة َعْن َجاِبٍر اجْلُْعِفيِّ َعْن حُمَمَّ مَّ
َلُه َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب رَ َعْن َأمْحََد ْبِن أَيُّوَب َعْن َأيِب  ُهْم َمْن قَاَل: قَ ت َ َلُفوا يف قَاِتِل َمْرَحٍب. ِمن ْ ْيُخ: َواْخت َ ِضَي هللاُ  مَحَْزَة. قَاَل الشَّ

ُد ْبُن َمْسَلَمَة اأْلَْنَصاِريُّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ  َلهُ حُمَمَّ ُهْم َمْن قَاَل: قَ ت َ  َعْنُه، َوِمن ْ
 . ضعيف  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ   -  12779 َبطََّة اأْلَْصب َ ْبُن  هللِا  أَبُو َعْبِد  َأْخرَبّن  احْلَاِفُظ قَاَل:  ْبُن اجْلَْهمِ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  احْلََسُن  احْلَُسنْيُ ْبُن ،  ثنا  ثنا 

ُد ْبُن َعْمرٍو ُهَو اْلَواِقِديُّ قَاَل: َوِقيَل: ِإنَّ حمَُ ،  اْلَفَرجِ  َد ْبَن َمْسَلَمَة َضَرَب َساَقْي َمْرَحٍب فَ َقطََعُهَماثنا حُمَمَّ فَ َقاَل َمْرَحٌب: َأْجِهْز ، مَّ
ٌد: ُذِق اْلَمْوَت َكَما َذاَقهُ َأِخي حَمُْموٌد، َوَجاَوزَُه، َفَمرَّ ِبِه َعِليٌّ َرضِ  ُد، فَ َقاَل حُمَمَّ َذ َسَلَبُه،  َي هللاُ َعْنهُ َفَضَرَب ُعنُ َقهُ َوَأخَ َعَليَّ اَي حُمَمَّ

َسَلِبهِ  َوَسلََّم يف  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِإىَل  لَِيُذوَق  ،  فَاْخَتَصَما  ِإالَّ  َوتَ رَْكُتهُ  رِْجَلْيِه  َما َقطَْعُت  هللِا، َوهللِا  َرُسوَل  اَي  ٌد:  فَ َقاَل حُمَمَّ
َل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: َصَدَق، َضَرْبُت ُعنُ َقهُ بَ ْعَد َأْن َقَطَع رِْجَلْيِه، " فََأْعَطى َرُسوُل فَ َقا،  َوَقْد ُكْنُت قَاِدرًا َأْن ُأْجِهَز َعَلْيهِ ،  اْلَمْوتَ 
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وَكَ   " َوبَ ْيَضَتهُ  َوِدْرَعهُ َوِمْغَفَرهُ  َفهُ  َسي ْ َمْسَلَمَة  ْبَن  َد  حُمَمَّ َسَلَبهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  حُمَمَّ هللِا  آِل  ِعْنَد  ِفيِه  اَن  ُفُه،  َسي ْ َمْسَلَمَة  ْبِن  ِد 
 ُذْقهُ يَ ْعَطبْ ِكتَاٌب اَل َيْدرِي َما ُهَو، َحَّتَّ قَ َرَأهُ يَ ُهوِديٌّ َمْن يَ ُهوِد تَ ْيَماَء، فَِإَذا ِفيِه: َهَذا َسْيُف َمْرَحٍب، َمْن يَ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

،  ثنا اْلَواِقِديُّ ،  ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجِ ،  اجْلَْهمِ   ثنا احْلََسُن ْبنُ ،  ثنا أَبُو َعْبِد هللِا اأْلَْصب ََهاّنُّ ،  احْلَاِفظُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  12780
َثِِن ُموَسى ْبُن ُعَمَر احْلَارِِثيُّ  ا ، َحدَّ ِد ْبِن َسْهِل ْبِن َأيِب َحْثَمَة قَاَل: َلمَّ حَتَوََّل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َعْن َأيِب ُعَفرْيٍ حُمَمَّ

ُهوِد َفَصاَح: َمْن يُ بَارُِز؟ َفرَبََز َلهُ أَبُو ُدَجانََة َقْد عَ  ، يَ ْعِِن ِمْن َخْيرَبَ، َخَرَج رَُجٌل ِمَن اْلي َ قِّ َصَب رَْأَسهُ ِبِعَصابٍَة مَحَْراَء فَ ْوَق اْلِمْغَفِر،  الشِّ
َفَه، َفَجاَء ِبِه ِإىَل  خَيْتَاُل يف  َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ِمْشيَِتِه، َفَضَربَهُ فَ َقَطَع رِْجَلْيِه، ُثَّ َدَفَف َعَلْيِه َوَأَخَذ َسَلَبُه؛ ِدْرَعهُ َوَسي ْ

فََّلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَك " َهَذا َوالَِّذي َقِطٌع، َويف اأْلََحاِديِث اْلَمْوُصولَِة ِكَفايَةٌ  " فَ ن َ َلهُ ُمن ْ  قَ ب ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْوَجْهِ الثَّانِي مِنَ النَّفْلِ 

ثنا ُسْفيَاُن ح َوَأْخرَباََن  ،  أَبُو َأمْحََد الزُّبرَْيِيُّ ثنا  ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن اْلَولِيدِ ،  أان أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّازُ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ   -  12804
احْلَاِفظُ  هللِا  َعْبِد  يَ ْعُقوبَ ،  أَبُو  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  الرَّقِّيُّ ،  ثنا  اْلَمْيُموّنُّ  َعِليٍّ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلِفْراَييِبُّ ،  ثنا  ُسْفيَانُ ،  ثنا  َعْبِد  ،  ثنا  َعْن 

َثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن ُموَسى ، احْلَاِرِث ْبِن َعيَّاِش ْبِن َأيِب رَبِيَعةَ  الرَّمْحَِن ْبنِ  مٍ ، َعْن َمْكُحولٍ ، َحدَّ َعْن ُعبَاَدةَ  ، َعْن َأيِب أَُماَمةَ ، َعْن َأيِب َسالَّ
الصَّاِمتِ  فِّ ،  ْبِن  يُ ن َ " َكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  " َأنَّ  الث ُُّلَث  قَ َفَل  َوِإَذا  الرُّبَُع،  اْلَغَزاِة  يف  َمْبَدئِِه  يف   ُل 

ْيِريُّ ، ثنا اْبُن َأيِب َمْرميََ ، أان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد اللَّْخِميُّ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَدانَ   - 12805 ثَ نَا الدَّ ، ثنا اْلِفْراَييِبُّ قَاَل: َوَحدَّ
يًعا َعِن الث َّْوِريِّ ، َعْبِد الرَّزَّاقِ َعْن   َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ََنَْوُه. زَاَد: بَ ْعَد اْْلُُمسِ ، َجَِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ النَّفْلِ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ سَهْمُ الْمَصَالِحِ 
ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن  - 12811 ُد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّازُ َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ْغَداَد، أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ َبُل ْبُن ِإْسَحاقَ ، ِبْشَراَن بِب َ ، ثنا َحن ْ

هِ َعْن  ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ ،  ثنا احْلََكمُ ، ثنا احْلََسُن ْبُن احْلُرِّ ،  ثنا زَُهرْيٌ ، ثنا أَبُو نُ َعْيٍم اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ  َأنَّ َرُسوَل  ، َجدِّ
ا ن َ  فُِّل قَ ْبَل َأْن تَ ْنِزَل َفرِيَضةُ اْْلُُمِس يف اْلَمْغَنِم، فَ َلمَّ َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأنَّ ّلِلَِِّ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َكاَن يُ ن َ َزَلِت اآْليَةُ }َأَّنَّ

ْفَل الَّ 41َُخَُسُه{ ]األنفال:  فُِّل، َوَصاَر َذِلَك ِإىَل َُخُِس اْْلُُمِس ِمْن َسْهِم هللِا، َوَسْهِم النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه [ تَ َرَك الن َّ ِذي َكاَن يُ ن َ
 َوَسلََّم "

 حسن. # قال المحقق:
 



581 

 

 بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّفْلِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَة  
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  ْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  12814 ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو،  ثنا حُمَمَّ

مٍ ،  ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسىَعْن  ،  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعيَّاِش ْبِن َأيِب رَبِيَعةَ ،  َعْن َأيِب ِإْسَحاَق ُهَو اْلَفَزاِريُّ  ،  َعْن َأيِب أَُماَمةَ ،  َعْن َأيِب َسالَّ
َبَل رَاِجًعا وََكلَّ النَّاُس  َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأغَاَر يف َأْرِض اْلَعُدوِّ ن َ  فََّل الرُّبَُع، َوِإَذا أَق ْ

 َل الث ُُّلَث، وََكاَن َيْكَرهُ اأْلَنْ َفاَل َويَ ُقوُل: " ِلرَيُدَّ َقِويُّ اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َضِعيِفِهْم " نَ فَّ 
مٍ ،  َعْن َمْكُحولٍ ، َوَقْد ِقيَل: َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى - 12815 ثَ نَاهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ، َعْن َأيِب َسالَّ  ْبُن َأمْحََد  ثنا َدْعَلجُ ،  َحدَّ

ْجِزيُّ  ُمَعاِويَةَ ،  السِّ ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  َجْهَضمٍ ،  ثنا  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َجْعَفرٍ ،  ثنا  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  اْبَن ،  ثنا  يَ ْعِِن  احْلَاِرِث  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  َثِِن  َحدَّ
مٍ َعْن َأيِب ، َعْن َمْكُحولٍ ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى ، َعيَّاشٍ   َوَحِديُث اْلَفَزاِريِّ َأتُّ ، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َوبَ ْعِض َمْعنَاهُ ،  َسالَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -   12819 هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلَفِقيهُ ،  َأْخرَباََن  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  اُن  َحسَّ اْلَولِيِد  أَبُو  َعْبدِ ،  ثنا  ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  اجْلَبَّارِ ثنا  أَبُو ،    ثنا 
ٍد اْلُمبَارَِكيُّ  ْبُن حُمَمَّ ْبِن َعْبَدانَ ،  َداُوَد ُسَلْيَماُن  َأمْحََد  ْبُن  ْيدٍ ،  ثنا اْبُن َأيِب زَائَِدَة ح، َوَأْخرَباََن َعِليُّ  ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن  ،  أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

َثِِن َسْهُل ْبُن ُعْثَمانَ  َعْن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص ، َعْن زاَِيِد ْبِن ِعاَلقَةَ ، ثنا ُُمَاِلدٌ ،  ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب زَائَِدةَ ،   اْلَعْسَكِريُّ اْلَفْضِل قَاَل: َحدَّ
ا َقِدَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة بَ َعثَ نَا يف رَْكٍب، َفذََكَر احْلَِديَث، وَ  ِه قَاَل: وََكاَن اْلَفْيءُ ِإْذ َذاَك: " َمْن  ِفيقَاَل: َلمَّ

، قَاَل: وَ  ئًا فَ ُهَو َلهُ " ُثَّ ذََكَر احْلَِديَث يف بَ ْعِثِه َعَلْيِهْم َعْبَد هللِا ْبَن َجْحٍش اأْلََسِديَّ ْساَلِم، َويف َأَخَذ َشي ْ َر يف اإْلِ َكاَن َأوََّل َأِمرٍي أُمِّ
 ِلَك َكاَن قَ ْبَل نُ ُزوِل اآْليَِة يف اْلَغِنيَمِة َواْلَفْيءِ َهَذا َداَللٌَة َعَلى َأنَّ ذَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٌ ِفيَما َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  - 12826 حَيََْي ْبُن ثنا ،  ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّانَ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ، َوَذِلَك َبنيِّ
َثِِن اْبُن َأيِب زَائَِدةَ ، آَدمَ  ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ، َحدَّ ِد ْبِن َمْسَلَمَة، قَالُوا: " ، َوَعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َبْكرٍ ، َعِن الزُّْهِريِّ ، َعْن حُمَمَّ َوبَ ْعِض َوَلِد حُمَمَّ

َُهْم، فَ َفَعَل، َفَسِمَع ِبَذِلَك  بَِقَيْت بَِقَيٌة ِمْن َأْهِل َخْيرَبَ َفَحصَُّنوا، َفَسأَلُوا رَ  ُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن حُتَْقَن ِدَماُؤُهْم َوُيَسريِّ
َزلُوا َعَلى ِمْثِلِه، َفَكاَنْت ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخاِلَصًة؛ أِلَنَّهُ ملَْ   َها ِِبَْيٍل َواَل رَِكاٍب " يُوَجْف َعَلي ْ   َأْهُل َفَدٍك، فَ ن َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ  -  12828 ُد ْبُن َعْبِد  ،  َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ
نْ ،  َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيبٍ ،  َأْخرَباََن اْبُن َْلِيَعةَ ،  اْبُن َوْهبٍ أنبأ  ،  هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكمِ  َع َعْبَد هللِا ْبَن اْلُمِغريَِة ْبِن َأيِب بُ ْرَدَة يَ ُقوُل: ،  َعمَّ َسَِ

ا فَ َتْحنَا ِمْصَر ِبَغرْيِ َعْهٍد قَ  ْعُت ُسْفيَاَن ْبَن َوْهٍب اْْلَْواَلّنَّ يَ ُقوُل: ِإانَّ َلمَّ اِم فَ َقاَل: اْقِسْمَها اَي َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص، َسَِ اَم الزَُّبرْيُ ْبُن اْلَعوَّ
َها َكَما َقَسَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيرَبَ، فَ َقاَل عَ ،  فَ َقاَل َعْمٌرو: اَل أَْقِسُمَها ْقِسَمن َّ   ْمٌرو: َوهللِا اَل فَ َقاَل الزَُّبرْيُ: َوهللِا لَت َ

أَ   " َعْنُه:  هللاُ  َرِضَي  اْْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  إِلَْيِه  َفَكَتَب  اْلُمْؤِمِننَي،  أَِمرِي  ِإىَل  َأْكُتَب  َحَّتَّ  " أَْقِسُمَها  َلِة  احْلَب َ َحَبُل  َها  ِمن ْ تَ ْغُزَو  َحَّتَّ   ِقرََّها 
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َثِِن َخاِلُد ْبنُ   -  12829 اْبُن َْلِيَعَة قَاَل: َحدَّ َمْيُمونٍ قَاَل: َوَأْخرَبّن  ْبِن اْلُمِغريَةِ ،    ِإالَّ  ،  َعْن َعْبِد هللِا  هِبََذا،  ْبِن َوْهٍب  َعْن ُسْفيَاَن 
ئًا َحَّتَّ َأْكُتَب ِإىَل ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ    ِإلَْيِه هِبََذا  َعْنُه، َفَكَتَب ِإلَْيِه، َفَكَتبَ أَنَّهُ قَاَل: فَ َقاَل َعْمٌرو: مَلْ َأُكْن أِلُْحِدَث ِفيَها َشي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِإْسَحاقَ   -  12830 َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  دٌ ،  َأْخرَباََن  حُمَمَّ أان  اْلَعبَّاِس،  أَبُو  ثنا  قَااَل:  احْلََسِن،  ْبُن  َبْكِر  اْبُن َوْهبٍ ،  َوأَبُو  َأْخرَبّن ،  أان 
هَ ،  َأْسَلمَ َعْن زَْيِد ْبِن  ،  َماِلُك ْبُن أََنسٍ  ْقِسَمن َّ َتَح الشَّاَم، فَ َقاَم ِإلَْيِه ِباَلٌل فَ َقاَل: لَت َ ت َ ا اف ْ ا َأْو  َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َلمَّ

ْيفِ  اِبلسَّ َها  َعَلي ْ َتَضارََبنَّ  ال،  لَن َ يَ ْعِِن  ُرُك،  أَت ْ َأّّنِ  َلْواَل   " َعْنُه:  هللاُ  َرِضَي  ُعَمُر  ِإالَّ فَ َقاَل  قَ ْريٌَة  فُِتَحْت  َما  َْلُْم  َشْيَء  اَل  بَ بَّااًن  نَّاَس، 
رُُكَها ِلَمْن بَ ْعَدُهْم ِجْريًَة يَ ْقِسُموََنَا " َوَرَواهُ اَنِفٌع َمْوىَل  ، َقَسْمتُ َها ُسْهَمااًن َكَما َقَسَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيربََ  َوَلِكْن أَت ْ

ُبوا إِ اْبِن عُ  اِم، ِفيِهْم ِباَلٌل، قَاَل: َوَأظُنُّهُ ذََكَر ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل، َفَكت َ ىَل ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َمَر قَاَل: َأَصاَب النَّاُس فَ ْتًحا اِبلشَّ
، فََأََب َوأَبَ ْوا، َفَدَعا َعَلْيِهْم فَ َقاَل: اللُهمَّ اْكِفِِن ِباَلاًل َوَأْصَحاَب َعْنهُ يف ِقْسَمِتِه َكَما َصَنَع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَْيرَبَ 

اأْلَرَ  َراَر  ِإق ْ اْلَمْصَلَحِة  ِمَن  هللاُ َعْنهُ َكاَن يَ َرى  َأنَّ ُعَمَر َرِضَي  اْسِتطَابََة قُ ُلو ،  اِضيِباَلٍل. َويف ُكلِّ َذِلَك َداَلَلٌة َعَلى  ِب وََكاَن َيطُْلُب 
َعَليْ ،  اْلغَاَّنِنيَ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعْن  ثَ َبَت  مِبَا  قَائَِمٌة  ِقْسَمِتَها  يف  ةُ  فَاحْلُجَّ ِبرَتِْكَها  يَ ْرَضْوا  مَلْ  َوَقْد َوِإَذا  َخْيرَبَ،  ِقْسَمِتِه  َوَسلََّم يف  ِه 

اْلَعوَّاِم َوِباَلٌل َوَأْصَحابُُه، َوُمعَ  هللاُ َعْنهُ ِفيَما رََأى َوهللاُ َأْعَلمُ َخاَلَف الزَُّبرْيُ ْبُن  الرَّاِوي، ُعَمَر َرِضَي  كِّ ِمَن  الشَّ َوَقْد رُوِّينَا ،  اٌذ َعَلى 
َواِد َوِقْسَمِتِه َبنْيَ اْلغَاَّنِنَي َحَّتَّ اْسَتطَاَب قُ ُلوهَبُْم اِبلرَّ  ، َما يُ َواِفُق ق َ َعْن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف فَ ْتِح السَّ ْوَل َغرْيِِه، َوَذِلَك يَرُِد يف دِّ

 َمْوِضِعِه ِمَن اْلُمْخَتَصَراِت ِإْن َشاَء هللاُ تَ َعاىلَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنِّ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ رَأَى مِنَ الرِّجَالِ الْبَالِغِنيَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخرَباََن    -  12833 يَّاِريُّ ،  حُمَمَّ ثنا ،  َوأَبُو َأمْحََد الصَّرْييفُّ مِبَْرَو قَااَل: ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن ِهاَللٍ ،  أان أَبُو اْلَعبَّاِس السَّ
احْلََسِن ْبِن َشِقيقٍ  ْبُن  الْ ،  َعِليُّ  ََثِبٌت  َثِِن  ْبُن َواِقٍد قَاَل: َحدَّ احْلَُسنْيُ  ْبِن ُمَغفٍَّل اْلُمَزّنُّ قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل ،  بُ نَاّنُّ أان  هللِا  َعْن َعْبِد 

نَا َنَْ  ي ْ نَا َثاَلثُونَ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبحْلَُدْيِبَيِة، َفذََكَر اْلِقصََّة، قَاَل َعْبُد هللِا ْبُن ُمَغفٍَّل: فَ ب َ  َشاابًّ َعَلْيِهُم ُن َكَذِلَك ِإْذ َخَرَج َعَلي ْ
اَلُح، فَ ثَارُوا يف ُوُجوِهنَا، َفَدَعا َعَلْيِهُم النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأَخَذ هللاُ ِِبَْبَصا  رِِهْم، فَ ُقْمنَا ِإلَْيِهْم فََأَخْذاَنُهْم، فَ َقاَل َْلُْم  السِّ

  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َأَحدٍ َرُسوُل  َعْهِد  يف  ُتْم  ِجئ ْ اَل ،  َهْل  اللُهمَّ  قَالُوا:   " َأَمااًن؟  َأَحٌد  َلُكْم  َجَعَل  َسِبيَلُهمْ ،  َوَهْل  ،  َفَخلَّى 
مِ  َة  َمكَّ بَِبْطِن  ُهْم  َعن ْ َوأَْيِديَُكْم  َعْنُكْم  أَْيِديَ ُهْم  الَِّذي َكفَّ  }َوُهَو  َوتَ َعاىَل  تَ بَاَرَك  هللاُ  َأنْ َوأَنْ َزَل  بَ ْعِد  هللاُ مِبَا ْن  وََكاَن  َعَلْيِهْم،  َأْظَفرَُكْم   

 [ 24تَ ْعَمُلوَن َبِصريًا{ ]الفتح:  
 صحيح.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  12839 هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلُمْقِرئُ ،  َأْخرَباََن  احْلََسِن  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  َأمْحَُد  ُعْثَماَن  ،  أان  ْبُن  َسِعيُد  ُنوِخيُّ ثنا  ْبُن ،  الت َّ َعِليُّ  ثنا 

اِميُّ  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل أَبُو َعزََّة يَ ْوَم بَْدٍر: اَي َرُسوَل هللِا، أَْنَت ، َعْن َأيِب َسَلَمةَ ،  ثنا الزُّْهِريُّ ،  ثنا اْبُن َأيِب ِذْئبٍ ،  احْلََسِن الشَّ



583 

 

ا أََتى َمكَّ َأْعَرُف النَّاِس ِبَفاَقيِت َوِعيَاِل، َوِإّّنِ  َة ِباَل ِفَداٍء، فَ َلمَّ َة َهَجا   ُذو بَ نَاٍت، قَاَل: فَ َرقَّ َلهُ َوَمنَّ َعَلْيِه َوَعَفا َعْنُه، َوَخَرَج ِإىَل َمكَّ
فَُأِسَر يَ ْوَم ُأُحٍد، ُأيتَ ِبِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَحرََّض اْلُمْشرِِكنَي َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  

ِمْن ُجحْ  اْلُمْؤِمُن  " اَل يُ ْلدَُغ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  ِإْسنَاٌد ِفيِه ِضْعٌف،  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: وََكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى  " َهَذا  ٍر َمرََّتنْيِ 
 َد َأْهِل اْلَمغَاِزي َوُهَو َمْشُهوٌر ِعنْ 
 صحيح بدون القصة.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  12840 أَبُو َعْبِد هللِا  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  بَُكرْيٍ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ،  ثنا  َعِن  ،  ثنا يُوُنُس ْبُن 

،   ِمَّْن تَ َرَك َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ُأَساَرى بَْدٍر ِبَغرْيِ ِفَداٍء اْلُمطَِّلُب ْبُن َحْنَطبٍ  اْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: " وََكانَ  اْلَمْخُزوِميُّ
، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، بَ نَايت فَ َرمِحَهُ َفَمنَّ َوأَبُو َعزَّ ،  وََكاَن حُمْتَاًجا، فَ َلْم يُ َفاَد، َفَمنَّ َعَلْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َة اجْلَُمِحيُّ

، َأَخَذ َعَلْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلْم َيفِ   "  َعَلْيِه، َوَصْيِفيُّ ْبُن َعاِبٍد اْلَمْخُزوِميُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ريََوْيِه اْْلََرِويُّ ،  ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدةَ َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر   - 12841 ثنا ، ثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدةَ ،  أان أَبُو اْلَفْضِل ْبُن َخَِ

ِد ْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َكاَن أَبُو عَ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَركِ ،  احْلََسُن ْبُن الرَّبِيعِ  زََّة اجْلَُمِحيُّ ُأِسَر يَ ْوَم بَْدٍر فَ َقاَل لِلنَِّبِّ َصلَّى َعْن حُمَمَّ
يَ ْفِديِِن، َوَقْد َعَرْفتَ  َأَحٌد  َة  بَ نَاٍت َوَحاَجٍة، َولَْيَس مِبَكَّ ُد، ِإنَِِّن ُذو  اَي حُمَمَّ هللاُ َعَلْيِه هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  النَِّبُّ َصلَّى   َحاَجيِت، َفَحَقَن 

َقهُ   َوَسلَّمَ  َواْمَتَدَح النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َعَفا َعْنُه. ،  َوَخلَّى َسِبيَلُه، فَ َعاَهَدهُ َأْن اَل يُِعنَي َعَلْيِه بَِيٍد َواَل ِلَسانٍ ،  َدَمهُ َوَأْعت َ
ْعَر، ُثَّ ذََكَر ِقصََّتهُ َمَع َصْفَواَن ْبِن أَُميََّة اجْلُمَ  ، َوِإَشارََة َصْفَواَن َعَلْيِه اِبْْلُُروِج َمَعهُ يف َحْرِب ُأُحٍد َوَتَكفَُّلهُ بَ نَاتِِه، َوِإنَّهُ َفذََكَر الشِّ ِحيِّ

ا ُأيتَ مَلْ يَ َزْل ِبِه َحَّتَّ َأطَاَعُه، َفَخَرَج يف اأْلََحابِيِش ِمْن َبِِن ِكنَانََة، قَاَل: فَُأِسَر أَبُو َعزََّة يَ ْوَم ُأحُ  بِِه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ٍد، فَ َلمَّ
ٍد َمرَّتَ ،  َخلِّ َسِبيِلي،  قَاَل: أَْنِعْم َعَليَّ  َة أَنََّك لَِعْبَت مِبَُحمَّ ُث َأْهُل َمكَّ نْيِ "، فََأَمَر  فَ َقاَل َلهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يَ َتَحدَّ

 ِبَقْتِلهِ 
 ضعيف.  :# قال المحقق 

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُفَادَاةِ الرِّجَالِ مِنْهُمْ بِالْمَالِ 

ٍد َجنَاُح ْبُن نَُذْيٍر اْلَقاِضي اِبْلُكوَفِة، أان أَبُو َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيمٍ   - 12844 أان أَبُو  ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازِِم ْبِن َأيِب َغَرزَةَ ، َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ
َبَة، قَااَل: ثنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ، َبْكرٍ  ا َكاَن ، َعْن َأيِب َعِبيَدةَ ، َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرَّةَ ، َعِن اأْلَْعَمشِ ، َوُعْثَماُن ْبُن َأيِب َشي ْ َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: َلمَّ

َهُؤاَلِء اأْلَُساَرى؟ " فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر: اَي َرُسوَل هللِا، قَ ْوُمَك َوَأْصُلَك،    يَ ْوُم بَْدٍر قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما تَ ُقولُوَن يف 
ُهْم؛ لََعلَّ هللاَ َأْن يَ ُتوَب َعَلْيِهمْ  ْبِقِهْم َواْسَتِتب ْ ْمُهْم فَاْضِرْب َأْعنَاقَ ُهمْ ،  اْست َ بُوَك َوَأْخَرُجوَك، َقدِّ َوقَاَل ،  َوقَاَل ُعَمُر: اَي َرُسوَل هللِا، َكذَّ

 أَْلِقِهْم ِفيِه، قَاَل: َفَسَكَت َرُسوُل هللِا  َعْبُد هللِا ْبُن َرَواَحَة: اَي َرُسوَل هللِا، أَْنَت يف َواٍد َكِثرِي احْلََطِب فََأْضرِِم اْلَواِدي َعَلْيِهْم اَنرًا، ُثَّ 
ئًا، ُثَّ  يَ ُردَّ َعَلْيِهْم َشي ْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلْم  َبْكرٍ ،   قَاَم َفَدَخلَ َصلَّى  َأيِب  بَِقْوِل  َيَُْخُذ  اَنٌس:  بَِقْوِل ُعَمرَ ،  فَ َقاَل  َيَُْخُذ  اَنٌس:  ،  َوقَاَل 
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 لَيُِلنُي قُ ُلوَب رَِجاٍل لََّم فَ َقاَل: " ِإنَّ هللاَ َوقَاَل اَنٌس: َيَُْخُذ بَِقْوِل َعْبِد هللِا ْبِن َرَواَحَة. ُثَّ َخَرَج َعَلْيِهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ 
احلِْ  ِمَن  َأَشدَّ  َتُكوَن  َحَّتَّ  ِفيِه  رَِجاٍل  قُ ُلوَب  لَُيَشدُِّد  هللاَ  َوِإنَّ   ، اللََّْبِ ِمَن  أَْلنَيَ  َتُكوَن  َحَّتَّ  َبْكٍر َكَمَثِل  ،  َجارَةِ ِفيِه  أاََب  اَي  َمثَ َلَك  َوِإنَّ 

ُْم  ،  ِمِنِّ َوَمْن َعَصاّن فَِإنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم{ ِإبْ َراِهيَم قَاَل }َوَمْن تَِبَعِِن فَِإنَّهُ  هْبُْم فَِإَنَّ َوِإنَّ َمثَ َلَك اَي أاََب َبْكٍر َكَمَثِل ِعيَسى قَاَل }ِإْن تُ َعذِّ
]املائدة:   احْلَِكيُم{  اْلَعزِيُز  أَْنَت  فَِإنََّك  َْلُْم  تَ ْغِفْر  َوِإْن  ُعَمرُ ،  [118ِعبَاُدَك  اَي  َمثَ َلَك  َعَلى   َوِإنَّ  اْطِمَس  }رَب َّنَا  قَاَل  ُموَسى  َمَثُل 

َوِإنَّ َمثَ َلَك اَي ُعَمُر َكَمَثِل نُوٍح قَاَل }َربِّ اَل  ، [88َأْمَواِْلِْم َواْشُدْد َعَلى قُ ُلوهِبِْم َفاَل يُ ْؤِمُنوا َحَّتَّ يَ َرَوا اْلَعَذاَب اأْلَلِيَم{ ]يونس: 
ِمَن اْلَكاِفرِيَن   اأْلَْرِض  رًا{ ]نوح:  َتَذْر َعَلى  " ،  [ 26َدايَّ أَْو َضْربَِة ُعُنٍق  ِإالَّ ِبِفَداٍء  ُهْم  ِمن ْ َأَحٌد  َفِلنَتَّ  يَ ن ْ اْبُن ،  أَنْ ُتْم َعاَلٌة؛ َفاَل  فَ َقاَل 

ْساَلمَ  ْعتُهُ َيْذُكُر اإْلِ وُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَما َفَسَكَت َرسُ ،  َمْسُعوٍد: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، ِإالَّ ُسَهْيَل ْبَن بَ ْيَضاَء؛ فَِإّّنِ َسَِ
ْومِ  َماِء ِمِنِّ يف َذِلَك اْلي َ َحَّتَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإالَّ ُسَهْيَل ،  رَأَيْ ُتِِن يف يَ ْوٍم َأْخَوَف َأْن تَ َقَع َعَليَّ ِحَجارٌَة ِمَن السَّ

 [، ِإىَل آِخِر الثَّاَلِث اآْلاَيتِ 67َل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ }َما َكاَن لَِنِبٍّ َأْن َيُكوَن لَهُ َأْسَرى{ ]األنفال:  ْبَن بَ ْيَضاَء فَأَنْ زَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  12845 أَبُو َعْبِد هللِا  ْبِن  ،  َأْخرَباََن  يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  هللِا حُمَمَّ أَبُو َعْبِد  ْبُن ثنا  أَبُو زََكرايَّ حَيََْي  ثنا  ِإْماَلًء،  بَاّنُّ  ي ْ الشَّ يُوُسَف 

ِهيدُ  ِد ْبِن حَيََْي الشَّ ِد ْبِن َعْرَعَرةَ ،  حُمَمَّ انُ ،  ثنا أَبُو ِإْسَحاَق إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ مَّ دٍ ،  ثنا اْبُن َعْونٍ ، ثنا َأْزَهُر ْبُن َسْعٍد السَّ َعْن ،  َعْن حُمَمَّ
ْلُتُموُهمْ َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اأْلَُساَرى يَ ْوَم َبْدٍر: "    ،َعِبيَدةَ  ُتْم قَ ت َ َوِإْن ،  ِإْن ِشئ ْ

َِتِمْ  ْعُتْم اِبْلِفَداِء َواْسُتْشِهَد ِمْنُكْم بِِعدَّ ُتْم فَاَديْ ُتُموُهْم َواْسَتْمت َ ْبِعنَي ََثِبُت ْبُن قَ ْيٍس، اْسُتْشِهَد اِبْلَيَماَمةِ ِشئ ْ   " َفَكاَن آِخَر السَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12849 ثَ نَا  يَ ْعُقوبَ ،  َحدَّ ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  اجْلَبَّارِ ،  ثنا  ْبُن بُكَ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  َعِن ،  رْيٍ ثنا يُوُنُس 

َثِِن حَيََْي ْبُن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبرْيِ  ةَ ، َعْن أَبِيهِ ،  اْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ ا بَ َعَث َأْهُل َمكَّ َها قَاَلْت: َلمَّ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
هللِا   َرُسوِل  بِْنُت  زَيْ َنُب  بَ َعَثْت  َأْسَراُهْم،  ِفَداِء  َخِدجَيةُ يف  ِبِقاَلَدٍة َكاَنْت  ِفيِه  َوبَ َعَثْت  اْلَعاِص،  َأيِب  ِفَداِء  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى 

ا رَآَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َها. فَ َلمَّ َها هِبَا َعَلى َأيِب اْلَعاِص ِحنَي َبىَن َعَلي ْ يَدةً َوقَاَل: " ِإْن رَأَيْ ُتْم َرقَّ َْلَا رِقًَّة َشدِ   َأْدَخَلت ْ
َعُلوا " َها الَِّذي َْلَا فَاف ْ َها الَِّذي َْلَا. َوقَاَل اْلَعبَّاُس: ،  َأْن ُتطِْلُقوا َْلَا َأِسريََها َوتَ ُردُّوا َعَلي ْ قَالُوا: نَ َعْم اَي َرُسوَل هللِا. فَاطَْلُقوه َورَدُّوا َعَلي ْ

فَِإْن َيُكْن َكَما تَ ُقوُل فَاهللُ جَيْزِيَك، ،  فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " هللاُ َأْعَلُم ِبِِْساَلِمكَ ،  ْسِلًمااَي َرُسوَل هللِا، ِإّّنِ ُكْنُت مُ 
َبَة ْبَن َعْمرِو  فَاْفِد نَ ْفَسَك َواْبَِنْ َأَخَوْيَك نَ ْوَفَل ْبَن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َوَعِقيَل ْبَن َأيِب طَالِ  ِب ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َوَحِليَفَك ُعت ْ

َت أَْنَت َوأُمُّ اْلَفْضِل َأُخو َبِِن احْلَاِرِث ْبِن ِفْهٍر "، فَ َقاَل: َما َذاَك ِعْنِدي اَي َرُسوَل هللِا، قَاَل: " فَأَْيَن اْلَماُل الَِّذي َدفَ نْ ، ْبِن َجْحَدمٍ 
ُأصِ  ِإْن  "فَ ُقْلَت َْلَا:  اْلَفْضِل َوَعْبِد هللِا َوقُ َثَم؟  لَِبِِنَّ  اْلَماُل  ِإنَّ َهَذا ،  ْبُت فَ َهَذا  َأْعَلُم أَنََّك َرُسولُُه،  ِإّّنِ  هللِا،  فَ َقاَل: َوهللِا اَي َرُسوَل 

ُتْم ِمْن ِعْشرِيَن أُوِقيٍَّة ِمْن َماٍل َكاَن َمِعي َلَشْيٌء َما َعِلَمهُ َأَحٌد َغرْيِي َوَغرْيُ أُمِّ اْلَفْضِل، فَاْحَتِسْب ِل اَي َرُسوَل هللِا َما أَ  فَ َقاَل ،  َصب ْ
َعُل " فَ َفَدى اْلَعبَّاُس نَ ْفَسهُ َواْبَِنْ َأَخَوْيِه َوَحِليَفُه، وَ  أَنْ َزَل هللاُ ِفيَها }اَي أَي َُّها النَِّبُّ ُقْل ِلَمْن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَف ْ

[،  70َلُكْم َوهللاُ َغُفوٌر رَِحيٌم{ ]األنفال:  أَْيِديُكْم ِمَن اأْلَْسَرى ِإْن يَ ْعَلِم هللاُ يف قُ ُلوِبُكْم َخرْيًا يُ ْؤِتُكْم َخرْيًا ِمَّا ُأِخَذ ِمْنُكْم َويَ ْغِفْر  يف  
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َعبْ  ِعْشرِيَن  ْساَلِم  اإْلِ اأْلُوِقيَِّة يف  اْلِعْشرِيَن  َمَكاَن  هللاُ  َعزَّ َوَأْعطَاّن  هللِا  َمْغِفَرِة  ِمْن  َأْرُجو  َما  َمَع  ِبِه،  َيْضِرُب  َماٌل  َيِدِه  يف  ًدا، ُكلُُّهْم 
ثَ نَا بِِه َشْيُخنَا أَبُو َعْبِد هللِا يف ِكتَاِب اْلُمْسَتْدَرِك.  .َوَجلَّ   َكَذا ِفيَما َحدَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

َمغَازِي    -  12850 يف  َأْخرَباََن  اْبُن َوَقْد  رََجَع  ُثَّ  يُوُنُس:  يَ ُقوُل  َأْورَاٍق  بَ ْعَد  ُثَّ  ْسنَاِد،  اإْلِ هِبََذا  زَيْ َنَب  ِقصََّة  َفذََكَر  ِإْسَحاَق،  اْبِن 
ْسنَاِد اأْلَوَِّل َفذََكَر ِبْعَثَة قُ َرْيٍش ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف فِ  ْسَراُهْم، فَ َفَدى ُكلُّ قَ ْوٍم َأِسريَُهْم مِبَا َداِء أَ ِإْسَحاَق ِإىَل اإْلِ

ْسنَاِد اأْلَوَِّل رَِوايَ َتهُ َعِن اْبِن إِ  َا َأرَاَد يُوُنُس اِبإْلِ َثِِن يَزِيُد ْبُن رُوَمانَ َرُضوا، ُثَّ ذََكَر ِقصََّة اْلَعبَّاِس، َهَذا َوِإَّنَّ َعْن ،  ْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ
الزَُّبرْيِ  ْبِن  الزُّْهرِيُّ ُعْرَوَة  َثِِن  ْبِن َحبَّانَ ،   قَاَل: َوَحدَّ ْبُن حَيََْي  ُد  ْبِن قَ تَاَدةَ ،  َوحُمَمَّ ْبُن ُعَمَر  َأيِب َبْكٍر، َوَغرْيُُهْم ،  َوَعاِصُم  هللِا ْبُن  َوَعْبُد 

اْجَتَمعَ  ِبِه بَ ْعٌض، َوَقِد  َث مِبَا مَلْ حُيَدِّْث  ْعُضُهْم َقْد َحدَّ اْلِقصََّة ُثَّ    ِمْن ُعَلَمائِنَا، فَ ب َ َمْن يَ ْوِم َبْدٍر، َفذََكَر  َحِديثُ ُهْم ِفيَما ذََكْرُت َلَك 
ْسنَاِد، ُثَّ يَ ْرِجُع إِلَْيِه، َوهللاُ َأْعَلمُ  ُهَما ِبَغرْيِ َهَذا اإْلِ ن َ  َجَعَل يُْدِخُل ِفيَما بَ ي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 مِنْهُمْ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ مَنْ رَأَى الْإِمَامُ  
احْلَاِفظُ   -  12855 أَبُو َعْبِد هللِا  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  بَُكرْيٍ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ،  ثنا  َعِن  ،  ثنا يُوُنُس ْبُن 

ا َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلصَّْفَراِء  اْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: وََكاَن يف اأْلَُساَرى ُعْقَبةُ ْبُن َأيِب   ُمَعْيٍط َوالنَّْضُر ْبُن احْلَاِرِث، فَ َلمَّ
ْتُ ، قُِتَل النَّْضُر ْبُن احْلَاِرثِ  َلهُ َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َكَما ُخربِّ ا َكاَن بَِعَرقِ ،  قَ ت َ َيِة قُِتَل ُعْقَبةُ ْبُن َأيِب ُثَّ َمَضى، فَ َلمَّ  الظَّب ْ

َيِة؟   ب ْ َلهُ َعاِصُم ْبُن ََثِبِت ُمَعْيٍط، فَ َقاَل ُعْقَبةُ ِحنَي َأَمَر ِبِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يُ ْقَتَل: َمْن لِلصِّ فَ َقاَل: " النَّاُر ". َوقَ ت َ
َلحِ   ْبِن َأيِب اأْلَق ْ
 ضعيف.  :# قال المحقق 

 

 

أَبُو اْلَعبَّ   -  12856 ثنا  ِإْسَحاَق، يف آَخرِيَن، قَالُوا:  َأيِب  ْبُن  احْلَاِفُظ، َوأَبُو زََكرايَّ  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن يَ ْعُقوَب، أان  َأْخرَباََن  ُد  اِس حُمَمَّ
ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أان اْبُن َوْهٍب،   َأْخرَبّن خَمَْرَمةُ ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن أَبِيِه، َعْن اَنِفٍع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر قَاَل: " َقْد قَ َتَل َرُسوُل حُمَمَّ

 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُحِييَّ ْبَن َأْخَطَب َصرْبًا بَ ْعَد َأْن رُِبَط " 
 # قال المحقق: صحيح. 

 

 اسْتِعْبَادِ الْأَسرِيِ بَابُ مَا جَاءَ فِي  
اْلُمزَكِّي   -  12857 ِإْسَحاَق  ْبُن َأيِب  أَبُو زََكرايَّ  ْبُن ُعْبُدوسٍ ،  َأْخرَباََن  احْلََسِن  أَبُو  ارِِميُّ ،  أان  الدَّ ثنا َعْبُد هللِا ،  ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد 
ْبُن َصاِلحٍ ،  ْبُن َصاِلحٍ  ُمَعاِويَةُ  َأيِب ،  ثنا  ْبِن  اْبِن َعبَّاسٍ ،   طَْلَحةَ َعْن َعِليِّ  َأْسَرى َحَّتَّ ،  َعِن  َلهُ  َيُكوَن  َأْن  لَِنِبٍّ  " }َما َكاَن  يف قَ ْوِلِه 
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ا َكثُ ُروا َواْشَتدَّ ُسْلطَاَُنُْم أَنْ َزَل هللاُ ، [67يُ ْثِخَن يف اأْلَْرِض{ ]األنفال:    تَ َعاىَل َهَذا َوَذِلَك يَ ْوَم بَْدٍر َواْلُمْسِلُموَن يَ ْوَمِئٍذ قَِليٌل، فَ َلمَّ
بَ ْعُد َوِإمَّا ِفَداًء{ ]حممد:   َمنًّا  اأْلَُساَرى }فَِإمَّا  ُلوُهْم، 4يف  اأْلَُساَرى، ِإْن َشاُءوا قَ ت َ أَْمِر  اِبْْلِيَاِر يف  النَِّبَّ َواْلُمْؤِمِننَي  هللاُ  [، َفَجَعَل 

ْعَبُدوُهْم، َوِإْن َشاُءوا فَاَدْوُهْم "   َوِإْن َشاُءوا اْست َ
 ضعيف.  قال المحقق: #

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي سَلَبِ الْأَسرِيِ 

ُد ْبُن ِإْسَحاقَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12858 ، ثنا أَبُو َسَلَمَة ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيلَ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ، ثنا حُمَمَّ
ْبُن ُحْجَرَة قَاَل:   ثَ ْتِِن أُمُّ َعْبِد هللاِ ثنا غَاِلُب  أَبِيَها ،  َحدَّ أََتى مِبَْوىًل فَ َلهُ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن  َمْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ 

 َسَلُبهُ " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َلحَ َعْن ُعَمَر ْبِن  ، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيدٍ ، َوَرَوى ُهَشْيمٌ  - 12859 ٍد اأْلَْنَصاِريِّ ، َكِثرِي ْبِن أَف ْ ا  ، َعْن َأيِب حُمَمَّ َعْن َأيِب قَ تَاَدَة قَاَل: َلمَّ

، َفذََكَر احْلَِديَث يف قَ ْتِلِه رَُجاًل، قَاَل: فَاْنطََلْقُت ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ  " َمْن أَقَاَم    ِه َوَسلََّم، َفَسِمْعتُهُ يَ ُقوُل:َكاَن يَ ْوُم ُحَننْيٍ
يَِّنَة َعَلى َأِسرٍي فَ َلهُ َسَلُبهُ "    اْلب َ

اَلِم، ثنا السَّ ْبُن َعْبِد  ُد  ثنا حُمَمَّ ْبُن يَ ْعُقوَب،  أَبُو َعْبِد هللِا  احْلَاِفُظ، أان  أان ُهَشْيٌم َفذََكَرُه. َوَقْد    َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا  حَيََْي ْبُن حَيََْي، 
َنُه، َواحْلُفَّاُظ يَ َرْونَهُ َخطَأً َفَماِلُك ْبُن أََنٍس َأْخَرَج ُمْسلِ  َواللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َرَواَيهُ َعْن  ٌم ِإْسنَاَد َهَذا احْلَِديِث يف الصَِّحيِح، َومَلْ َيُسْق َمت ْ

يَِّنَة َعَلى َسَلُبهُ "، َوقَاَل َماِلٌك: " َمْن قَ َتَل قَِتياًل َلهُ َعَلْيِه بَ يَِّنةٌ فَ َلهُ َسَلُبهُ  قَِتيٍل فَ َلهُ    حَيََْي، فَ َقاَل اللَّْيُث يف احْلَِديِث: " َمْن أَقَاَم اْلب َ
 "، َومَلْ يَ ُقْل َأَحٌد ِفيِه: " َعَلى َأِسرٍي " َغرْيَ ُهَشْيٍم َوهللاُ َأْعَلمُ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 الْبَاقِي بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الرِّجَالِ الْمُسْلِمِنيَ الْبَالِغِنيَ الْأَحْرَارِ   بَابُ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ وَقِسْمَةِ 
ٍد اْلُمْقِرئُ   -  12862 ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ،  دٌ ثنا ُمَسدَّ ،  ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ

ْبُن زَْيدٍ  َمْيَسَرةَ ،  ثنا مَحَّاُد  ْبِن  بَُدْيِل  اْْلِّرِيتِ ،  َوَخاِلدٍ ،  َعْن  ْبِن  ْبِن َشِقيقٍ ،  َوالزَُّبرْيِ  هللِا  أَتَ ْيُت  ،  َعْن َعْبِد  بَ ْلَقنْيِ قَاَل:  ِمْن  َعْن رَُجٍل 
َوُهَو يَ ْعِرُض فَ َرًسا، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َما تَ ُقوُل يف اْلَغنِيَمِة؟ قَاَل: " ّلِلَِِّ َُخُُسَها،  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِبَواِدي اْلُقَرى  

" اَل  َأَحٍد؟ قَاَل:  ِمْن  بِِه  لَ ،  َوَأْربَ َعةُ َأَْخَاٍس لِْلَجْيِش ". قُ ْلُت: َفَما َأَحٌد َأْوىَل  ِمْن َجْنِبَك  ْهُم َتْسَتْخرُِجهُ  السَّ أَْنَت َأَحقُّ ِبِه  َواَل  ْيَس 
 ِمْن َأِخيَك اْلُمْسِلِم " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الرَّاجِلِ وَالْفَارِسِ 
احْلَاِفظُ   -  12871 أَبُو َعْبِد هللِا  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  بَُكرْيٍ ،  ارِ ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّ ،  ثنا  َعِن  ،  ثنا يُوُنُس ْبُن 

ِد ْبِن َمْسَلَمةَ  َثِِن اْبٌن ِلُمَحمَّ ثَِنيِه َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َبْكِر ْبِن َحْزٍم، قَااَل: " َكاَنِت  ، اْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ ْن َأْدرََكهُ ِمْن َأْهِلِه، َوَحدَّ َعمَّ
َصلَّى هللاُ  َعَلى أَْلٍف َوََثَاَّنِاَئِة َسْهٍم، وََكاَن َذِلَك َعَدَد الَِّذيَن ُقِسَمْت َخْيرَبُ َعَلْيِهْم ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ  اْلَمَقاِسُم َعَلى َأْمَواِل َخْيرَبَ  
َفَكاَن لِْلَفَرِس َسْهَماِن، َوِلَصاِحِبِه َسْهٌم، َوِلُكلِّ    الّرَِجاُل أَْلٌف َوَأْربَ ُعِماَئِة رَُجٍل، َواْْلَْيُل ِماَئيَتْ فَ َرٍس،،  َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيِلِهْم َورَِجاِْلِمْ 

 رَاِجٍل َسْهٌم " َوذََكَر احْلَِديَث يف َكْيِفيَِّة اْلِقْسَمةِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 12872 ُد ْبُن ، َوَأْخرَباََن حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكمِ ، يَ ْعُقوبَ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أان اْبُن  ، ثنا حُمَمَّ

َسْعدٍ  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  َثِِن  َحدَّ أَيُّوَب:  ْبُن  ِل حَيََْي  قَاَل  قَاَل:  َعطَاءٍ ،  َوْهٍب  َعْن  خَمُْزوٍم  َبِِن  َمْوىَل  َعبَّاسٍ ،  َعْن َكِثرٍي  اْبِن  النَِّبَّ  ،  َعِن  َأنَّ 
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َقَسَم ِلِماَئيَتْ فَ َرٍس يَ ْوَم َخْيرَبَ َسْهَمنْيِ َسْهَمنْيِ " َصلَّى 

 َوَبِشرِي ْبِن َيَساٍر، َوَغرْيُِِهَا، َما َدلَّ َعَلى َهَذا. َورُِوَي ِبِِْسنَاٍد آَخَر ِفيِه َضْعفٌ ، َورُوِّينَا َعْن َصاِلِح ْبِن َكْيَسانَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْبُن قَ تَاَدةَ   -  12873 َنْصِر  أَبُو  ْبُن َمطَرٍ ،  َوَأْخرَباََنهُ  أَبُو َعْمرِو  ، قَااَل: ثنا  ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَفاِرِسيُّ ُد  َبْكٍر حُمَمَّ ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن  ،  َوأَبُو 

ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاشٍ ،  ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي ،  َعِليٍّ  َأيِب فَ ْرَوةَ َعْن ِإْسَحاَق  ،  ثنا  َأْخرَبَهُ ،  ْبِن  َمْوىَل َأيِب رُْهٍم اْلِغَفاِريِّ  َأيِب ،  َأنَّ َأاَب َحازٍِم  َعْن 
َُما َكااَن فَاِرَسنْيِ يَ ْوَم َخْيرَبَ "، َأْو قَاَل: " يَ ْوَم ُحَننْيٍ " أاََن َأُشكُّ  َُما أُْعِطيَا ِستََّة َأسْ ،  رُْهٍم َوَعْن َأِخيِه، " َأَنَّ ُهٍم؛ َأْربَ َعًة ِلَفَرَسْيِهَما،  " َوِإَنَّ

ْهَمنْيِ بَِبْكَرْيِن "   َوَسْهَمنْيِ َْلَُما، فَ بَاَعا السَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيٍد الصَّفَّارُ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  12877 ُد ْبُن اْلفَ ،  أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ثنا اْبُن َأيِب  ،  َرِج اأْلَْزَرقُ ثنا حُمَمَّ

َثِِن َماِلُك ْبُن أََنسٍ ،  زَْنربٍَ  َعْن زَْيِد ْبِن ََثِبٍت قَاَل: " َأْعَطى النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  َعْن َخارَِجَة ْبِن زَْيِد ْبِن ََثِبتٍ ،  َعْن َأيِب الّزاَِندِ ،  َحدَّ
َأرْ  ُحَننْيٍ  يَ ْوَم  الزَُّبرْيَ  مَ َوَسلََّم  َعْن  الزَّْنرَبِيِّ  َغَراِئِب  ِمْن  َهَذا   " لِْلَقَرابَِة  َوَسْهًما  لَُه،  َوَسْهًما  لِْلَفَرِس،  َسْهَمنْيِ  َأْسُهٍم؛  َا  بَ َعَة  َوِإَّنَّ اِلٍك، 

 يُ ْعَرُف اِبإِلْسنَاِد اأْلَوَِّل، َوِفيِه ِكَفايَةٌ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّانُ ،  طَاِهٍر اْلَفِقيهُ َأْخرَباََن أَبُو   -  12878 ُد ْبُن ، ثنا اْلُمَعلَّى ْبُن َأَسدٍ ، ثنا أَبُو اأْلَْزَهرِ ،  أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ

ُبْسرٍ ،  مُحَْرانَ  ْبُن  هللِا  أَبُو َسِعيٍد َعْبُد  َثِِن  َلمَّ ،  َحدَّ اأْلََّْنَاِريِّ قَاَل:  َأيِب َكْبَشَة  َة َكاَن َعْن  َمكَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  َرُسوُل  ا فَ َتَح 
َبِتِه اْلُيْمىَن، قَاَل: فَ َلمَّ  َبِة اْلُيْسَرى، وََكاَن اْلِمْقَداُد ْبُن اأْلَْسَوِد َعَلى َُمْن َ ا َدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الزَُّبرْيُ َعَلى اْلَمْجن َ
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، َولِْلَفاِرِس َسْهًماَفمَ  لِْلَفَرِس َسْهَمنْيِ ِإّّنِ َجَعْلُت   " بِثَ ْوبِِه َوقَاَل:  اْلغُبَاَر َعْن ُوُجوِهِهَما  اْلبَاِب ،  َسَح  " َويف  هللاُ  نَ َقَصهُ  نَ َقَصهُ  َفَمْن 
َما ذََكْراَن َعْن ُعَمرَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َويف ،  َرةَ َوَأيِب ُهَري ْ ،  َواْلِمْقَدادِ ،  َوالزَُّبرْيِ ،  َوطَْلَحةَ ،  ِسَوى  النَِّبِّ َصلَّى  ْبِن َأيِب َحْثَمَة َعِن  َوَسْهِل 

 بَ ْعِض َما ذََكْراَن ِكَفايَةٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  12879 أَبُو َعْبِد هللِا  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  بَُكرْيٍ ،  ُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ثنا َأمْحَُد بْ ،  ثنا  َعْن  ،  ثنا يُوُنُس ْبُن 

َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َبْكِر ْبنِ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ ْهُم ِإالَّ يف َغَزاِة   حُمَمَّ ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم قَاَل: " مَلْ يَ َقِع اْلَقْسُم َواَل السَّ حُمَمَّ
ْهَماَن اْْلَْيِل َوُسْهَماَن الّرَِجاِل. َكاَنِت اْْلَْيُل يَ ْوَمِئٍذ ِستًَّة َوَثاَلِثنَي فَ َرًسا، فَِفيَها َأْعَلَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم سُ َبِِن قُ َرْيظََة، وَ 

َوسَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َفَجَعَل  اْلَمَقاِسُم،  َجَرِت  ُسنَِّتَها  َوِلَفَرِسِه فَ َعَلى  َسْهٌم،  َلهُ  َأْسُهٍم؛  َثاَلثََة  َوفَ َرِسِه  لِْلَفاِرِس  يَ ْوَمِئٍذ  لََّم 
ْهَماُن، َومَلْ حَتِْلْل َْلُْم ِفيِه اْلمَ  اَن، فََأَحلََّها غَاِِنُ، َحَّتَّ َكاَن ِفيِه ِمَن هللِا َما كَ َسْهَماِن، َولِلرَّاِجِل َسْهًما، فَأَمَّا يَ ْوُم َبْدٍر فَ َلْم يَ َقْع ِفيِه السُّ

، ُثَّ َكاَن يَ ْوُم ُأُحٍد َفَكاَن َعاَم 68َْلُْم بَ ْعَد َأْن َكاَد النَّاُس يَ ْهِلُكوا، فَ َقاَل }َلْواَل ِكتَاٌب ِمَن هللِا َسَبَق{ ]األنفال:   [ ِإىَل آِخِر اآْليَ َتنْيِ
  َكاَنْت بَ ُنو قُ َرْيظََة فَ َعَلى ُسنَِّتَها َجَرِت اْلَمَقاِسُم ِإىَل يَ ْوِمَك َهَذا " ُمِصيَبٍة، ُثَّ َكاَن َعاُم اْْلَْنَدِق َفَكاَن َعاَم ِحَصاٍر، ُثَّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َلِميُّ   -  12880 السُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  احْلَاِفظُ ،  َأْخرَباََن  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  ثنا  قَااَل:  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  َبْكٍر ،  َوأَبُو  أَبُو  ثنا 
ْيَسابُوِريُّ  دٍ ،  الن َّ ْبُن حُمَمَّ َجْعَفُر  َعفَّانُ ،  ثنا  ُشْعَبةُ ،  ثنا  َوَسلََّم  ،  ثنا  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  ِفيِه  َلُف  خُيْت َ اَل  قَاَل:  اِء  احْلَذَّ َخاِلٍد  َعْن 

 " قَاَل: " لِْلَفاِرِس َثاَلثَةُ َأْسُهٍم، َولِلرَّاِجِل َسْهمٌ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
اأْلَِديبُ   -  12881 َْسَاِعيِليُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْمرٍو  اإْلِ َبْكٍر  أَبُو  ْضَرِميُّ ،  أان  احلَْ يُوُنسَ ،  أان  ْبِن  هللِا  ْبُن َعْبِد  ِإْسَرائِيلُ ،  ثنا َأمْحَُد  ، ثنا 

قَ ْيسٍ  ْبِن  اأْلَْسَوِد  اْلَواِدِعيِّ ،  َعِن  مُ ،  َعْن ُكْلثُوٍم  اِم، َعْن  اِبلشَّ َخْيٍل  َعَلى  بَ َعَثهُ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُعَمُر  وََكاَن   ، اْلَواِدِعيِّ َعْمرٍو  ْبِن  ْنِذِر 
اْلُمْنِذرَ  ِإنَّ  ُثَّ  قَاَل:  اْلرَبَاِذيِن،  َأْصَحاُب  َوَجاَء  اْْلَْيُل،  َقِت  َفَسب َ قَاَل:  بَ َراِذيُن،  اْْلَْيِل  يف  لِْلفَ وََكاَن  َقَسَم  َعْمرٍو  ْبَن    ، َسْهَمنْيِ َرِس 

 َوِلَصاِحِبِه َسْهًما، ُثَّ َكَتَب ِإىَل ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه، فَ َقاَل: " َقْد َأَصْبَت السُّنََّة "  
: َحِديُث َشاَذاَن، َعْن زَُهرْيٍ  اِفِعيِّ َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن َعِن الشَّ اْلَقِدمِي رَِوايََة  َمَع َسِعيِد ْبِن   ،َويف ِكتَاِب  َعْن َأيِب ِإْسَحاَق قَاَل: َغَزْوُت 

َثِِن َهاِنُئ ْبُن َهاِنٍئ عَ  ، َوِل َسْهًما. قَاَل أَبُو ِإْسَحاَق: َوِبَذِلَك َحدَّ ْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه، وََكَذِلَك ُعْثَماَن فََأْسَهَم ِلَفَرِسي َسْهَمنْيِ
َثِِن َحارِثَةُ ْبُن ُمَضرِّ   ٍب َعْن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َحدَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الْبَرَاذِينِ وَالْمَقَارِيفِ وَالْهَجِنيِ 
ثنا ،  ثنا َأَسُد ْبُن احْلَاِرِث احْلَرَّاّنُّ ، ُمْسِلمٍ ثنا أَبُو َعِقيٍل أََنُس ْبُن  ،  أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ  -  12882

َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يَ ْوَم َخْيرَبَ: ،  َعْن َمْكُحولٍ ،  َعِن اْلَعاَلِء ْبِن احْلَاِرثِ ،  ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َصاِلحٍ ،  مَحَّاُد ْبُن َخاِلدٍ 
ُنوا اْْلَِجنَي "  " َعّرِبُوا اْلَعَريِبَّ   ، َوَهجِّ

اجْلُْرَجاّنُّ، َسَكَن مِحْصَ  ٍد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  ُمْرَسٌل، َوَقْد َرَواهُ  اْلَمْحُفوُظ  ْبِن َخاِلدٍ ،  َهَذا ُهَو  ْبِن َصاِلٍح، َعِن ،  َعْن مَحَّاِد  ُمَعاِويََة  َعْن 
احْلَاِرثِ  ْبِن  َمْكُحولٍ ،  اْلَعاَلِء  زاَِيِد  ،  َعْن  َجارِيَةَ َعْن  َمْوُصواًل ،  ْبِن  َمْسَلَمَة  ْبِن  َحِبيِب   َعْن 

ُد ْبُن َعْوفٍ ،  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن يُوُنسَ ،  أان أَبُو َأمْحَدَ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعدٍ   -  12883 ٍد اجْلُْرَجاّنُّ ،  ثنا حُمَمَّ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
 َفذََكَرُه. َوزَاَد يف َمْتِنِه: " لِْلَفَرِس َسْهَماِن، َولِْلَهِجنِي َسْهٌم "   ،ثنا مَحَّاُد ْبُن َخاِلدٍ 

ُلهُ َغرْيُ َأمْحََد، َوَأَحاِديثُهُ لَْيَسْت مِبُْسَتِقيَمٍة َكأَنَّهُ يَ ْغَلُط ِفيهَ   ا قَاَل أَبُو َأمْحََد: َهَذا اَل يُ َوصِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 الْإِسْهَامِ لِلْفَرَسِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الدَّوَابِّ بَابُ  

يُوُسفَ   -  12893 ْبُن  ٍد َعْبُد هللِا  أَبُو حُمَمَّ ْبنِ ،  َأْخرَباََن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  اْلَقطَّانُ   َأْخرَبّن  يُوُسَف ،  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا 
َلِميُّ  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ،  َعْن َأيِب َسَلَمةَ ،  َعِن الزُّْهِريِّ ،  أان َمْعَمرٌ ،  اقِ ثنا َعْبُد الرَّزَّ ، السُّ

 ُمَتَكفِِّف اِبلصََّدَقِة " َوَمَثُل اْلُمْنِفِق َعَلى اْْلَْيِل َكالْ ، اْْلرَْيُ َمْعُقوٌد يف نَ َواِصي اْْلَْيِل ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمةِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ وَمَا يُسْتَحَبُّ 

ِريُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  12896 كَّ ُد ْبُن َأمْحََد السُّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ، َأْخرَبّن أَبُو َعْمرٍو حُمَمَّ ثنا ُموَسى ، ُخَزمْيَةَ ثنا حُمَمَّ
ْيُد ْبُن الصَّبَّاحِ ،  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمْسُروِقيُّ  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ،  َعْن أَبِيهِ ،  أان ُموَسى ْبُن َعِليِّ ْبِن راََبحٍ ،  ثنا ُعب َ

، حُمَجَّاًل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َأرَْدَت َأْن  ُمطَْلَق اْلُيْمىَن؛ فَِإنََّك تَ ْغَنُم َوَتْسَلُم " َكَذا قَاَل  ، تَ ْغُزَو فَاْشرَتِ فَ َرًسا َأْدَهَم، َأَغرَّ
 َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ تَقْلِيدِ الْخَيْلِ الْأَوْتَارَ 
ْبِن َعْبَدانَ َأْخرَباََن َعلِ   -  12902 َأمْحََد  ْبُن  ْيدٍ ،  يُّ  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  َبلٍ ،  أان  ْبِن َحن ْ َأمْحََد  ْبُن  اْبُن  ،  ثنا َأيِب ،  ثنا َعْبُد هللِا  ثنا ِهَشاٌم ُهَو 

ْبُن ُمَهاِجرٍ ،  َسِعيدٍ  ُد  ْبُن َشِبيبٍ ،  ثنا حُمَمَّ َثِِن َعِقيُل  اجْلَُشِميِّ ،  َحدَّ َأيِب َوْهٍب  هللِا َصلَّى   وََكاَنتْ ،  َعْن  َلهُ ُصْحَبٌة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل 
َواِصيَها َوَأْعَجازَِها "  أَْو قَاَل: " َوَأْكَفاِْلَا، َواَل تُ َقلُِّدوَها اأْلَْوََتَر " ، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْرتَِبطُوا اْْلَْيَل، َواْمَسُحوا بِن َ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 التِّجَارَةَ   بَابُ مَنْ دَخَلَ يُرِيدُ
ْيدٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَدانَ   -  12910 ، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ ،  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْربٍ ،  ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللاِ ،  أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
دٍ ، َعْن أَيُّوبَ  َلِميِّ قَاَل: َخَطَب ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َقاَل: َوُأْخَرى تَ ُقولُوََنَا ِلَمْن قُِتَل  َعْن َأيِب اْلَعْجَفاِء ، َعْن حُمَمَّ السُّ

َماَت: قُِتَل ُفاَلٌن َشِهيًدا أَْو  َمغَازِيُكْم َهِذِه  َأْو َورِ ،  يف  َأْوقَ َر َدفَّيَتْ رَاِحَلِتِه َذَهبًا  َيُكوَن َقْد  َأْن  نْ يَاَولََعلَّهُ  الدُّ ِبِه  َتِغي  يَ ب ْ أَْو قَاَل:  ،  قًا 
يف اجْلَنَِّة   َوَلِكْن قُولُوا َكَما قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قُِتَل يف َسِبيِل هللِا أَْو َماَت فَ ُهوَ ،  التَِّجارََة، َفاَل تَ ُقولُوا َذاُكمْ 

 " 
 حسن. # قال المحقق:

 
  فِي الْغَنِيمَةِ أَنَّهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ دَدِ يَلْحَقُ بِالْمُسْلِمِنيَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَطِعَ الْحَرْبُ، أَوْ لَمْ يَأْتُوا حَتَّى يَنْقَطِعَ الْحَرْبُ، وَمَا رُوِيَ بَابُ الْمَ 
َهالٍ ،  ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ ،  هللِا ْبُن َجْعَفرٍ أان َعْبُد  ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّانُ   -  12922 اُج ْبُن ِمن ْ ثنا ،  ثنا احْلَجَّ

ارٍ ،  َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيدٍ ،  مَحَّادٌ  اِر ْبِن َأيِب َعمَّ َنًما َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ قَاَل: " َما َشِهْدُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمغْ ،  َعْن َعمَّ
َا َكاَنْت أِلَْهِل احْلَُدْيِبَيِة َخاصًَّة " وََكاَن أَبُو ُموَسى َوأَبُو ُهَري ْ   َرَة َجاَءا َبنْيَ احْلَُدْيِبَيِة َوَبنْيَ َخْيربََ ِإالَّ َقَسَم ِل، ِإاَل َخْيرَبَ؛ فَِإَنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد اْلُمْقِرئُ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن   -  12923 ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ،  َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا ُسَلْيَماُن  ، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
َقِدَم اْلَمِديَنَة َوَقْد َخَرَج النَِّبُّ   َعْن نَ َفٍر ِمْن َبِِن ِغَفاٍر، قَالُوا: ِإنَّ َأاَب ُهَريْ َرةَ ،  أَبِيهِ   َعنْ ،  ثنا ُخثَ ْيُم ْبُن ِعَراكٍ ،  ثنا ُوَهْيبٌ ،  ْبُن َحْربٍ 

ُع ْبُن ُعْرُفطََة قَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: " فَ َوَجْداَنهُ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َخْيرَبَ َواْسَتْخَلَف َعَلى اْلَمِديَنِة رَُجاًل ِمْن َبِِن ِغَفاٍر يُ َقاُل لَهُ ِسبَا 
نَا ِسبَاَع ْبَن ُعْرُفطََة فَ َزوََّداَن ََتًْرا، َحَّتَّ َقِدْمنَا َعَلى َرُسوِل هللِا  يف َصاَلِة الصُّْبِح، فَ لَ  ا فَ َرْغنَا ِمْن َصاَلتِنَا أَتَ ي ْ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَّ

َرْوحُ  َورََواهُ   " ُسْهَماَِنِْم  يف  فََأْشرَكواَن  اْلُمْسِلِمنَي  وََكلََّم  َخْيرَبَ،  فَ َتَح  َوَمْعنَاهُ   َوَقْد  ِبِِْسنَاِدِه  ِعَراٍك  ْبِن  ُخثَ ْيِم  َعْن  اْلَقاِسِم  َوقَاَل:  ،  ْبُن 
 فَ َقَسَم لَنَا. ، فَاْستَْأَذَن النَّاَس َأْن يَ ْقِسَم لَنَا ِمَن اْلَغنَائِِم، فََأِذنُوا لَهُ 

ْسِفَرايِيِِنُّ   -  12924 َلِميُّ   ،َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َأيِب اْلَمْعُروِف اإْلِ ،  ثنا أَبُو َعْبِد هللِا اْلبُوَشْنِجيُّ ،  أان أَبُو َعْمرٍو ِإَْسَاِعيُل ْبُن جُنَْيٍد السُّ
،، ثنا َرْوُح ْبُن اْلَقاِسمِ ،  ثنا يَزِيُد ْبُن زُرَْيعٍ ، ثنا أَُميَّةُ ْبُن ِبْسطَامٍ  ُثَّ رَِوايَةُ َمْن َرَوى   َفذََكَرُه. الّرَِوااَيُت يف قُُدوِمِه بَ ْعَد فَ ْتِح َخْيرَبَ َأَصحُّ

 َوهللاُ َأْعَلمُ ، َكَما يف َهِذِه الّرَِوايَةِ أَنَّهُ مَلْ ُيْسِهْم لَُه، َأرَاَد ِقْسَمَة َمْن َشِهَدَها، َوحُيَْتَمُل أَنَّهُ َأْشرََكُهْم يف ُسْهَماَِنِْم ِبِرَضاُهْم  
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َنْصٍر عُ   -  12925 أَبُو  ْبِن َخَِريََوْيهِ ،  َمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدةَ َأْخرَباََن  ِد  ْبِن حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا  اْلَفْضِل حُمَمَّ ،  أان أَبُو 

َعِن الزُّْهِريِّ قَاَل: بَ َلَغنَا َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ ،  َعْن يُوُنسَ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَارَكِ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن الرَّبِيعِ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدةَ 
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احلُْ  َأْهِل  لِغَاِئِب  َقَسَم  َخْيرَبَ  يَ ْوَم  ِإالَّ  َيْشَهْدهُ  َمْغَنٍم مَلْ  لِغَاِئٍب يف  يَ ْقِسْم  مَلْ   " َوَسلََّم  َوتَ َعاىَل َكاَن  َعَلْيِه  تَ بَاَرَك  هللاَ  َأنَّ  َأْجِل  ِمْن  َدْيِبَيِة 
فَ عَ  َتَُْخُذوََنَا  َمغَاِِنَ َكِثريًَة  هللاُ  }َوَعدَُكُم  فَ َقاَل  احْلَُدْيِبَيِة  َأْهِل  ِمْن  اْلُمْسِلِمنَي  َخْيرَبَ  ]الفتح:  َأْعَطى  َهِذِه{  َلُكْم  وََكاَنْت 20جََّل   ،]

ُهْم، َوَمْن غَاَب، َوِلَمْن َشِهَد ِمَن النَّ  اِس َغرْيِِهْم " َوَعْن يُوُنَس قَاَل: قَاَل اْبُن ِشَهاٍب: بَ َلَغنَا َوهللاُ َأْعَلُم أِلَْهِل احْلَُدْيِبَيِة َمْن َشِهَد ِمن ْ
 َصلَّى هللاُ َلى اْمرَأَتِِه رُقَ يََّة بِْنِت َرُسوِل هللاِ أَنَّهُ َقَسَم لُِعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَ ْوَم بَْدٍر، وََكاَن ُعْثَماُن َرِضَي هللاُ َعْنهُ ََتَلََّف عَ 

هللاُ  َرِضَي  َوُعْثَماُن  َبْدٍر  َعِة  ِبَوق ْ َبِشريًا  َحارِثََة  ْبُن  زَْيُد  َفَجاَء  ْصَبُة،  احلَْ َها  َوَأَصابَ ت ْ َوَسلََّم،  هللِا َعَلْيِه  َرُسوِل  بِْنِت  رُقَ يََّة  َقرْبِ  َعَلى  َعْنهُ   
ْيِد هللِا َوَسِعيِد ْبِن َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدِفنُ َها، قَاَل اْبُن شِ  َهاٍب: َوبَ َلَغنَا َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَسَم ِلطَْلَحَة ْبِن ُعب َ

اِم    زَْيٍد، وََكااَن غَائَِبنْيِ اِبلشَّ
ِمنْ  يَِغْب َعْن َخْيرَبَ  أَنَّهُ مَلْ  ِإْسَحاَق  اْبِن  ْيُخ: َقْد رُوِّينَا َعِن  الشَّ ، َوأَمَّا ِقْسَمُتهُ  قَاَل  اأْلَْنَصاِريَّ هللِا  ْبَن َعْبِد  ِإالَّ َجاِبَر  احْلَُدْيِبَيِة  َأْهِل   

َا َكا أَنَّ َعَلى  اْلِكتَاِب  اَلَلةُ يف َهَذا  الدَّ َمَضِت  فَ َقْد  َبْدٍر  َغنَائَِم  ِمْن  َوَغرْيِِه  َعفَّاَن  ْبِن  عَ ِلُعْثَماَن  هللاُ  َصلَّى  هللِا  لَِرُسوِل  َوَسلََّم  َنْت  َلْيِه 
َعَة بَ ْعَد ِقْسَمِة بَْدرٍ  َا َصاَرِت اْلَغِنيَمةُ ِلَمْن َشِهَد اْلَوق ْ  ، َوهللاُ َأْعَلمُ َيَضُعَها َحْيُث َأرَاهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ، َوِإَّنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَدُ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 12929 ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد  ،   ْبُن احْلََسِن، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َثِِن َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ ،  اجْلَبَّارِ  َصلَّى َعْن َجدِِّه قَاَل: َخَطَب َرُسوُل هللِا  ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعِن اْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ

ةً هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم اْلَفْتِح فَ َقاَل: " أَي َُّها النَّاُس، إِنَّهُ َما َكاَن ِمْن ِحْلٍف يف اجْلَاِهِليَِّة فَإِ  ْساَلَم مَلْ يَزِْدهُ ِإالَّ ِشدَّ َواَل ِحْلَف يف ،  نَّ اإْلِ
ْساَلمِ  ِسَواُهمْ ،  اإْلِ َمْن  َعَلى  َيٌد  أَْقَصاُهمْ يَ ،  َواْلُمْسِلُموَن  َعَلْيِهْم  يَ ُردُّ  َأْداَنُهْم،  ِبِذمَِّتِهْم  َوذََكَر  ،  ْسَعى   " قَ َعَدَِتِْم  َعَلى  َسَرااَيُهْم  تُ َردُّ 

 اَبِقَي احْلَِديثِ 
 حسن. # قال المحقق:

 
ٍد اْلُمْقِرئُ   -  12931 ِد  ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ دٌ ،  ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  ْبِن ِإْسَحاقَ أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ثنا ،  ثنا ُمَسدَّ

َعْن رَُجٍل ِمْن بَ ْلِقنَي قَاَل: أَتَ ْيُت النَِّبَّ  ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشِقيقٍ ،  َوالزَُّبرْيِ ْبِن اْْلِّرِيتِ   ،َوَخاِلدٍ ،  َعْن بَُدْيِل ْبِن َمْيَسَرةَ ،  مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ 
قَاَل: " أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحَّتَّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِبَواِدي اْلُقَرى َوُهَو يَ ْعِرُض فَ َرًسا فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، مِبَا أُِمْرَت؟

هللاِ  َرُسوُل  َوَأّّنِ  هللاُ،  ِإالَّ  إَِلَه  اَل  َعصَ ،  يَ ُقوَلوا:  قَالُوَها  " فَِإَذا  هللِا  َعَلى  َوِحَساهُبُْم  ِإالَّ ِِبَقَِّها،  َوَأْمَواَْلُْم  ِدَماَءُهْم  ِمِنِّ  اَي ،  ُموا  قُ ْلُت: 
ُهوُد اْلَمْغُضوُب َعَلْيِهْم، َوَهُؤاَلِء النَّ  َفَما تَ ُقوُل   قُ ْلُت:، َصاَرى الضَّالُّوَن " َرُسوَل هللِا، َفَمْن َهُؤاَلِء الَِّذيَن نُ َقاتُِل؟ قَاَل: " َهُؤاَلِء اْلي َ

ْهُم َتْسَتْخرُِجهُ ،  قُ ْلُت: َفَما َأَحٌد َأْوىَل بِِه ِمْن َأَحٍد؟ قَاَل: " اَل ،  يف اْلَغنِيَمِة؟ قَاَل: " ّلِلَِِّ َُخُُسَها، َوَأْربَ َعةُ َأَْخَاِسَها لِْلَجْيِش " َواَل السَّ
 ِمْن َجْنِبَك َأَحقُّ بِِه ِمْن َأِخيَك اْلُمْسِلِم " 

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشِقيقٍ ،  َعْن بَُدْيِل ْبِن َمْيَسَرةَ ،  ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ،  ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِغيَاثٍ ،  اَل: َوثنا يُوُسفُ قَ   -  12932
وَ  ََنَْوُه.  َفذََكَر  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  أَتَ ْيُت  قَاَل:  بَ ْلِقنَي  ِمْن  رَُجٍل  يف  َعْن  فَ َقاَل  زَْيٍد  ْبِن  مَحَّاِد  َعْن  َداُوَد  ْبُن  ُموَسى  َرَواهُ 

 َذِلَك بَ يَاُن َما رُوِّينَا، َوَقْد َمَضى  احْلَِديِث: " فَِإْن رََمْيَت ِبَسْهٍم يف َجْنِبَك فَاْسَتْخَرْجَتهُ فَ َلْسَت ِبََِحقَّ ِبِه ِمْن َأِخيَك اْلُمْسِلِم ". َويف 
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، أَْو قَاَل: يَ ْوَم َخْيرَبَ، وَ َحِديُث ُعبَاَدَة بْ  بَ َرًة ِمْن َجْنِب بَِعرٍي فَ َقاَل:  ِن الصَّاِمِت َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َأَخَذ يَ ْوَم ُحَننْيٍ
 ِإالَّ اْْلُُمَس، َواْْلُُمُس َمْرُدوٌد َعَلْيُكْم "  " اَي أَي َُّها النَّاُس، ِإنَّهُ اَل حيَِلُّ ِل ِمَّا أَفَاَء هللاُ َعَلْيُكْم َقْدَر َهِذهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْخُمُسِ 

 بَابُ سَهْمِ اهللِ وَسَهْمِ رَسُولِهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُمُسِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ 
ْيٍد الصَّفَّارُ ،  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ َأْخرَباََن َعِليُّ    -  12947 ، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنسَ ،  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احْلَْريِبُّ ،  أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َكاَن أَ ، َعْن َجدِّهِ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ ، ثنا احْلََكمُ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن احْلُرِّ ، ثنا زَُهرْيٌ 
فُِّل قَ ْبَل َأْن تَ ْنِزلَ  فُِّل، َفَصاَر َذِلَك يف َُخُِس اْلُْ ،  يُ ن َ ْفَل الَِّذي َكاَن يُ ن َ ا نَ َزَلْت تَ َرَك الن َّ َوُهَو َسْهُم ،  ُمسِ يَ ْعِِن اآْليََة، يف اْلَمْغَنِم، فَ َلمَّ

ْفَل ِمَن اْْلُُمسِ َوَسْهُم النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َورُوِّينَا َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّهُ قَاَل: َكاَن النَّاسُ هللِا َعزَّ َوَجلَّ    يُ ْعطَْوَن الن َّ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ثنا أَبُو اْلعَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12950 َعِن  ،  ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ، بَّاِس حُمَمَّ

ِد ْبِن َمْسَلَمةَ ، اْبِن ِإْسَحاقَ  ْن َأْدَرَك ِمْن َأْهِلهِ ، َعِن اْبٍن ِلُمَحمَّ َفذََكَرا ِقْسَمَة َخْيرَبَ، قَااَل: ، َوَعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َبْكِر ْبِن َحْزمٍ ، َعمَّ
َأْهِل قَ َرابَِتِه َوَبنْيَ ِنَسائِِه َوَبنْيَ رِ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َُخَُسهُ َبنْيَ  َها،  " ُثَّ َقَسَم َرُسوُل هللِا َصلَّى  ِمن ْ َأْعطَاُهْم  َجاٍل َوِنَساٍء ِمَن اْلُمْسِلِمنَي 

َعْنهُ ِماَئَة َوْسٍق، َعَلْيِه َوَسلََّم اِلبْ َنِتِه فَاِطَمَة َعَلْيِهَما السَّاَلُم ِماَئيَتْ َوْسٍق، َولَعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ  فَ َقَسَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  
َها ََخُْسوَن َوْسًقا نَ ًوى يِق َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِماَئيَتْ َوِلِعيَسى ْبِن نُِقيٍم ِماَئيَتْ ،  َوأِلَُساَمَة ْبِن زَْيٍد ِماَئيَتْ َوْسٍق، ِمن ْ دِّ  َوْسٍق، َوأِلَيِب َبْكٍر الصِّ

َها   َوْسٍق " َفذََكَرا ََجَاَعًة ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َقَسَم َْلُْم ِمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَركٍ  - 12981 ثنا اْبُن َأيِب ، ثنا أَبُو َداُودَ ، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  ْبُن َجْعَفرٍ أان َعْبُد هللاِ ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

ْبِن َعبَّاسٍ ،  ِذْئبٍ  اْلَقاِسِم  نِيَارٍ ،  َعِن  ْبِن  هللِا  َيِة ،  َعْن َعاِئَشةَ ،  َعْن ُعْرَوةَ ،  َعْن َعْبِد  ِبظَب ْ ُأيتَ   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى 
 َرٍز، فَ َقَسَمَها لِْلُحرَِّة َواأْلََمِة " َكَذا َرَواهُ ََجَاَعٌة َعِن اْبِن َأيِب ِذْئبٍ خَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َأيِب َعْمرٍو، قَالُوا: ثنا  َوأَبُو َسِعيِد ْبُن  ،  َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ ،  َوأَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  12982
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكمِ ،  أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َثِِن اْبُن َأيِب ِذْئبٍ ، أان حُمَمَّ َعِن اْلَقاِسِم ،  أان اْبُن َأيِب ُفَدْيٍك قَاَل: َحدَّ

دٍ  َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلْت: " َأََتّن َرُسوُل ،  َعْن ُعْرَوةَ ،  ِن نِيَاٍر اأْلَْسَلِميِّ َعْن َعْبِد هللِا بْ ،  ْبِن َعبَّاِس ْبِن حُمَمَّ
َيِة َخَرٍز، فَ َقَسْمتُ َها لِْلُحرَِّة َواأْلََمِة "    يَ ْقِسُم لِْلُحرِّ َواْلَعْبِد " قَاَلْت: " وََكاَن َأيِب ، هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبظَب ْ
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنِ النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِ 
َأيِب َعْمرٍو، قَالُوا: ثنا  َوأَبُو َسِعيِد ْبُن  ،  َوأَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  12991

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكمِ ،  أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ ،  ثنا ِهَشاُم ْبُن َسْعدٍ ،  أان َعْبُد هللِا ْبُن اَنِفعٍ ،  أان حُمَمَّ
أَبِيهِ  ا َقِدَم  ،  َعْن  َلمَّ ُمَعاِويََة  الرَّمْحَِن؟ فَ قَ َأنَّ  َأاَب َعْبِد  اَي  ُمَعاِويَُة: َحاَجُتَك  َلهُ  ُعَمَر، فَ َقاَل  ْبُن  هللِا  ا َجاَءهُ َعْبُد  َلُه:  اْلَمِديَنَة َحاجًّ اَل 

ُهْم " َحاَجيِت َعطَاءُ اْلُمَحرَّرِيَن؛ فَِإّّنِ " رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َجاَءهُ َشْيٌء   مَلْ يَ ْبَدْأ ِبَِوََّل ِمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َبةَ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ ،  أان أَبُو َعْمرِو ْبُن مَحَْدانَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ   -  12997 ثنا زَْيُد ،  ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ
َثِِن أَبُ ،  ْبُن ُحبَابٍ  َ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ َحدَّ ا تُ ُويفِّ َثِِن ُعَمُر َمْوىَل ُغْفَرَة، َوَغرْيُُه، قَاَل: َلمَّ َوَسلََّم َجاَء َماٌل   و َمْعَشٍر قَاَل: َحدَّ

ُقْم فَ ْليَْأُخْذ، فَ َقاَم َجاِبُر ْبُن َعْبِد ِمَن اْلَبْحَرْيِن، قَاَل أَبُو َبْكٍر: َمْن َكاَن َلهُ َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َشْيٌء َأْو ِعَدٌة فَ ْلي َ
اْلبَ  ِمَن  َماٌل  َجاَءّن  ِإْن   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  ِإنَّ  فَ َقاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  "  هللِا  َهَكَذا َوَهَكَذا  نََّك  أَلُْعِطي َ ْحَرْيِن 

َمرَّ  بَِيِدكَ َثاَلَث  َفُخْذ  قُْم  َعْنُه:  هللاُ  َرِضَي  َبْكٍر  أَبُو  َلهُ  فَ َقاَل  بَِيِدِه  َوَحَثى  ََخُْسِماَئةٍ ،  اٍت،  ُهنَّ  فَِإَذا  أَْلًفا،  ،  فََأَخَذ  َلهُ  وا  ُعدُّ فَ َقاَل: 
َمَواِعي َا َهِذِه  ِإَّنَّ النَّاِس َعَشَرَة َدرَاِهَم َعَشَرَة َدرَاِهَم َوقَاَل:  َبنْيَ  ِإَذا َوَقَسَم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم النَّاَس. َحَّتَّ  ُد َوَعَدَها َرُسوُل هللِا َصلَّى 

النَّاِس ِعْشرِيَن ِدْرَُهًا ِعْشرِيَن ِدْرُهًَ  َبنْيَ  اْلَماِل، فَ َقَسَم  ِمْن َذِلَك  َأْكثَ ُر  َماٌل  ُمْقِبٍل َجاَء  ِمْنهُ َفْضَلٌة، فَ َقَسَم  َكاَن َعاُم  ا، َوَفَضَلْت 
فَ َقالُوا: َلْو َفضَّْلَت اْلُمَهاِجرِيَن  ،  مْ ِم ََخَْسَة َدرَاِهَم ََخَْسَة َدرَاِهَم َوقَاَل: ِإنَّ َلُكْم َخَدًما خَيُْدُموَنُكْم، َويُ َعاجِلُوَن َلُكْم، فَ َرَضْخنَا ْلَُ لِْلَخدَ 

ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ  هللاِ ،  ْيِه َوَسلَّمَ َواأْلَْنَصاَر ِلَسابَِقِتِهْم َوِلَمَكاَِنِْم  َأْجُر أُولَِئَك َعَلى  اأْلُْسَوةُ ِفيِه  ،  فَ َقاَل:  اْلَمَعاَش  ِإنَّ َهَذا 
ِمْنهُ َماَت، فَ َوِلَ ُعَمُر َرِة ِمْن لَيَاٍل بَِقنَي َخرْيٌ ِمَن اأْلَثَ َرِة، فَ َعِمَل هِبََذا ِواَليَ َتُه، َحَّتَّ ِإَذا َكاَن َسَنَة، أُرَاهُ َثاَلَث َعْشَرَة يف َُجَاَدى اآْلخِ 

َوِل ِفيِه رَْأٌي ،  فَ َقاَل: ِإنَّ َأاَب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ رََأى يف َهَذا اْلَماِل رَْأايً ،  ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َفَتَح اْلُفتُوَح َوَجاَءْتهُ اأْلَْمَوالُ 
هللاِ ،  آَخرُ  َأْجَعُل َمْن قَاَتَل َرُسوَل  َمَعهُ اَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَمْن قَاَتَل  لِْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر ِمَّْن َشِهَد َبْدرًا ََخَْسةَ  ،   َصلَّى  فَ َفَرَض 

َوفَ َرَض أِلَْزَواِج النَِّبِّ ،  اَلٍف َأْربَ َعَة آاَلفٍ َوفَ َرَض ِلَمْن َكاَن َلهُ ِإْساَلٌم َكِإْساَلِم َأْهِل َبْدٍر َومَلْ َيْشَهْد َبْدرًا َأْربَ َعَة آ،  آاَلٍف ََخَْسَة آاَلفٍ 
َا  ، فَأَبَ تَا َأْن تَ ْقَباَل ، ِإالَّ َصِفيََّة َوُجَوْيرِيََة فَ َرَض َْلَُما ِستََّة آاَلفٍ ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْثَِنْ َعَشَر أَْلًفا اْثَِنْ َعَشَر أَْلًفا فَ َقاَل َْلَُما: ِإَّنَّ

لُ ، ُت َْلُنَّ لِْلِهْجَرةِ فَ َرضْ  َا فَ َرْضَت َْلُنَّ ِلَمَكاَِنِنَّ ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكاَن لَنَا ِمث ْ ُه، فَ َعَرَف َذِلَك ُعَمُر  فَ َقالَتَا: ِإَّنَّ
َوفَ َرَض أِلَُساَمَة ْبِن زَْيٍد ،  َوفَ َرَض لِْلَعبَّاِس َرِضَي هللاُ َعْنهُ اْثَِنْ َعَشَر أَْلًفا،  ْلًفاَرِضَي هللاُ َعْنُه، فَ َفَرَض َْلَُما اْثَِنْ َعَشَر أَْلًفا اْثَِنْ َعَشَر أَ 

، ْلَفْضِل َما مَلْ َيُكْن أِلَيِب فَ َقاَل اَي أََبِت: ملَ زِْدَتهُ َعَليَّ أَْلًفا؟ َما َكاَن أِلَبِيِه ِمَن ا ، َأْربَ َعَة آاَلٍف، َوفَ َرَض ِلَعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر َثاَلثََة آاَلفٍ 
ةُ َأَحبَّ ِإىَل فَ َقاَل: ِإنَّ َأاَب ُأَساَمَة َكاَن َأَحبَّ ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن أَبِيَك، وََكاَن ُأَسامَ ، َوَما َكاَن َلهُ َما مَلْ َيُكْن ِل 

ُهَما ََخَْسَة آاَلٍف ََخَْسَة آاَلٍف، َأحْلََقُهَما ِِبَبِيهِ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َما؛  َم ِمْنَك. َوفَ َرَض لِْلَحَسِن َواحْلَُسنْيِ َرِضَي هللاُ َعن ْ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِمْن  أَْلفَ ،  ِلَمَكاَِنَِما  َواأْلَْنَصاِر  اْلُمَهاِجرِيَن  أِلَبْ نَاِء  َسَلَمةَ  َوفَ َرَض  َأيِب  ْبُن  ُعَمُر  ِبِه  َفَمرَّ   ، أَْلَفنْيِ نْيِ 
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ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َجْحٍش: َما َكاَن أِلَبِيِه َما مَلْ َيُكْن آِلاَبئِ  نَا، َوَما َكاَن لَهُ َما مَلْ َيُكْن لَنَا، قَاَل: ِإّّنِ  فَ َقاَل: زِيُدوهُ أَْلًفا، فَ َقاَل َلهُ حُمَمَّ
ِه زِدْ فَ َرْضُت َلهُ ِبَِ  ِه أُمِّ َسَلَمَة أَْلًفا، فَِإْن َكاَنت َلَك أُمٌّ ِمْثُل أُمِّ ، َوزِْدتُهُ ِِبُمِّ َة َوالنَّاُس بِيِه َأيِب َسَلَمَة أَْلَفنْيِ ُتَك أَْلًفا. َوفَ َرَض أِلَْهِل َمكَّ

ْيِد هللِا ِبَِِخيِه ُعْثَماَن، فَ فَ  ، ََثَاَّنِاَئٍة، َفَجاَءهُ طَْلَحةُ ْبُن ُعب َ َرَض َلهُ ََثَاَّنِاَئٍة، َفَمرَّ ِبِه النَّْضُر ْبُن أََنٍس، فَ َقاَل ُعَمُر: اْفِرُضوا َلهُ يف أَْلَفنْيِ
أَْلَفنْيِ  َلهُ ََثَاَّنِائٍَة، َوفَ َرْضَت ِْلََذا  ُتَك مِبِْثِلِه فَ َفَرْضَت  َلهُ طَْلَحُة: ِجئ ْ يَ وْ ،  فَ َقاَل  َلِقَيِِن  أاََب َهَذا  ِإنَّ  َما فَ َعَل فَ َقاَل:  ِل:  ُأُحٍد فَ َقاَل  َم 

َفهُ وََكَسَر ِغْمَدهُ فَ َقاَل: ِإْن َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فَ ُقْلُت: َما أُرَاهُ ِإالَّ َقْد قُِتلَ  َفَسلَّ َسي ْ
اَء يف َمَكاِن َكَذا وََكَذا  َوَسلََّم َقْد قُِتَل، فَِإنَّ هللاَ َحيٌّ   اَل مَيُوُت، فَ َقاَتَل َحَّتَّ قُِتَل، َوَهَذا يَ ْرَعى الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 ائِرِ الْوُلَاةِ بَابُ مَا يَكُونُ لِلْوَالِي الْأَعْظَمِ وَوَالِي الْإِقْلِيمِ مِنْ مَالِ اهللِ، وَمَا جَاءَ فِي رِزْقِ الْقُضَاةِ وَأَجْرِ سَ 
ثنا أَبُو َبْكِر  ،  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن الرَّبِيعِ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْْلَرَّازُ ،  أان أَبُو َبْكِر ْبُن اَبلََوْيهِ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  13021

رِيِّ قَاَل: " َرَزَق َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعتَّاَب ْبَن َأِسيٍد ِحنَي  َعِن الزُّهْ ،  ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن أَُميَّةَ ،  ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َسرْبَةَ 
َة َأْربَِعنَي أُوِقيًَّة يف ُكلِّ َسَنٍة "  ْعَمَلهُ َعَلى َمكَّ  اْست َ

َقِطٌع، َوَقْد رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر ُمْسَنًدا   َهَذا ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثنا ِإْسَحاُق ْبُن احْلَُصنْيِ الرَّقِّيُّ  ،  ثنا َعِليُّ ْبُن َسِعيِد ْبِن َبِشرٍي الرَّاِزيُّ ،  أان َجْعَفٌر اْْلََلِديُّ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  13022

ُد ْبُن ِإْسَحاَق الضَُّبِعيُّ  اْبُن بِْنِت َمْعَمِر ْبِن ُسَلْيَماَن ح َوَأْخرَباََن أَبُو ِإْسَحاَق َسْهُل ْبنُ  ثنا  ، َأيِب َسْهٍل اْلَمْهَراّنُّ، أان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َصنْيِ ،  َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن النََّسِويُّ  َأنَّ ،   َجاِبرٍ َعنْ ،  َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ ،  َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن أَُميَّةَ ،  ثنا َسِعيُد ْبُن َمْسَلَمةَ ،  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن احلُْ

َة، َوفَ َرَض َلهُ ُعَمالََتهُ أَ  ْعَمَل َعتَّاَب ْبَن َأِسيٍد َعَلى َمكَّ  ْربَِعنَي أُوِقيًَّة ِمْن ِفضٍَّة " َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " اْست َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثنا حِ َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر    -  13023 َهاّنُّ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن فَاِرٍس، ثنا حُمَمَّ ، أان أَبُو ِإْسَحاَق اأْلَْصب َ ْرِميُّ اْلَفاِرِسيُّ

، ثنا أَيُّوُب ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َيَساٍر، َعْن َعْمرِو ْبنِ  ْعُت َعتَّاَب ْبَن    ْبُن َحْفٍص، ثنا َخاِلُد ْبُن َأيِب ُعْثَماَن اْلُقَرِشيُّ َأيِب َعْقَرٍب قَاَل: َسَِ
ّن ِفي  ِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأِسيٍد، َوُهَو ُمْسِنٌد ظَْهَرهُ ِإىَل بَ ْيِت هللِا، يَ ُقوُل: " َوهللِا َما َأَصْبُت يف َعَمِلي َهَذا الَِّذي َوالَّ

 ْوَُتَُما َمْواَلَي َكْيَساَن " ِإالَّ ثَ ْوَبنْيِ ُمَعقََّدْيِن َكسَ 
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
 بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي التَّعْجِيلِ بِقِسْمَةِ مَالِ الْفَيْءِ إِذَا اجْتَمَعَ 
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يُوُسفَ   -  13029 ْبُن  ِد  أَبُو حُمَمَّ اأْلَْعَرايِبِّ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  أَبُو َسِعيِد  الدُّ ،  أان  ٍد  ْبُن حُمَمَّ َمْنُصورٌ ،  وِريُّ ثنا َعبَّاُس  أَبُو َسَلَمَة  ثنا ،  ثنا 
َها، فَ َقاَلْت: َلْو رَأَيْ ُتمَ ، ثنا ُموَسى ْبُن ُجَبرْيٍ ،  َبْكُر ْبُن ُمَضرَ  ا َعْن َأيِب أَُماَمَة قَاَل: َدَخْلُت َأاَن يَ ْوًما َوُعْرَوةُ َعَلى َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

هللاُ َعَلْيِه َوسَ  هللِا َصلَّى  َعٌة، فََأَمَرّن َنِبَّ  َمَرَضَها، وََكاَنْت َلهُ ِعْنِدي ِستَّةُ َداَنِنرَي، قَاَل ُموَسى ْبُن ُجَبرْيٍ: َأْو َسب ْ َنِبُّ هللِا  لََّم يف َمْرَضٍة   
َها فَ َقاَل: " َأُكْنِت ،  َحَّتَّ َعافَاهُ هللاُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن أُفَ ّرِقَ َها، َفَشغََلِِن َوَجُع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُثَّ َسأََلِِن َعن ْ

َعَة؟ " قَاَلْت: اَل َوهللِا، َشغََلِِن َوَجُعكَ  ب ْ تََّة َأِو السَّ قَاَلْت: َفَدَعا هِبَا، ُثَّ فَ رَّقَ َها فَ َقاَل: " َما َظنُّ َنِبِّ هللِا َلْو َلِقَي هللاَ َعزَّ  ، فَ رَّْقِت السِّ
 لَّ َوِهَي ِعْنَدهُ " َوجَ 

 حسن. # قال المحقق:
 

قَّاءِ  - 13030 ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن السَّ ارِِميُّ ، أان أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا  ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ
أَبُو   اْلَمِلِك  َعْبِد  ْبُن  الطَّيَاِلِسيُّ ِهَشاُم  َعَوانَةَ ،  اْلَولِيِد  أَبُو  ُعَمرْيٍ ،  ثنا  ْبِن  اْلَمِلِك  َعْبِد  ِحَراشٍ ،  َعْن  ْبِن  رِْبِعيِّ  َسَلَمةَ ،  َعْن  أُمِّ  ، َعْن 

َك ِمْن َوَجٍع، فَ ُقْلُت: َما َلَك َساِهَم  قَاَلْت: َفَحِسْبُت َذلِ ،  قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َساِهُم اْلَوْجهِ 
نَا َأْمِس َومَلْ نَ ْقِسْمَها "، َوِهَي يف َخْصِم  َعِة الَّيِت أَتَ ت ْ ب ْ اَنِنرِي السَّ  اْلِفَراشِ اْلَوْجِه؟ فَ َقاَل: " ِمْن َأْجِل الدَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

هَ   -  13031 اأْلَْصب َ يُوُسَف  اأْلَْعَرايِبِّ ،  اّنُّ َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن  ْبُن  أَبُو َسِعيِد  بَِريُّ ،  أان  اْبِن ُجَرْيجٍ ،  َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ،  ثنا الدَّ ، َعِن 
ْيدٍ ،  ح قَاَل: َوأان أَبُو َسِعيدٍ  اٌج َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، قَاَل: أَ ،  ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز قَاَل: قَاَل: أَبُو ُعب َ َثِِن َحجَّ ْخرَبّن َعْمُرو ْبُن َحدَّ

يُِّت َمااًل، َواَل يُِقيلُ ،  ِدينَارٍ  ٍد قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَل يُ ب َ ْيٍد: ِإْن َجاَءهُ َعِن احْلََسِن ْبِن حُمَمَّ هُ " قَاَل أَبُو ُعب َ
َهاُر َحَّتَّ يَ ْقِسَمُه، وَ  َتِصِف الن َّ  . ِإْن َجاَءهُ َعِشيًَّة مَلْ يَِبْت َحَّتَّ يَ ْقِسَمهُ ُغْدَوًة مَلْ يَ ن ْ

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  13050 أَبُو َعْبِد هللِا  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  َعِن  ،  بَُكرْيٍ ثنا يُوُنُس ْبُن  ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ،  ثنا 

َثِِن ُعَمُر ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعْرَوةَ  َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزَُّبرْيِ قَاَل: " َجَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِشَعاَر ،  اْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ
َلُه: اَي َخْيَل اْلُمَهاِجرِيَن يَ ْوَم َبْدٍر: اَي َبِِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َوِشعَ  ْيِد هللِا، َوََسَّى َخي ْ اَر اْْلَْزرَِج: اَي َبِِن َعْبِد هللِا، َوِشَعاَر اأْلَْوِس: اَي َبِِن ُعب َ

 هللِا "  
 َهَذا ُمْرَسٌل، َوَقْد رُِوَي َمْوُصواًل 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -  13051 هللِا  أَبُو َعْبِد  احْلَاِفظُ ثنا  ،  َأْخرَباََنهُ  اْلُمْقِرئُ ،  أَبُو َعِليٍّ  ْبُن زََكرايَّ  اْلَقاِسُم  النَّاِقدُ ،  ثنا  ٍد  ْبُن حُمَمَّ ثنا  ،  ثنا َعْمُرو 
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ٍد الزُّْهِريُّ  َعْن ُعْرَوَة ْبِن ،  يَد ْبِن رُوَمانَ َعْن يَزِ ،  ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َحبِيَبةَ ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ِعْمَرانَ ،  يَ ْعُقوُب ْبُن حُمَمَّ
َها قَاَلْت: " َجَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِشَعاَر اْلُمَهاِجرِيَن ي َ ،  الزَُّبرْيِ  ، ْوَم َبْدٍر: اَي َبِِن َعْبِد الرَّمْحَنِ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

ْيِد هللِا " َوا ، َواأْلَْوِس: َبِِن َعْبِد هللاِ   ْْلَْزرَِج: َبِِن ُعب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  13055 ُد  اْلُمَزّنُّ ،  َأْخرَباََنهُ حُمَمَّ ْبُن َعْبِد هللِا  ٍد َأمْحَُد  ْبِن ُسَلْيَمانَ ،  ثنا أَبُو حُمَمَّ ْبُن َعْبِد هللِا  ُد  ثنا  ،  ثنا حُمَمَّ

ْبُن   َشرِيكٌ ،  َحِكيمٍ َعِليُّ  َعاِزبٍ ،  ثنا  ْبِن  اْلرَبَاِء  َعِن  َيْذُكُر،  ُصْفَرَة  َأيِب  ْبَن  اْلُمَهلََّب  ْعُت  َسَِ قَاَل:  ِإْسَحاَق  َأيِب  هللِا ،  َعْن  َرُسوَل  َأنَّ 
 حم اَل يُ ْنَصُروَن " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَُّكْم تَ ْلَقْوَن َعُدوَُّكْم َغًدا، فَ ْلَيُكْن ِشَعارُُكْم 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

هللِا احْلَاِفظُ   -  13056 أَبُو َعْبِد  اْلَعَنِزيُّ ،  َأْخرَباََن  ٍد  ْبُن حُمَمَّ ارِِميُّ ،  َأْخرَبّن َأمْحَُد  الدَّ ْبُن َسِعيٍد  ْبُن َكِثريٍ ،  ثنا ُعْثَماُن  ُد  ثنا ،  ثنا حُمَمَّ
الث َّْوِريُّ  ِإسْ ،  ُسْفيَاُن  َأيِب  اَي  ،  َحاقَ َعْن  ِشَعارِِه:  يف  يُ نَاِدي  رَُجاًل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َع  َسَِ قَاَل:  ُمَزيْ َنَة  ِمْن  رَُجٍل  َعْن 
، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد هللِا فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َحاَلُل، اَي َحاَلُل " َوَقْد ِقيَل: َعْنهُ ،  َحَراُم، اَي َحَرامُ 

 ْبِن ُمَغفٍَّل اْلُمَزّنِّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْدِ الْأَلْوِيَةِ وَالرَّايَاتِ 

ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -   13064 ْضَرِميُّ   ثنا، ثنا أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن يَ ْعُقوَب الث ََّقِفيُّ ،  َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احلَْ ثنا َهنَّاُد ْبُن ،  حُمَمَّ
ِريِّ  ْساَلِم لَِعْبِد هللِا ْبِن َجْحٍش " ، َعْن زِرٍّ ، َعْن َعاِصمٍ ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاشٍ ، السَّ  َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: " َأوَُّل رَايٍَة ُعِقَد يف اإْلِ

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسنِ   -  13065 ثنا ،  َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َأنَّ رَُجاًل أََتى اْبَن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوُهَو يف َمْسِجِد ، ْن أَبِيهِ عَ ، َأْخرَبّن ُعْثَماُن ْبُن َعطَاٍء اْْلَُراَساّنُّ ،  ثنا اْبُن َوْهبٍ ،  َِبُْر ْبُن َنْصرٍ 

بِِعْلٍم: هللاُ  ِإْن َشاَء  ُثَك َعْنهُ  ُأَحدِّ اْبُن ُعَمَر:  لَهُ  اْلِعَماَمِة، فَ َقاَل  ِإْرَخاِء طََرِف  هللاُ َعَلْيِه وَ   ِمىًن َفَسأََلهُ َعْن  هللِا َصلَّى  َسلََّم ِإنَّ َرُسوَل 
َها، َوَعَقَد لَهُ ِلَواًء فَ َقاَل: " خُ  ْذهُ اِبْسِم هللِا َوبَ رََكِتِه "، َوذََكَر احْلَِديَث بَ َعَث َسرِيًَّة، َوأَمََّر َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َعْوٍف َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعَلي ْ

الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف َرِضَي هللاُ َعْنهُ عِ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  قَاَل: َوَعَلى َعْبِد  ِبَسَواٍد، َفَدَعاهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى  ِمْن َكَرابِيَس َمْصُبوَغٍة  َماَمٌة 
فَ َقاَل:   َذِلَك  ََنَْو  َأْو  َأَصاِبٍع  َأْربَِع  َمْوِضَع  ِعَماَمَتهُ  َوأَْفَضَل  بَِيِدِه،  َمهُ  َعمَّ ُثَّ  ِعَماَمَتهُ  فَِإنَّ َفَحلَّ  فَاْعَتمَّ؛  هَكَذا   "  " َوَأَْجَُل  َأْحَسُن  هُ 

 ُعْثَماُن ْبُن َعطَاٍء لَْيَس اِبْلَقِويِّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ٍد اْلُمْقرِئُ   -  13066 ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن ،  ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ

َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " بَ َعَث َعْبَد الرَّمْحَِن  ،  َعِن اْبِن ُعَمرَ ،  َعْن أَبِيهِ ،  ثنا ُعْثَماُن ْبُن َعطَاءٍ ،  ثنا ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ ،  َأيِب َبْكرٍ 
 ِه " ْبَن َعْوٍف َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعَلى َسرِيٍَّة، َوَعَقَد لَهُ اللَِّواَء بَِيدِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  13067 ُد ْبُن  ،  ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرجِ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهمِ ،  ثنا أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن َبطَّةَ ،  َوَحدَّ ثنا حُمَمَّ
ْعَماُن ْبُن ُمقْ  ِرٍن َأَحَد َمْن مَحََل َأَحَد أَْلوِيَِة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَصاِحَب ِلَواِء ُمَزيْ َنَة ُعَمَر اْلَواِقِديُّ قَاَل: " وََكاَن الن ُّ

َة"   الَّيِت َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَقَدَها َْلُْم يَ ْوَم فَ ْتِح َمكَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
الرُّوْذاَبِريُّ َأخْ   -  13068 َعِليٍّ  أَبُو  اْلَواِسِطيُّ ،  رَباََن  َشْوَذٍب  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  ُخثَ ْيٍم ،  أان  ْبِن  ُرْشِد  ْبُن  َأمْحَُد  أان 

َهْيُت ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ   َعْن َعاِصِم ْبِن َأيِب النَُّجوِد قَاَل: قَاَل احْلَاِرثُ ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاشٍ ،  اْلُكويفُّ  : " انْ ت َ اَن اْلَبْكِريُّ ْبُن َحسَّ
َقلٌِّد السَّْيَف، َوِإَذا رَااَيٌت ُسوٌد َوالنَّاُس يَ ُقو   لُوَن: َهَذا َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َقْد َقِدَم " َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعَلى اْلِمْنرَبِ، َوِباَلٌل قَائٌِم ُمت َ

ُم ْبُن اْلُمْنِذِر َعْن َعاِصمٍ  انَ ،  َهَكَذا َرَواهُ أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش َعْن َعاِصٍم، َوَرَواهُ َسالَّ  َوقَاَل يف ،  َعْن َأيِب َوائٍِل َعِن احْلَاِرِث ْبِن َحسَّ
ْوَم؟   اْلي َ النَّاِس  َما َشْأُن  َعَث َمْتِنِه: فَِإَذا رَايٌَة َسْوَداءُ ََتِْفُق، فَ ُقْلُت:  يَ ب ْ َأْن  يُرِيُد  هللا َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  قَالُوا: َهَذا َرُسوُل 

 َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص َوْجًها 
 حسن. # قال المحقق:

 بَابُ إِعْطَاءِ الْفَيْءِ عَلَى الدِّيوَانِ وَمَنْ يَقَعُ بِهِ الْبِدَايَةُ 
أَبُو    -  13076 اْلَقطَّانُ َوَأْخرَباََن  اْلَفْضِل  ْبُن  َجْعَفرٍ ،  احْلَُسنْيِ  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ُسْفيَانَ ،  أان  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ٍد  ،  ثنا  حُمَمَّ ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا 

اِفِعيُّ  ُد ْبُن َعِليٍّ ،  الشَّ َثِِن َجدِّي حُمَمَّ َواْلُمطَِّلُب َكَهاَتنْيِ  ،  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َهاِشمٌ َعْن زَْيِد ْبِن َعِليٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ،  َحدَّ
ُهَما، رَب َّْواَن ِصغَارًا، َومَحَْلنَاُهْم ِكبَارًا "   -َوَضمَّ َأَصابَِعهُ َوَشبََّك َبنْيَ َأَصاِبِعِه  - ن َ  لََعَن هللاُ َمْن فَ رََّق بَ ي ْ

َا َتَكلََّم ِفيِه ُعْثَماُن َوجُ  ْيُخ: َوِإَّنَّ ُهَما؛ أِلَنَّ ُعْثَماَن ُهَو اْبُن َعفَّاَن ْبِن َأيِب اْلَعاِص ْبِن أَُميََّة ْبِن َعْبِد َِشِْس بْ قَاَل الشَّ ِن  َبرْيٌ َرِضَي هللاُ َعن ْ
 َِشٍْس َونَ ْوَفٌل َكانُوا ِإْخَوًة، فََأْعَطى  َوَهاِشٌم َواْلُمطَِّلُب َوَعْبدُ ، َوُجَبرْيٌ ُهَو اْبُن ُمْطِعِم ْبِن َعِديِّ ْبِن نَ ْوَفِل ْبِن َعْبِد َمنَافٍ ، َعْبِد َمنَافٍ 

ُْم ملَْ  َا   َسْهَم ِذي اْلُقْرََب َبِِن َهاِشٍم َوَبِِن اْلُمطَِّلِب ُدوَن َبِِن َعْبِد َِشٍْس َوَبِِن نَ ْوَفٍل َوقَاَل: " ِإَنَّ يُ َفارِقُوّن يف َجاِهِليٍَّة َواَل ِإْساَلٍم، َوِإَّنَّ
َا قَاَل ْلُمطَِّلِب َشْيٌء َواِحٌد " َويف الّرَِوايَِة اْلُمْرَسَلِة: " رَب َّْواَن ِصغَارًا، َومَحَْلنَاُهْم " َأْو قَاَل: " َومَحَلُ بَ ُنو َهاِشٍم َوبَ ُنو ا واَن ِكبَارًا " َوِإَّنَّ

َبةَ َذِلَك َوهللاُ َأْعَلُم؛ أِلَنَّ َهاِشَم ْبَن َعْبِد َمنَاٍف تَ َزوََّج َسْلَمى بِْنَت َعْمرِو ْبنِ  اِر اِبْلَمِديَنِة، فَ َوَلَدْت َلهُ َشي ْ  لَِبيِد ْبِن َحَراٍم ِمْن َبِِن النَّجَّ
هُ اْلُمطَِّلُب ْبُن عَ  ا أَيْ َفَع َوتَ َرْعرََع َخَرَج ِإلَْيِه َعمُّ َ َهاِشٌم َوُهَو َمَعَها، فَ َلمَّ ِه َوَقدِ احْلَْمِد، ُثَّ تُ ُويفِّ َة، َوُهَو ْبِد َمنَاٍف فََأَخَذهُ ِمْن أُمِّ َم ِبِه َمكَّ

طَِّلِب، َوِحنَي بُِعَث َرُسوُل هللِا َصلَّى  ُمْرِدفُهُ َعَلى رَاِحَلِتِه، َفِقيَل: َعْبٌد َمَلَكهُ اْلُمطَِّلُب، فَ غََلَب َعَلْيِه َذِلَك ااِلْسُم، َفِقيَل: َعْبُد اْلمُ 
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وا بِِه، فَ َقاَمْت بَ ُنو َهاِشٍم َوبَ ُنو اْلُمطَِّلِب؛ ُمْسِلُمُهْم وََكاِفُرُهْم، ُدونَُه، َوأَبَ ْوا َأْن ُيْسِلُموُه، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلرَِّساَلِة آَذاهُ قَ ْوُمهُ َوَُهُّ 
ٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمَعُهُم اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن يَ  ا َعَرَفْت قُ َرْيٌش َأْن اَل َسِبيَل ِإىَل حُمَمَّ ُهْم َعَلى َبِِن َهاِشٍم َوَبِِن  ْكتُ ُبوا  فَ َلمَّ ن َ ِفيَما بَ ي ْ
ُهْم، َوَعَمَد أَ  تَاُعوا ِمن ْ ْعَب ِشْعَب َأيِب  اْلُمطَِّلِب َأْن اَل يُ ْنِكُحوُهْم َواَل يُ ْنِكُحوا ِإلَْيِهْم، َواَل يُ بَايُِعوُهْم َواَل يَ ب ْ بُو طَاِلٍب فََأْدَخَلُهُم الشِّ

َة، َتنْيِ َأْو َثاَلًَث، َحَّتَّ َجهِ   طَاِلٍب يف اَنِحَيٍة ِمْن َمكَّ ُدوا َجْهًدا  َوأَقَاَمْت قُ َرْيٌش َعَلى َذِلَك ِمْن َأْمرِِهْم يف َبِِن َهاِشٍم َوَبِِن اْلُمطَِّلِب َسن َ
اَْسًا ّلِلَِِّ ِإالَّ َأَكَلْتُه، َوبَِقَي ِفيَها الظُّْلُم َواْلَقِطيَعةُ  ُثَّ ِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل ِبَرمْحَِتِه َأْرَسَل َعَلى َصِحيَفِة قُ َرْيٍش اأْلََرَضَة فَ َلْم َتدَْع ِفيَها، َشِديًدا 

ْنَصَر ِبِه أَبُو طَاِلٍب َعَلى قَ ْوِمِه، َوقَامَ َواْلبُ ْهتَاُن، َوَأْخرَبَ ِبَذِلَك َرُسوَلُه، َوَأْخرَبَ ِبِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أاََب طَاِلٍب، وَ   اْست َ
ْقِض َما يف الصَِّحيَفِة وَ  َشقَِّها؛ فَِلَذِلَك ََجََع َأِمرُي اْلُمْؤِمِننَي  ِهَشاُم ْبُن َعْمرِو ْبِن رَبِيَعَة يف ََجَاَعٍة ذََكَرُهُم اْبُن ِإْسَحاَق يف اْلَمغَاِزي بِن َ

َا  ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف َسائِِر اْلَعِطيَِّة َبنْيَ َبِِن  َمُهَما َعَلى َبِِن َعْبِد َِشٍْس َوَبِِن نَ ْوَفٍل، َوِإَّنَّ  َهاِشٍم َوَبِِن اْلُمطَِّلِب، َوَقدَّ
ِإْخَوةً  َِشٍْس َكانُوا  َوَعْبَد  َواْلُمطَِّلَب  َهاِِشًا  أِلَنَّ  نَ ْوَفٍل؛  قَ ْبَل  َِشٍْس  َعْبِد  بَِبِِن  اْلِبَدايَةُ  َوأُمٍّ   َوقَ َعِت  ُمرَّةَ   َوأُمُُّهمْ ،  أِلٍَب  بِْنُت  ، َعاِتَكةُ 

اِر بَ ُنو ُقَصيٍّ َكانُوا ِإْخَوًة، وَ ،  َونَ ْوَفٌل َكاَن َأَخاُهْم أِلَبِيِهمْ  اْلِبَدايَةُ بَ ْعَد َوأُمُّهُ َواِقَدةُ بِْنُت َحْرَمٍل، َوَعْبُد َمنَاٍف َوَعْبُد اْلُعزَّى َوَعْبُد الدَّ
َا   َا َكاَنْت قَِبيَلَة َخِدجَيَة زَْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  َبِِن َعْبِد َمنَاٍف ِإَّنَّ َا بِْنُت ُخَويِْلِد ْبِن َأَسِد َوقَ َعْت بَِبِِن َعْبِد اْلُعزَّى؛ أِلََنَّ فَِإَنَّ

ُْم ِمَن اْلُمطَيَِّبنَي "   ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى، قَاَل: َوِفيِهْم: " ِإَنَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيَسابُوِريُّ ،  ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ ،  أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّانُ   -  13077 ، ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي الن َّ

ِد ْبِن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعمٍ ،  لزُّْهرِيِّ َعِن ا،  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ِإْسَحاقَ ،  أان ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَّلِ  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن حُمَمَّ
َعِم " َأْن أَْنُكثَهُ َوِإنَّ ِل محُْ َعْوٍف قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َشِهْدُت ُغاَلًما ِحْلَف اْلُمطَيَِّبنَي، َفَما ُأِحبُّ    َر الن َّ

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن زََكرايَّ اأْلَِديبُ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ  -  13078 ِد ْبِن زاَِيٍد اْلَقبَّاّنُّ ،  أان أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ
اْلَيْشُكِريُّ  ْبُن ِهَشاٍم  اْلُمَؤمَُّل  أَبُو ِهَشاٍم  اْبُن ُعَليَّةَ ،  ثنا  ِإَْسَاِعيُل َوُهَو  ِإْسَحاقَ ،  ثنا  ْبِن  الرَّمْحَِن  َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه َوَمْعنَاُه. ،  َعْن َعْبِد 

 ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " َشِهْدُت َمَع ُعُموَميِت " 
 حسن. # قال المحقق:

 
ْبِن َعْبَدانَ   -  13079 َأمْحََد  ْبُن  أَ ،  َأْخرَباََن َعِليُّ  ْيدٍ أان  ْبُن ُعب َ اْلَمْوِصِليُّ ،  مْحَُد  احْلََسُن ْبُن َسِعيٍد  َمْهِديٍّ ،  ثنا  ْبُن  اْلُمَعلَّى  ثنا  ،  ثنا 

َوَسلََّم: " َما َشِهْدُت ِحْلًفا ِإالَّ  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن ُعَمَر ْبِن َأيِب َسَلَمةَ ،  أَبُو َعَوانَةَ 
َعِم َوَأّّنِ ُكْنُت نَ َقْضُتهُ " َوالْ  ُبوَن: َهاِشمٌ ِحْلَف قُ َرْيٍش ِمْن ِحْلِف اْلُمطَيَِّبنَي، َوَما ُأِحبُّ َأنَّ ِل بِِه مُحَْر الن َّ  َوخَمُْزوٌم.  ،  َوزُْهَرةُ ،  َوأَُميَّةُ ،  ُمطَي َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 13080 ثنا َأمْحَُد  ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َثِِن حمَُ ، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ ، ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ  ُفذٍ َعِن اْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ ُد ْبُن زَْيِد ْبِن اْلُمَهاِجِر ْبِن قُ ن ْ َعْن طَْلَحَة ْبِن َعْبِد هللِا ، مَّ
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ْبِن ُجْدَعاَن ِحْلًفا مَ ،  ْبِن َعْوفٍ  لََقْد َشِهْدُت يف َداِر َعْبِد هللِا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  ِلَ ِبِه مُحَْر  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  َأنَّ  ُأِحبُّ  ا 
ْساَلِم أَلََجْبُت "   َعِم، َوَلْو أُْدَعى بِِه يف اإْلِ  الن َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإْماَلءً  - 13081 ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َحدَّ اُج ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب ُأَساَمَة احْلََلِبُّ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا َحجَّ
زاَِيدٍ  َأيِب  ْبُن  هللِا  ْيُد  ُعب َ َثِِن  َحدَّ قَاَل:  َمِنيٍع  َأيِب  هللِا ،  ْبُن  ِبَرُسوِل  آَمَن  َمْن  َأوََّل  َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َخِدجَيةُ  " َكاَنْت  الزُّْهرِيِّ قَاَل:  َعِن 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "
 صحيح.  # قال المحقق:

 
، ثنا حَيََْي ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن بَُكرْيٍ ،  ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ ،  أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  َسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّانُ َأْخرَباََن أَبُو احلُْ   -  13084

َسْعدٍ  ْبُن  اللَّْيُث  اأْلَْسَودِ ،  ثنا  أَبُو  َثِِن  َوُهَو  ،  َحدَّ الزَُّبرْيُ  َأْسَلَم  قَاَل:  ُعْرَوَة  ِمَن  َعْن  نَ ْفَخٌة  َونُِفَخْت  ُعْرَوُة:  قَاَل  ِسِننَي.  ََثَاِن  اْبُن 
َة، َفَخَرَج الزَُّبرْيُ، َوُهَو ُغاَل  ْيطَاِن َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأِخَذ ِبَِْعَلى َمكَّ ٌم اْبُن اثْ َنيَتْ َعْشَرَة َسَنًة، َوَمَعهُ السَّْيُف،  الشَّ

ْيُف، َحَّتَّ أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالَ َفَمْن رَآهُ  َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    ِمَّْن اَل يَ ْعرِفُهُ قَاَل: اْلُغاَلُم َمَعهُ السَّ
َت َصانًِعا َماَذا؟ " قَاَل: ُكْنُت َأْضِرُب بِِه َمْن َأَخَذَك، قَاَل: َفَدَعا لَهُ " َما َلَك اَي زَُبرْيُ؟ " قَاَل: ُأْخرِبُْت أَنََّك ُأِخْذَت، قَاَل: " َفُكنْ 

 َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِلَسْيِفِه وََكاَن َأوََّل َسْيٍف ُسلَّ يف َسِبيِل هللاِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ا  -  13096 ، ثنا أَبُو َبْكٍر احْلَُمْيِديُّ ،  ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  ْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ
ُسْفيَانُ  ِمْغَولٍ ،  ثنا  ْبِن  َماِلِك  أَبُ ،  َعْن   "" فَ َقاَل:  آَمَن؟  َمْن  َأوَُّل  َمْن  َعبَّاٍس:  اْبُن  ُسِئَل  قَاَل:  رَُجٍل  َعْنهُ َعْن  هللاُ  َرِضَي  َبْكٍر  َأَما ،  و 

اَن:  َحسَّ قَ ْوَل  ْعَت   َسَِ
البسيط[   ]البحر 
فَ َعاَل  مِبَا  َبْكٍر  َأاَب  َأَخاَك  فَاذُْكْر   ... ثَِقٍة  َأِخي  َمْن  َشْجًوا  َتذَكَّْرَت   ِإَذا 

مِبَا   َوَأْواَلَها  النَِّبِّ  بَ ْعَد   ... َوَأْعَدُْلَا  َأْوفَاَها  اْلرَبِيَِّة   مَحَاَل َخرْيُ 
الرُُّساَل  َق  َصدَّ ُهْم  ِمن ْ النَّاِس  َوَأوَُّل   ... َمْشَهُدهُ  اْلَمْحُموُد  الثَّاّنَ   َوالتَّاِلَ 
َقاَل""  انْ ت َ َوَما  اْلَماِضي  َصاِحِبِه  هِبَْدِي   ... ُمتَِّبًعا  هللِا  أِلَْمِر  يًدا  محَِ  َعاَش 

اِبَقِة  ْيُخ: َوُيْشِبهُ َأْن يُرِيَد اِبلسَّ ُهْم  قَاَل الشَّ دِّيِق َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف ََجَاَعٍة ِمَن الصََّحابَِة َرِضَي هللاُ َعن ْ يف َبِِن تَ ْيٍم َصرْبَ َأيِب َبْكٍر الصِّ
ْيِد هللِا َرِضَي هللاُ َعْنُه،  ُهْم طَْلَحةُ ْبُن ُعب َ ْيِد َوُهَو أَ َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم ُأُحٍد، ِمن ْ ؛ فَِإنَّهُ طَْلَحةُ ْبُن ُعب َ ْيًضا تَ ْيِميٌّ

 هللِا ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعْمرِو ْبِن َكْعِب ْبِن َسْعِد ْبِن تَ ْيِم ْبِن ُمرَّةَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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َهَق، ِمْن َأْصِل ََسَاِعِه، َأْخرَباََن أَبُو َبْكرٍ   -  13121 ي ْ اِمغَاّنُّ بِب َ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ الدَّ َْسَاِعيِليُّ  اإْلِ
ثنا حمَُ   ، الّرِفَاِعيُّ أَبُو ِهَشاٍم  ثنا  اِبْلَبْصَرِة،  اْلَقزَّاُز،  ٍد  اْبِن حُمَمَّ اجْلَْعِد، َعِن  َأيِب  ْبِن  اِئِب، َعْن َساملِِ  السَّ ْبِن  ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َعطَاِء  ُد  مَّ

اَلُم عَ  ُمطَِّلِب، فَ َقاَل:  َلْيَك اَي ُغاَلَم َبِِن َعْبِد الْ َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َجاَء َأْعَرايِبٌّ ِإىَل النَِّبِّ َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: السَّ
ُهْم، َفذََكَر احْلَِديَث ِإىَل َأْن قَاَل: فَِإانَّ " َوَعَلْيَك " قَاَل ِإّّنِ رَُجٌل ِمْن َأْخَواِلَك ِمْن َوَلِد َسْعِد ْبِن َبْكٍر َوِإّّنِ َرُسوُل قَ ْوِمي إِلَْيَك َوَواِفدُ 

نَا ُرُسُلَك َأنْ   َنَُْخَذ ِمْن َحَواِشي َأْمَوالِنَا، َوَنَضَعهُ يف فُ َقَرائِنَا، فَأَْنُشُدَك اِبهلِل َأُهَو أََمَرَك ِبَذِلَك؟ قَاَل: "  َقْد َوَجْداَن يف ِكتَاِبَك، َوأََمَرت ْ
 نَ َعْم "  

ْيُخ: َهِذِه اللَّْفظَةُ ِإْن َكاَنْت حَمُْفوظًَة َدلَّْت َعَلى َجَواِز تَ ْفرِيِق َربِّ اْلَماِل زََكاَة َماِلهِ  ْفِسِه، َوَحِديُث أََنٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل الشَّ  بِن َ
ْقِسَمَها يف فُ َقَرائِنَا؟  ُ َأَمَرَك َأْن َتَُْخَذ َهِذِه الصََّدَقَة ِمْن َأْغِنيَائِنَا فَ ت َ ، َوهللاُ َأْعَلمُ يف َهِذِه اْلِقصَِّة: آّلِلَّ  ِإْسنَاُدهُ َأَصحُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 اتِ عَلَى قَسْمِ اهللِ تَعَالَى وَهِيَ سَهْمَانِ ثَمَانِيَة  مَا دَامُوا مَوْجُودِينَ بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَ 
، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َوَأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد احْلَُسنْيُ ْبُن َعُلوَسا اأْلََسَدا اَبِذيُّ أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَقِطيعِ  -  13127 يُّ

، ثنا اْلَمْسُروِقيُّ يَ ْعِِن ُموَسى ْبَن َعْبِد ا ، َعْن ُسَلْيَماَن يَ ْعِِن اْلَقِطيِعيَّ لرَّمْحَِن، ثنا َحْفُص ْبُن رَاِشٍد، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعطَاٍء اْْلَُراَساّنِّ
ُهَما قَاَل: فَ َرَض َرُسوُل هللِا َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم " الصََّدَقَة يف  ََثَانَِيِة   ََثَانَِيِة َأْصنَاٍف ُثَّ تُوَضُع يف  أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

َقِر َواْلَغَنِم َوالزَّرِْع َواْلَكْرِم َوالنَّْخِل َوتُو  ِبِل َواْلب َ َهِب َواْلَوِرِق َواإْلِ َا  َأْسُهٍم، فَ َفَرَضَها يف الذَّ َضَع يف ََثَانَِيِة َأْسُهٍم يف َأْهِل َهِذِه اآْليَِة }ِإَّنَّ
 [ ِإىَل آِخِر اآْليَِة "، 60  الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي{ ]التوبة:

 ِإْسنَاُد َهَذا َضِعيٌف َويف َنصِّ اْلِكتَاِب ِكَفايَةٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ نَقْلِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَوْلَهَا مَنْ يَسْتَحِقُّهَا 

اْلَعبَّاِس حمَُ   -  13145 أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  بَُكرْيٍ، َعِن  َأْخرَباََن  ثنا يُوُنُس ْبُن  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر،  يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  مَّ
َ  اْبِن ِإْسَحاَق، يف ِقصَِّة َعِديِّ ْبِن َحاتٍِ َرِضَي هللاُ َعْنهُ " َأمََّرهُ َرُسوُل هللِا َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َرُسوُل َعَلى َصَدقَاِت قَ ْوِمِه، فَ تُ ُويفِّ

ا اْرَتدَّ َمِن   ُْم َقِد اْرجَتَُعوا هللِا َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَقِد اْجَتَمَعْت ِعْنَدهُ ِإِبٌل َعِظيَمٌة ِمْن َصَدقَاَِتِْم، فَ َلمَّ اْرَتدَّ ِمَن النَّاِس َوبَ َلَغُهْم َأَنَّ
ْت بَ ُنو َأَسٍد َوُهْم ِجريَاَنُُ  ا رََأْوا ِمْنهُ اجْلَدَّ َكفُّواَصَدقَاَِتِْم، َواْرَتدَّ ، َوذََكَر اْلِقصََّة قَاَل: فَ َلمَّ َعْنهُ  ْم، اْجَتَمَعْت طَيٌِّئ ِإىَل َعِديِّ ْبِن َحاتٍِ

ا اْجَتَمَع اْلُمْسِلُموَن َعَلى َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َخَرَج هِبَا، َفَكاَنْت َأوََّل إِ  ِمَن الصََّدقَِة َقِدَمْت َعَلى َأيِب َبْكٍر  ِبلٍ َوَسلَُّموا َلُه، فَ َلمَّ
، َأنَّ َبِِن َسْعٍد اْجَتَمُعوا  َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِهَي، َوِإِبُل الّزِْبرِقَاِن ْبِن َبْدٍر " قَاَل اْبُن ِإْسَحاَق: وََكاَن ِمْن َحِديِث الّزِْبرِقَاِن بْ  ْعِديِّ ِن بَْدٍر السَّ

َك مبَِ ِإلَْيِه، َفَسأَلُوهُ َأْن يَ رُ  ا يف َيِدِه، َوثَبَت َعَلى ِإْساَلِمِه، دَّ ِإلَْيِهْم َأْمَواَْلَْم، َوَأْن َيْصَنَع هِبِْم َما َصَنَع َماِلُك ْبُن نُ َويْ َرَة ِبَقْوِمِه، فََأََب َوََتَسَّ
ُقوَمنَّ هِبََذا اأْلَْمِر قَائِ  ٌم بَ ْعَد َرُسوِل هللِا َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر ِقصًَّة قَاَل َفَدفَ َعُهْم َعْن َوقَاَل: اَل تَ ْعَجُلوا اَي قَ ْوُم، فَِإنَّهُ َوهللِا لَي َ
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َيْطُرُدوََنَا، َفَما     َعْنهُ لَْياًل َوَمَعهُ الّرَِجالُ نَ ْفِسِه َحَّتَّ أَََتهُ اْجِتَماُع النَّاِس َعَلى َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنُه، َفَخَرَج هِبَا، َوَقْد تَ َفرََّق اْلَقْومُ 
ِبُل الَّ  يِت َقِدَم هِبَا الّزِْبرِقَاُن َوَعِديُّ ْبُن َحاتٍِ َأوََّل ِإِبٍل َعِلُموا ِبِه َحَّتَّ َأََتُهْم أَنَّهُ َقْد َأدَّاَها ِإىَل َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنُه، َفَكاَنْت َهِذِه اإْلِ

هللِا َصَلى هُ ِمْن ِإِبِل الصََّدقَِة بَ ْعَد َوفَاِة َرُسوِل هللِا َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْبُن ِإْسَحاَق: وََكاَن َرُسوُل  َواَفْت أاََب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعنْ 
َبْدٍر َعَلى َصَدقَاِت َبِِن َسْعٍد، َوطَُلْيَحَة ْبَن هللا َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث َعِديَّ ْبَن َحاتٍِ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعَلى َصَدقَاِت طَيٍِّئ، َوالّزِْبرِقَاَن ْبِن  

َنَة ْبَن ِحْصٍن َعَلى َصَدقَاِت َبِِن فَ َزارََة، َوَماِلَك ْبَن نُ َويْ َرَة   ي ْ َعَلى َصَدقَاِت َبِِن يَ ْربُوٍع، َواْلُفَجاَءةَ  ُخَويِْلٍد َعَلى َصَدقَاِت َبِِن َأَسٍد، َوُعي َ
ُسَليْ  َبِِن  َصَدقَاِت  َأهْ َعَلى  َعَلى  رَدُّوَها  أَْمَواٌل َكِثريٌَة  َوِعْنَدُهْم  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللا  َصَلى  النَِّبِّ  َوفَاةُ  بَ َلَغُهْم  ا  فَ َلمَّ ْبَن  ٍم،  َعِديَّ  ِإالَّ  ِلَها 

َها النَّاَس َحَّتَّ أَ  َكا هِبَا َوَدفَ َعا َعن ْ َُما ََتَسَّ ، َوالّزِْبرِقَاَن ْبَن بَْدٍر، فَِإَنَّ  دَّاَيَها ِإىَل َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ " َحاتٍِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفَقرِيَ أَمَسُّ حَاجَةً مِنَ الْمِسْكنِيِ 

، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن   -  13151 ٍد َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم احْلُْلَواّنُّ، ثنا ُموَسى ْبُن حُمَمَّ ٍد الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَّ حُمَمَّ
ْعُت ُعبَاَدَة ْبَن َدةُ ْبُن َأيِب أَُميََّة قَاَل َسَِ َمْوىَل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: ثنا ِهْقُل ْبُن زاَِيٍد، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن زاَِيٍد، ثنا ُجنَا

ينًا، َوتَ َوفَِِّن ِمْسِكينًا َواْحُشْرّن يف  الصَّاِمِت َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَ ُقوُل َكاَن َرُسوُل هللِا َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اللُهمَّ َأْحِيِِن ِمْسكِ 
 زُْمَرِة اْلَمَساِكنِي " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْغَداَد أنبأ أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ثنا حُمَمَّ   -   13154 ، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، بِب َ ِْمِذيُّ ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل الرتِّ
أَ  َماِلٍك، َعْن  َأيِب  ْبِن  يَزِيَد  ثنا َخاِلُد ْبُن  بِْنِت ُشَرْحِبيَل،  اْبُن  َأاَب َسِعيٍد اْْلُْدِريَّ  ُسَلْيَماُن  ْعُت  َأيِب راََبٍح قَاَل: َسَِ ْبِن  بِيِه، َعْن َعطَاِء 

ْعُت َرُسو َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَ ُقوُل: اَي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا هللاَ َواَل حَيِْمَلنَُّكُم اْلغُرَّةُ َعَلى َأْن َتطْلُُبوا الرِّ  َل هللِا َصَلى  ْزَق ِمْن َغرْيِ ِحلِِّه فَِإّّنِ َسَِ
اِء، فَِإنَّ َأْشَقى اأْلَْشِقيَاِء َمِن اْجَتَمَع َعَلْيِه هللا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اللُهمَّ اْحُشْرّن يف زُْمَرِة اْلَمَساِكنِي، َواَل حَتُْشْرّن يف زُْمَرِة اأْلَْغِنيَ 

نْ يَا، َوَعَذاُب اآْلِخَرِة "   فَ ْقُر الدُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ يَأْخُذُ مِنْهَا بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَإِنْ كَانَ مُوسِر ا 

، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َمْسَلمَ  - 13166 ْيِد ْبِن َة، َعْن َماِلٍك، َعْن زَ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ
 ِإالَّ ِْلَْمَسٍة: ِلغَاٍز يف َسِبيِل هللِا، َأْو  َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل حتَِلُّ الصََّدَقةُ لَِغِِنٍّ 

َها، َأْو ِلغَارٍِم، أَْو ِلَرُجٍل اْشرَتَاَها مبَِ  َق َعَلى اْلِمْسِكنِي فََأْهَدى اْلِمْسِكنُي لِْلَغِِنِّ " ِلَعاِمٍل َعَلي ْ اِلِه، َأْو رَُجٍل َلهُ َجاٌر ِمْسِكنٌي، فَ َتَصدَّ
َنَة، َوَأْسَنَدهُ َمْعَمٌر، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ  ي ْ  َأْرَسَلهُ َماِلٌك، َواْبُن ُعي َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 ةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمَ بَابُ مَنْ يُعْطِي مِنَ الْمُؤَلَّفَ 
ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َخاِلٍد، ثنا أَ  - 13185 ، ثنا حُمَمَّ ْغَداِديُّ يِب، ثنا اْبُن َْلِيَعَة، َعْن َأيِب َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َجْعَفٍر اْلب َ

ُعرْ  َعْن  هللِا  اأْلَْسَوِد،  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ اْلَفْضِل،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َوأنبأ  ح  الزَُّبرْيِ،  ْبِن  ِغيَاٍث َوَة  ْبِن  َأمْحََد  ْبِن 
، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمِغريَِة، ثنا اْبُن َأيِب أَُوْيٍس، ثنا ِإَْسَاعِ  ِه ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َأظُنُّهُ  اْلَعْبِديُّ يُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َعمِّ

َها، فَ َقاَل  َعِن الزُّْهِريِّ قَاَل َأْرَسَل َرُسوُل هللِا َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َصْفَواَن ْبِن أَُميََّة يف َأَداٍة ذُِكرَ  َصْفَواُن: ْت َلهُ ِعْنَدُه، َفَسأََلهُ ِإايَّ
أَ  َأْن َتُِْسَك  ِإْن ِشْئَت   " هللا َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصَلى  َأَتَُْخُذَها َغْصبًا؟ فَ َقاَل َرُسوُل  اأْلََماُن؟  َأَعْرتَنِيَها،  أَْيَن  َداَتَك ِفاْمِسْكَها، َوِإْن 

لَ  َصْفَواُن:  فَ َقاَل   ،" إِلَْيَك  نُ َؤدَِّي  َحَّتَّ  َعَليَّ  َضاِمَنةٌ  َوَأَداََتَا، َفِهَي  ِدرٍْع  ِماَئةَ  يَ ْوَمِئٍذ زََعُموا  فََأْعطَاهُ  َأَعْرُتَكَها،  َوَقْد  ِبٌَْس  هِبََذا  ْيَس 
اَلِح، فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْكِفنَا مَحَْلَها " َفَحَمَلَها َصْفَواُن ُثَّ   وََكاَن َصْفَوانُ  اْلِقصََّة يف َحْرِب     ذََكرَ َكِثرَي السِّ

وَ  ٍد  حُمَمَّ هِبَزميَِة  أَْبِشْر  فَ َقاَل:  أَُميََّة  ْبِن  َصْفَواَن  َعَلى  قُ َرْيٍش  ِمْن  رَُجٌل  َوَمرَّ  ِفيَها:  قَاَل  أََبشَّْرَتِِن  ُحَننْيٍ  َصْفَواُن:  َلهُ  فَ َقاَل  َأْصَحابِِه، 
َأَحبُّ ِإِلَّ ِمْن َربٍّ ِمَن اأْلَْعَراِب، َوبَ َعَث َصْفَواُن ْبُن أَُميََّة ُغاَلًما لَُه، فَ َقاَل: اَْسَْع ِلَمِن  ِبظُُهوِر اأْلَْعَراِب، فَ َوهللِا َلَربٌّ ِمْن قُ َرْيٍش،

هللِا، اَي   اَي َبِِن َعْبِد  َبِِن َعْبِد الرَّمْحَِن،  يَ ُقولُوَن اَي  ْعتُ ُهْم  اْلُغاَلُم، فَ َقاَل: َسَِ َعاُر، َفَجاَءهُ  يْ الشِّ ٌد وََكاَن َبِِن ُعب َ ِد هللِا، فَ َقاَل: ظََهَر حُمَمَّ
 َذِلَك ِشَعارُُهْم يف احْلَْرِب " لَْفُظ َحِديِث ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َوَحِديِث ُعْرَوَة مِبَْعنَاهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 ظُهُورِ الْإِسْلَامِ، وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنِ التَّأَلُّفِ عَلَيْهِ بَابُ سُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَتَرْكِ إِعْطَائِهِمْ عِنْدَ  
ثن  -  13189 َوْيِه،  ُدُرْست َ ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  يَ ْعُقوُب  يُوُسَف  أَبُو  ا 

، َعِن اْبِن ِسريِيَن، َعْن َعبِ ُسْفيَاَن، ثنا َهارُوُن بْ  اِج ْبِن ِدينَاٍر اْلَواِسِطيِّ يَدَة قَاَل: َجاَء ُن ِإْسَحاَق اْْلَْمَداّنُّ، ثنا اْلُمَحاِريِبُّ، َعْن َحجَّ
اَي َخِليفَ  هللاُ َعْنُه، فَ َقااَل:  َبْكٍر َرِضَي  َأيِب  ِإىَل  ْبُن َحاِبٍس  رَُع  ْبُن ِحْصٍن، َواأْلَق ْ َنةُ  ي ْ ِإنَّ ِعْنَداَن  ُعي َ هللا َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصَلى  َة َرُسوِل 

َفَعٌة، فَِإْن رَأَْيَت َأْن تَ ْقطََعنَاَها َلَعلَّنَا نَ ْزرََعَها َوََنُْرث َ  ْقطَاِع، َوِإْشَهاِد ُعَمَر  َأْرًضا َسِبَخًة لَْيَس ِفيَها َكَْلٌ َواَل َمن ْ َها، َفذََكَر احْلَِديَث يف اإْلِ
هللِا َصَلى هللا َعَلْيهِ   َرِضيَ  ِإنَّ َرُسوَل   " هُ قَاَل: فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنُه:  ْساَلُم  هللاُ َعْنهُ َعَلْيِه َوحَمِْوِه ِإايَّ يَ تَأَلَُّفُكَما َواإْلِ  َوَسلََّم َكاَن 

ْساَلَم فَاْذَهبَا، فََأْجهِ  ُتَما " يَ ْوَمِئٍذ َذلِيٌل، َوِإنَّ هللاَ َقْد َأَعزَّ اإْلِ  َدا َجْهدَُكَما اَل َأْرَعى هللا َعَلْيُكَما ِإْن رََعي ْ
َا َكانُوا َعَلى َعْهدِ  ْعِبِّ أَنَّهُ قَاَل: مَلْ يَ ْبَق ِمَن اْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوهُبُْم َأَحٌد، ِإَّنَّ ا اْسُتْخِلفَ   َويُْذَكُر َعِن الشَّ  َرُسوِل هللِا َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّ

ْوَم " أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ انْ َقطََعِت الرَِّشا، َوَعِن احْلََسِن قَاَل: أَمَّا اْلُمَؤلََّفةُ قُ ُلوهُبُْم فَ َلْيَس الْ   ي َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ سَهْمِ الرِّقَابِ 

، ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي، أنبأ اْبُن َْلَيَعَة، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَولِيِد، ثن -  13191 ا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ
ُمَكاَتٍب ُكوِتبَ  ُمَؤمٍَّل، َأوَُّل  أاََب  َأنَّ  النَِّبُّ َصلَ   َحِبيٍب،  هللا َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل  ْساَلِم َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصَلى  اإْلِ هللا َعَلْيِه  يف  ى 
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ْفََّت ِفيَها َرُسوَل  هللِا َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأََمَرهُ َأْن َوَسلََّم: " َأِعيُنوا َأاَب ُمَؤمٍَّل " فَأُِعنَي َما َأْعَطى ِكتَابَ َتُه، َوَفَضَلْت َفْضَلٌة، فَاْست َ
 جَيَْعَلَها يف َسِبيِل هللاِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 مِ الْغَارِمِنيَ بَابُ سَهْ 
دِ  - 13195 ، َوأاََن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيهُ قَاَل: قُرَِئ َعَلى حُمَمَّ ْبِن َمْسَلَمَة اْلَواِسِطيِّ

، ح َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن، أنبأ َأمْحَُد  َأَْسَُع، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أنبأ هَبُْز ْبُن  َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويََة اْلُقَشرْيِيُّ
، ثنا َعْبُد اْلَواِرِث، ثنا هَبُْز ْبُن َحِكيِم ْبِن   َقِريُّ ِد ْبِن ِعيَسى اْلَقاِضي، ثنا أَبُو َمْعَمٍر اْلِمن ْ يََة، ثنا َأيِب، َعْن َجدِّي قَاَل: ُمَعاوِ ْبُن حُمَمَّ

لِ  ِلَفْتٍق  َأْو  احْلَاَجِة  يف  َأَحدُُكْم  لَِيْسَأْل   " فَ َقاَل:  َأْمَوالَنَا،  َنْسَأُل  قَ ْوٌم  ِإانَّ  هللِا  َرُسوَل  اَي  َأْو َكُرَب قُ ْلُت  بَ َلَغ  فَِإَذا  قَ ْوِمِه،  َبنْيَ  ُيْصِلَح 
ْيٍد: اْلفَ  َعفَّ " قَاَل أَبُو ُعب َ ُلَها رَُجٌل لُِيصْ اْست َ َتَحمَّ َماءُ َواجْلَِراَحاُت، فَ ي َ ُهَما الدِّ ن َ َقُع بَ ي ْ ، فَ ت َ ِلَح ِبَذِلَك، ْتُق احْلَْرُب َيُكوُن َبنْيَ اْلَفرِيَقنْيِ

ْغىَن َأْو َكُرَب، يَ ُقوُل: َداَن ِمْن َذِلَك َوق َ  يَ َها ِإلَْيِهْم َوقَ ْولُُه: اْست َ ُرَب ِمْنُه، َوقَ ْولُهُ ِسَداًدا ِمْن َعْيٍش: ُهَو ِبَكْسِر فَ َيْسَأُل ِفيَها َحَّتَّ يُ َؤدِّ
نِي، وَُكلُّ َشْيٍء َسَدْدَت ِبِه َخَلاًل فَ ُهَو ِسَدادٌ   السِّ

 حسن. # قال المحقق:
 

، ثنا أَبُو حَيََْي ْبُن َأيِب   -  13197  َمَسرََّة، ثنا اْلُمْقِرُئ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا  َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ
َا قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل    َسِعيٌد، ان ُعَقْيٌل، َويُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ  َها َأَنَّ َعن ْ

 لََّم: " َمْن مَحََل ِمْن أُمَّيِت َديْ نًا َوَجَهَد يف َقَضائِِه، َفَماَت قَ ْبَل َأْن يَ ْقِضَيُه، فََأاَن َولِيُّهُ " هللِا َصَلى هللا َعَلْيِه َوسَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ثنا    -  13200 َحِبيٍب،  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  فُوَرٍك،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ِفَراٍس َوَأْخرَباََن  َعْن  بَاُن،  َشي ْ ثنا  َداُوَد،  أَبُو 

، َعْن َأيِب َسِعيٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلَّ  َم قَاَل: " حتَِلُّ الصََّدَقةُ لِْلَغِِنِّ ِإَذا َكاَن يف  اْلُمْكِتِب، َعْن َعِطيََّة اْلَعْويفِّ
 َسِبيِل هللِا " 

 ضعيف.  :# قال المحقق 
 

 لَةِ الرَّحِمِ وَحَقِّ الْجَارِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْسِمُ صَدَقَتَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ وَجِريَانِهِ، إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ لِمَا جَاءَ فِي صِ 
ُد ْبُن    - 13223 َعاّنُّ، ثنا َعْبُد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ َعاّنُّ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم الصَّن ْ َعِليٍّ الصَّن ْ

ثن ُموَسى،  ْبُن  ِبْشُر  أنبأ  ِإْسَحاَق،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثَ نَا  َوَحدَّ قَاَل:  ح   ، الزُّْهِريِّ َعِن  َمْعَمٌر،  أنبأ  َعِن الرَّزَّاِق،  ُسْفيَاُن،  ثنا   ، احْلَُمْيِديُّ ا 
، َعْن مُحَْيِد ْبنِ الزُّْهرِ  ِه أُمِّ ُكْلثُوٍم بِْنِت ُعْقَبَة، قَاَل ُسْفيَاُن: وََكاَنْت َقْد َصلَّْت َمَع َرُسوِل هللِا  يِّ َصَلى هللا َعَلْيِه  َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أُمِّ

َلَتنْيِ قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم:   " أَْفَضُل الصََّدقَِة َعَلى ِذي الرَِّحِم اْلَكاِشِح " َوَسلََّم اْلِقب ْ
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَى اهلل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ 
اْلُمْقرِ   -  13236 َعِليٍّ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  يَ ْعُقوَب  َأْخرَباََن  ْبُن  يُوُسُف  ثنا  ِإْسَحاَق،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  احْلََسُن  ثنا  ُئ، 

ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر، َوحَيََْي ْبنُ  َثِِن َعْبُد  اْلَقاِضي، ثنا حُمَمَّ ، َحدَّ َحِبيِب ْبِن َعَريِبٍّ قَااَل: ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن َأيِب َجْهَضٍم ُموَسى ْبِن َساملٍِ
َيٍة ِمْن  هللاِ  ُهَما يف ِفت ْ ْيِد هللِا ْبِن اْلَعبَّاِس قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ َبِِن َهاِشٍم، فَ َقاَل: َوهللِا َما اْخَتصَّنَا  ْبُن ُعب َ

: " َأَمَراَن َأْن نُْسِبَغ اْلُوُضوَء، َوأََمَراَن َأْن اَل َنَُْكَل الصََّدقََة، َواَل نُ ْنِزَي َرُسوُل هللِا َصَلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَشْيٍء ُدوَن النَّاِس ِإالَّ َثاَلَثً 
 احْلُُمَر َعَلى اْْلَْيِل " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَوَالِي بَنِي هَاشِم ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ 
، ح َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، ثنا أَبُو اْلَعبَّ  - 13244 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو ِقاَلبََة، ثنا ُحَسنْيُ ْبُن َحْفٍص، ثنا ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ اِس حُمَمَّ

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق، ُد ْبُن َكثِ   َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ رٍي، أنبأ ُسْفيَاُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا حُمَمَّ
َأْرقَ  اْستُ ْعِمَل  قَاَل:  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ِمْقَسٍم،  َعْن  احْلََكِم،  َعِن  َلى،  لَي ْ َأيِب  اْبِن  الصََّدقَاِت، َعِن  َعَلى  الزُّْهِريُّ  ُم 

هللاُ  َأاَب رَاِفٍع، فَأََتى َرُسوَل هللِا َصلَّى  َبَع  ت ْ ٍد، َوِإنَّ  فَاْست َ الصََّدقََة َحَراٌم َعَلى آِل حُمَمَّ اَي َأاَب رَاِفٍع، ِإنَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأََلُه، فَ َقاَل: " 
َلى َمْوىَل اْلَقْوِم ِمْن أَنْ ُفِسِهْم " َلى، َواْبُن َأيِب لَي ْ  َهَذا َكاَن َسيَِّئ احْلِْفِظ َكِثرَي اْلَوْهمِ  رَِوايَةُ ُشْعَبَة َعِن احْلََكِم أَْوىَل ِمْن رَِوايَِة اْبِن َأيِب لَي ْ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

، أنبأ أَبُو َجْعَفِر ْبُن ُدَحْيٍم، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازِ  - 13245 ٍد اْلَعَلِويُّ ٍم، أنبأ قَِبيَصةُ ْبُن ُعْقَبَة، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصوٍر الظَّْفُر ْبُن حُمَمَّ
تُ َها ِبَشْيٍء ِمَن اُسْفيَانُ  ُهَما قَاَل: أَتَ ي ْ اِئِب، َعْن أُمِّ ُكْلثُوٍم بِْنِت َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعن ْ لصََّدقَِة، فَ َقاَلْت: اْحَذْر َشبَابَ نَا ، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ

هللاُ َعَليْ  النَِّبِّ َصلَّى  َمْوىَل  ِمْهَراَن  أَْو  َمْيُمواًن،  نَا، فَِإنَّ  َأْهُل  َوَمَوالِي َ ِإانَّ   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل  َأْخرَبّن  ِه َوَسلََّم 
نَا ِمْن أَنْ ُفِسنَا، َفاَل َتَُْكُلوا الصََّدقََة "   بَ ْيٍت َُنِينَا َعِن الصََّدقَِة، َوِإنَّ َمَوالِي َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 
 وَسْمِ وَفِي صِفَةِ الْوَسْمِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوْضِعِ الْ 

ا  -  13261 ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا  ْيٍد،  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  أنبأ  ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  َأْخرَباََن  أَبُو َعْبِد َوَقْد  َثِِن  ْلَفْضِل، َحدَّ
ُف، َصاِحُب اْبِن َسَواٍء، ثنا حمَُ  ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَعالَّ ْيِد الرَّمْحَِن حُمَمَّ ، َعْن ُعب َ ُد ْبُن َسَواٍء، َعْن َسِعيٍد، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهرِيِّ مَّ
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هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى مِحَ  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  ُهَما  هللاُ َعن ْ اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن  " َأملَْ هللِا  أَْنهَ ارًا َقْد ُوِسَم يف َوْجِهِه فَ َقاَل:   
 َتنْيِ " َعْن َهَذا؟ "، فَ َقاَل اْلَعبَّاُس: اَل َجَرَم اَل َأِسُم، ِإالَّ يف أَبْ َعِد َمَكاٍن ِمَن اْلَوْجِه، فَ َوَسَم يف اجْلَاِعرَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ  - 13263 ، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ْيُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَكِرمِي الرَّاِزيُّ اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو زُْرَعَة ُعب َ
َثِِن زاَِيُد ْبُن قُ َرْيٍع، َأْخرَبّن َغْياَلُن ْبُن ُجنَاَدَة، َعنْ   َغْياَلَن أَبِيِه ُجنَاَدَة ْبِن َجَراٍد، َأَحِد َبِِن   َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم، ثنا َعْوُن ْبُن احْلََكِم، َحدَّ

 ُجنَاَدةُ َأَما َوَجْدَت َعْظًما َتِسُمَها ِفيِه، ِإالَّ ْبِن َجاَوَة قَاَل: أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِِِبٍل َقْد َوََسْتُ َها يف أَْنِفَها، فَ َقاَل: " ايَ 
ُتهُ اِبْبِن لَبُوٍن، َوابْ َنِة لَبُوٍن َوِحقٍَّة،   ا ِإلَْيَك قَاَل: " اْئِتِِن ِبَشْيٍء لَْيَس َعَلْيهِ اْلَوْجَه أََما ِإنَّ أََماَمَك اْلِقَصاَص " قَاَل: أَْمُرهَ  َوْسٌم "، فَأَتَ ي ْ

ُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َرُسو فَ َقاَل: " أَتَِبيُعِِن اَنرََها َأْشرَتِي اَنرََها ِبَصَدقَِتَها؟ " قَاَل: َأْمُرَها ِإلَْيَك، فَ َوَضْعُت اْلِميَسَم، فَ َقالَ 
ْر " َحَّتَّ بَ َلْغُت اْلَفِخَذ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه   ْر َأخِّ ْر "، فَ َلْم يَ َزْل يَ ُقوُل: " َأخِّ َوَسلََّم: " ِسْم َعَلى بَ رََكٍة " قَاَل:  " َأخِّ

 َها ِحقَّتَاِن َفَكاَنْت ِتْسِعنَي " فَ َوََسْتُ َها يف أَْفَخاِذَها وََكاَنْت َصَدقَ ت ُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ 
أنبأ    -  13271 اْلَقاِضي،  ْبُن َكاِمٍل  َأمْحَُد  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  ْبِن  َأْخرَباََن  احْلََسِن  ْبِن  ِد  ْبِن حُمَمَّ ْبُن َسْعِد  ُد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ

َثِِن َأيِب، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ  ي، َحدَّ َثِِن َعمِّ َثِِن َأيِب، َحدَّ دْ   َعِطيََّة اْلَعْويفُّ، َحدَّ َهجَّ ُهَما، قَ ْولَهُ تَ َعاىَل: }َوِمَن اللَّْيِل فَ ت َ  َعن ْ
َا لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخاصًَّة أُِمَر بِِقيَاِم اللَّْيِل َولَِبثَ 79ِبِه اَنِفَلًة َلَك{ ]اإلسراء:   َعَلْيِه "  [، يَ ْعِِن " اِبلنَّاِفَلِة َأَنَّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ِقرَاءَ   -  13272 احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َوَأْخرَباََن  ُد  هللِا حُمَمَّ َعْبِد  أَبُو  ثنا  قَااَل:  ِإْماَلًء  َهاّنُّ  اأْلَْصب َ يُوُسَف  ْبُن  هللِا  َوَعْبُد  َعَلْيِه  ًة 
الصَّن ْ  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  ُموَسى  ثنا   ، الث ََّقِفيُّ َسِعيٍد  ْبُن  اْلَغِِنِّ  َعْبُد  ثنا  َسْهٍل،  ْبُن  َبْكُر  ثنا  َعْن  يَ ْعُقوَب،  َعْن  َعاّنُّ،  ُعْرَوَة،  ْبِن  ِهَشاِم 
َعَليَّ  َثاَلثٌَة   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلْت:  َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشَة  َعْن  ُر أَبِيِه،  اْلوِت ْ ُسنٌَّة  َلُكْم:  َوِهَي  َفرِيَضٌة   

َواُك َوِقيَاُم اللَّْيِل "،    َوالسِّ
ُبْت يف َهَذا ِإْسنَاٌد َوهللاُ َأْعَلمُ ُموَسى ْبُن َعْبِد ال ا َومَلْ يَ ث ْ  رَّمْحَِن َهَذا َضِعيٌف ِجدًّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ مِنْ خَائِنَةِ الْأَعْيُنِ دُونَ الْمَكِيدَةِ فِي الْحَرْبِ 
أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ    -  13277 أنبأَأْخرَباََن  اْلَقطَّاُن،  ْبُن احْلَُسنْيِ  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ ثنا   أَبُو  اْلُمَفضَِّل،  ان َأمْحَُد ْبُن  ْبُن يُوُسَف،  َأمْحَُد 

ا َكاَن   ، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه قَاَل: َلمَّ دِّيُّ َة َأمََّن يَ ْوُم اْلَفْتحِ َأْسبَاُط ْبُن َنْصٍر اْْلَْمَداّنُّ قَاَل: زََعَم السُّ  َأْي يَ ْوُم فَ ْتِح َمكَّ
ُهْم َعْبُد هللِا ْبُن سَ  ْعِد ْبِن َأيِب َسْرٍح، َفذََكَر احْلَِديَث ِإىَل َأْن قَاَل:  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم النَّاَس ِإالَّ َأرْبَ َعَة نَ َفٍر َواْمَرأََتنْيِ ِمن ْ

ا َدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّ َوَأمَّا َعْبُد هللِا ْبُن َسْعدِ  بَأَ ِعْنَد ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنُه، فَ َلمَّ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْبِن َأيِب َسْرٍح فَِإنَّهُ اْخت َ
َعِة َجاَء ِبِه َحَّتَّ َأْوقَ َفهُ َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ي ْ ، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا اَبِيْع َعْبَد هللِا، فَ َرَفَع رَْأَسُه، فَ َنظََر ِإلَْيِه  النَّاَس ِإىَل اْلب َ

رَ  رَُجٌل  ِفيُكْم  َأَما   " فَ َقاَل:  َأْصَحاِبِه،  َعَلى  َبَل  أَق ْ ُثَّ  َثاَلٍث  بَ ْعَد  فَ بَايَ َعهُ  َيَََْب،  َذِلَك  قَ َثاَلًَث ُكلُّ  رَآّن  َحْيُث  َهَذا  ِإىَل  يَ ُقوُم  ْد ِشيٌد 
ْقتُ َلُه؟ "، قَالُوا: َما يُْدرِينَا اَي َرُسوَل هللِا َما يف نَ ْفِسَك َهالَّ َأْوَمْأَت   َعِتِه فَ ي َ َبِغي َكَفْفُت يَِدي َعْن بَ ي ْ نَا ِبَعْيِنَك؟ قَاَل: إِنَّهُ " اَل يَ ن ْ إِلَي ْ

 َأْن َتُكوَن لَِنِبٍّ َخائَِنةُ اأْلَْعنُيِ " 
 حسن. # قال المحقق:

 
 مْ يَكُنْ لَهُ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ وَلَوْ بِنَفْسِهِ بَابٌ لَ 

ْغَدا  -  13281 اْلب َ هللِا  ْبِن َعْبِد  ِد  ْبُن حُمَمَّ ُد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ أنبأ  احْلَاِفُظ،  ْبُن َعْبِد هللِا  ُد  أَبُو ُعاَل َأْخرَباََن حُمَمَّ أنبأ   ، ْبُن ِديُّ ُد  ثََة حُمَمَّ
ُأُحٍد َوِإَشارَ  َأيِب اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة، َفذََكَر ِقصََّة  ثنا اْبُن َْلِيَعَة، َعْن  ثنا َأيِب،  ْبِن َخاِلٍد،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َعْمرِو  النَِّبِّ َصلَّى  َة 

 ريًا ِمَن النَّاِس أَبَ ْوا ِإالَّ اْْلُُروَج ِإىَل اْلَعُدوِّ قَاَل: َولَْو تَ نَاَهْوا ِإىَل قَ ْوِل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ اْلُمْسِلِمنَي اِبْلُمْكِث يف اْلَمِديَنِة، َوَأنَّ َكثِ 
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َعلَ  َأَشاَر  َمْن  َوَعامَّةُ  قَاَل:  َواْلَقَدُر  اْلَقَضاءُ  غََلَب  َوَلِكْن  َْلُْم  َخرْيًا  َوَأْمرِِه َكاَن  َوَسلََّم  َوَقْد    ْيهِ َعَلْيِه  بَْدرًا  َيْشَهُدوا  مَلْ  رَِجاٌل  اِبْْلُُروِج 
َصاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َصلَّى  ا  فَ َلمَّ اْلَفِضيَلِة،  ِمَن  َبْدٍر  أِلَْهِل  َسَبَق  الَِّذي  َرُهْم َعِلُموا  َوذَكَّ النَّاَس  َوَعَظ  اجْلُُمَعِة  َة 

اِبجْلِدِّ َوااِلجْ  اِبْْلُُرو َوَأَمَرُهْم  النَّاِس  َأذََّن يف  ِبَْلَْمِتِه فَ َلِبَسَها، ُثَّ  ِمْن ُخْطَبِتِه َوَصاَلتِِه، َفَدَعا  اْنَصَرَف  أَْبَصَر َذِلَك ِتَهاِد، ُثَّ  ا  ِج، فَ َلمَّ
َّنَْ  َأْن  َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َأَمَراَن  الرَّْأِي، قَالُوا:  َذِوي  ِمْن  يف رَِجاٌل  قَاتَ ْلنَاُهْم  اْلَعُدوُّ  نَا  َعَلي ْ َدَخَل  فَِإْن  اِبْلَمِديَنِة،  ُكَث 

َماِء، ُثَّ َأْشَخْصنَاُه، فَ َقالُوا: ايَ  ُسوُل هللِا  َنِبَّ هللِا َأَّنَُْكُث َكَما أََمْرتَ نَا؟ قَاَل رَ اأْلَزِقَِّة َوُهَو َأْعَلُم اِبهلِل َومِبَا يُرِيُد َوَيَْتِيِه اْلَوْحُي ِمَن السَّ
اِبْْلُُروجِ  النَّاِس  يف  احْلَْرِب َوَأذََّن  اَلمََّة  َأَخَذ  ِإَذا  لَِنِبٍّ  َبِغي  يَ ن ْ اَل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َوَقْد َصلَّى  يُ َقاِتَل،  َحَّتَّ  يَ ْرِجَع  َأْن  اْلَعُدوِّ  ِإىَل   

اْلُْ  ِإالَّ  ُتْم  احْلَِديِث، فَأَبَ ي ْ ِإىَل َهَذا  " َدَعْوُتُكْم  َعُلوهُ  ِبِه فَاف ْ َأَمْرُتُكْم  َما  اْلَعُدوَّ َواْنظُُروا  لَِقيُتُم  ِإَذا  هللِا َوالصَّرْبِ  ْقَوى  بِت َ ، ُروَج، فَ َعَلْيُكْم 
 َفَخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َواْلُمْسِلُموَن َمَعهُ " َوذََكَر احْلَِديَث،  

ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َيَساٍر، َعْن ُشيُوِخِه ِمْن َأْهلِ َوَهَكَذا ذََكَرهُ   ، وََكَذِلَك ذََكَرهُ حُمَمَّ  اْلَمغَاِزي َوُهَو َعامٌّ  ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعِن الزُّْهِريِّ
نَاهُ َمْوُصواًل ِبِِْسنَاٍد َحَسنٍ  ب ْ َقِطًعا وََكت َ  يف َأْهِل اْلَمغَاِزي َوِإْن َكاَن ُمن ْ

 ضعيف.  ق:# قال المحق
 

بْ   -  13282 ْبُن َعْبِد هللِا  ُد  يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا أَبُو  ِن َعْبِد احْلََكِم، ثنا َعْبُد هللِا  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، 
ْيدِ  ُعب َ َعْن  أَبِيِه،  َعْن  الّزاَِنِد،  َأيِب  اْبُن  َأْخرَبّن  َوْهٍب،  فََّل ْبُن  تَ ن َ قَاَل:  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َبَة،  ُعت ْ ْبِن  هللِا  ْبِن َعْبِد  هللِا   

ُهمَ  َفهُ َذا اْلَفَقاِر يَ ْوَم بَْدٍر قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ الرُّْؤاَي يَ ْوَم ُأُحٍد  ا َوُهَو الَِّذي رََأى ِفيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسي ْ
َأْن   ُأُحٍد َكاَن رَْأيُهُ  يَ ْوَم  ا َجاَءهُ اْلُمْشرُِكوَن  َلمَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  َلهُ  َوَذِلَك  اِبْلَمِديَنِة فَ يُ َقاتَِلُهْم ِفيَها، فَ َقاَل  يُِقيَم 

ٍر، َفَما بِنَا اَي َرُسوَل هللِا ِإلَْيِهْم نُ َقاتُِلُهْم ِبُُِحٍد، َورََجْوا َأْن ُيِصيُبوا ِمَن اْلَفِضيَلِة، َما َأَصاَب َأْهُل َبدْ   اَنٌس مَلْ َيُكونُوا َشِهُدوا بَْدرًا ََتُْرجُ 
َبِغي   زَالُوا ِبِه َحَّتَّ لَِبَس َأَداَتُه، ُثَّ َنِدُموا، َوقَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا أَِقْم فَالرَّْأُي رَْأُيَك، فَ َقالَ  َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما يَ ن ْ

" قَاَل: وََكاَن ِمَّ  َعُدوِِّه  َنهُ َوَبنْيَ  بَ ي ْ هللاُ  لَِبَسَها َحَّتَّ حَيُْكَم  َأْن  بَ ْعَد  َأَداتَهُ  َيَضَع  َأْن  َوَسلََّم لَِنِبٍّ  هللاُ َعَلْيِه  هللِا َصلَّى  ا قَاَل َْلُْم َرُسوُل 
ِدٌف َكْبًشا، فََأوَّْلُتهُ َكْبَش اْلَكِتيَبِة َورَأَْيُت ٍذ قَ ْبَل َأْن يَ ْلَبَس اأْلََداَة: " ِإّّنِ رَأَْيُت َأّّنِ يف ِدرٍْع َحِصيَنٍة، فََأوَّْلتُ َها اْلَمِديَنَة َوِإّّنِ ُمرْ يَ ْوَمئِ 

َقٌر َوهللِا َخرْيٌ " َأنَّ َسْيِفي َذا اْلَفَقاِر ُفلَّ، فََأوَّْلتُهُ َفالًّ ِفيُكْم َورَأَيْ  َقٌر َوهللِا َخرْيٌ فَ ب َ  ُت بَ َقًرا ُتْذَبُح فَ ب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْنَصاِريُّ  ثنا َسِعيُد ْبُن مَحَّاٍد اأْلَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أَنْ بَأَ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن،    -  13285

  ، ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلِعْجِليُّ ثنا َجَِيُع ْبُن ُعَمَر  ْهِديُّ قَااَل:  ، َوَماِلُك ْبُن ِإَْسَاِعيَل الن َّ َأيِب َهالَةَ اْلِمْصِريُّ َة َعِن اْبِن  َثِِن رَُجٌل، مِبَكَّ َحدَّ
َخاِل   َسأَْلُت  قَاَل:  َعِليٍّ  ْبِن  احْلََسِن  َعِن   ، ٍد التَِّميِميِّ حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ح،   ، التَِّميِميِّ َهاَلَة  َأيِب  ْبَن  ِهْنَد 

دِ  ْغَداَد، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ، َصاِحُب ِكتَاِب النََّسِب بِب َ ٍد احْلَُسْيِِنُّ اْلَعِقيِقيُّ َثِِن  ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن جَ   احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ٍد، َحدَّ ْعَفِر ْبِن حُمَمَّ
ِد بْ  ٍد، َعْن أَبِيِه حُمَمَّ ٍد، َعْن َأِخيِه ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ ، َعْن َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ قَاَل: َعِلي ْبُن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ ِن َعِليٍّ

ِفيِه  ْنَد ْبَن َأيِب َهالََة َعْن ِحيَلِة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وََكاَن َوصَّافًا، َفذََكَر احْلَِديَث وَ قَاَل احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ َسأَْلُت َخاِل هِ 
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ُن احْلََسَن َوُيَصّوِبُُه، َويُ َقبُِّح ا  ا ِفيِه النَّاُس، حُيَسِّ َفقَُّد َأْصَحابَُه، َوَيْسَأُل النَّاَس َعمَّ ْلَقِبيَح َويُوِهُنُه، َويف الّرَِوايَِة اأْلُوىَل: َويُ َقّوِيِه  قَاَل: َويَ ت َ
 َبَدَل َوُيَصّوِبُهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ شِعْر ا وَلَا يَكْتُبُ 
َبْكٍر    -  13286 أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  أَبُو َحازٍِم  اْبِن  َوَأْخرَباََن  الرَّمْحَِن  ْبُن َعْبِد  ُد  ثنا حُمَمَّ  ، اْلِمْصِريُّ ْبُن ِسَراٍج  ثنا َعِليُّ   ، َْسَاِعيِليُّ اإْلِ

َبَة، َعْن ُُمَاِهدٍ  ي ْ ، َعِن احْلََكِم ْبِن ُعت َ ، ثنا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن ِإْدرِيَس اأْلَْوِديِّ اٍس َرِضَي هللاُ ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّ َأِخي ُحَسنْيٍ اجْلُْعِفيُّ
ُلو ِمْن قَ ْبِلِه ِمْن ِكتَاٍب، َواَل ََتُطُّهُ بَِيِميِنَك{ ]العنكبو  ُهَما يف قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }َوَما ُكْنَت تَ ت ْ [ قَاَل: " مَلْ َيُكْن َرُسوُل  48ت:  َعن ْ

 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْقَرأُ َواَل َيْكُتُب " 
 حسن. :# قال المحقق 

 
ُد    -  13290 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ، يف آَخرِيَن قَالُوا:  هللِا  أَبُو َعْبِد  َأْخرَباََن  الَِّذي  احْلَِديُث  ْبُن َوَأمَّا  َبْكُر  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن 

يْ  الن َّ اْلُقَشرْيِيُّ  َمْنُصوٍر  ْبُن  اْْلَاِلِق  َعْبُد  ثنا   ، الدِّْميَاِطيُّ ْبُن َسْهٍل  حَيََْي  َعِقيٍل  أَبُو  ثنا  اْلَقاِسِم،  ْبُن  َهاِشُم  النَّْضِر  أَبُو  ثنا   ، َسابُوِريُّ
هللاِ  َماَت َرُسوُل  َما  أَبِيِه قَاَل: "  ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن  َثِِن َعْوُن  ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثنا ُُمَاِلُد  وَكِِّل،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ كَ اْلُمت َ َتَب   َصلَّى 

ْعُت ِمْن َأْصَحابِنَا َيْذُكُروَن ذَ  ْعِبِّ فَ َقاَل َقْد َصَدَق َقْد َسَِ َقِطٌع َويف رَُواتِِه  َوقَ َرأَ " قَاَل ُُمَاِلٌد: َفذََكْرُت َذِلَك لِلشَّ ِلَك فَ َهَذا َحِديٌث ُمن ْ
 ََجَاَعٌة ِمَن الضَُّعَفاِء َواْلَمْجُهوِلنَي، َوهللاُ تَ َعاىَل َأْعَلمُ 

 ضعيف.  ال المحقق:# ق
 

ْغَدادَ  - 13291 ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن َأمْحََد ْبِن نُ َعْيٍم وَِكيُل اْلُمتَِّقي بِب َ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن َحدَّ ، ثنا أَبُو حُمَمَّ
َها  ِهاَلٍل النَّْحِويُّ الضَّرِيُر، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْمرٍو اأْلَنْ  ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ َنَة، َعِن الزُّْهِريِّ ي ْ ، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ َصاِريُّ

تَ َفاَءْل مبَِ  تًا َواِحًدا:  بَ ي ْ ِإالَّ   ، بَ ْيَت ِشْعٍر َقطُّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َما ََجََع َرُسوُل هللِا َصلَّى   " َيُكْن  قَاَلْت:  ََتَْوى  ِلَشْيٍء ا  يُ َقاُل  فَ َلَقلََّما 
َها: َومَلْ يَ ُقْل: حَتَقَُّقا؛ لَِئالَّ يُ ْعرِبَُه، فَ َيِصرَي ِشعْ   رًا "  َكاَن ِإالَّ حَتَقََّق. قَاَلْت َعاِئَشةُ َرِضَي هللاُ َعن ْ

ْسنَاِد َوِفيِهْم َمْن   ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َومَلْ َأْكتُ ْبهُ ِإالَّ هِبََذا اإْلِ جُيَْهُل َحالُُه، َوَأمَّا الرََّجُز فَ َقْد َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  قَاَل الشَّ
 يَ ُقولُهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

}ادْفَعْ   فَقَالَ:  السَّيِّئَةَ،  أَحْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِي  يَدْفَعَ  أَنْ  مِنْ  بِهِ  تَعَالَى  اهللُ  أَمَرَهُ  مَا  ]املؤمنون:  بَابُ  أَحْسَنُ{  هِيَ   [ 96بِالَّتِي 
َماُم، أنبأ َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن احْلََسنِ   -  13298 ِد ْبِن إِبْ َراِهيَم اإْلِ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ََثِبٍت، َأْخرَبّن َأْخرَباََنهُ أَبُو ِإْسَحاَق إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ

ُمَقاِتلِ  اْْلَُذْيِل، َعْن  َأْحَسُن{ ]َأيِب، َعِن  يَِّئةُ اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي  السَّ احْلََسَنةُ َواَل  تَ َعاىَل: }َواَل َتْسَتِوي  فصلت:   ْبِن ُسَلْيَماَن، يف قَ ْولِِه 
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النَِّبُّ  34 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكاَن  النَِّبَّ َصلَّى  يُ ْؤِذي  هللاُ َكاَن  َلَعَنهُ  َأاَب َجْهٍل  َأنَّ  َيْكَرهُ  [، َوَذِلَك  ُمْبِغًضا  َلهُ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى 
َوب َ  َنَك  بَ ي ْ الَِّذي  فَِإَذا  َذِلَك  فَ َعْلَت  فَِإَذا  يَ ُقوُل:  َوالصَّْفِح،  اِبْلَعْفِو  تَ َعاىَل  هللاُ  فََأَمَرهُ  يف  رُْؤيَ َتُه،  َوِلٌّ  َجْهٍل َكأَنَّهُ  َأاَب  يَ ْعِِن  َعَداَوٌة  َنهُ  ي ْ

نْ يَا محَِ  يَِّئَة{ ]امل الدُّ ِفيُق َعَلْيَك، َوقَاَل يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل: }اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن السَّ [ نَ َزَلْت يف  96ؤمنون: يٌم َلَك يف النََّسِب الشَّ
 ِه َوَسلََّم " النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأيِب َجْهٍل ِحنَي َجِهَل َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليْ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ْبِن َعْبدُ   -  13299 ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  اْلُمزَكِّي،  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  َأْخرَباََن  ْبُن َسِعيٍد  َوَقْد  ثنا ُعْثَماُن  وٍس، 
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن  ارِِميُّ ُهَماالدَّ يف قَ ْولِِه  َصاِلٍح، َعْن ُمَعاوِيََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ تَ َعاىَل َعن ْ

َأْحَسُن{ ]فصلت:   اْلُمْؤِمِننَي ابِ 34تَ َعاىَل: }اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي  اْلَغَضِب، َواحْلِْلِم ِعْنَد [ قَاَل: " َأَمَر هللاُ ُسْبَحانَهُ َوتَ َعاىَل  لصَّرِبِ ِعْنَد 
ْيطَاِن، َوَخَضَع َْلُْم َعُدوُّ  َساَءِة، فَِإَذا فَ َعُلوا َذِلَك َعَصَمُهُم هللاُ ِمَن الشَّ يٌم " ذََكَر اْلُبَخاِريُّ  اجْلَْهِل، َواْلَعْفِو ِعْنَد اإْلِ ُهْم، َكأَنَّهُ َوِلٌّ محَِ

َنهُ يف الرتَََّْجَِة  ُهَما َذَهَب ِإىَل أَنَّهُ َوِإْن َخاَطَب ِبِه النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ َمت ْ لََّم فَاْلُمَراُد بِِه ُهَو َوَغرْيُهُ  وََكَأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
 َوهللاُ َأْعَلمُ 

 # قال المحقق: ضعيف. 
 

ْبِن    -  13301 احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ُعَمَر َأْخرَباََن  أَبُو  ثنا  ُسْفيَاَن،  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثنا  َوْيِه،  ُدُرْست َ ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  اْلَفْضِل، 
، َعْن َعاِئَشَة َرضِ  َها قَ َحْفُص ْبُن ُعَمَر، ثنا ُشْعَبةُ قَاَل: أَنْ بََأّن أَبُو ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب َعْبِد هللِا اجْلََدِلِّ اَلْت: " مَلْ َيُكْن َرُسوُل َي هللاُ َعن ْ

اٍب يف اأْلَْسَواِق، َواَل جَيْزِي اِبلسَّيِّئَ  ٍش َواَل َسخَّ َفحِّ َلَها َوَلِكْن يَ ْعُفو َوَيْصَفُح " هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَفاِحٍش، َواَل ُمت َ  ِة ِمث ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ِد بْ   - 13319 ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ َمْعَمٌر، َعنِ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ  اْبِن ُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ

ُْت َبنْيَ َأْن أَبْ َقى َحَّتَّ  طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُنِصْرُت اِبلرُّْعِب، َوأُْعِطيُت اْْلَزَ  اِئَن، َوُخريِّ
ْعِجيَل "  ْعِجيِل فَاْخرَتُْت الت َّ  َأَرى َما يُ ْفَتُح َعَلى أُمَّيِت َوَبنْيَ الت َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، َأْخرَبّن حيَْ  - 13320 ِد ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ اٍر، ثنا حَيََْي َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ََي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ثنا َشبَابَةُ ْبُن َسوَّ
ْعِبَّ، حُيَدُِّث َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّ  ْعُت الشَّ هُ قَاَل: " ِإنَّ ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم أََتى  ْبُن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َساملٍِ اأْلََسِديُّ قَاَل: َسَِ

نْ يَ النَِّبَّ  نْ يَا َواآْلِخَرِة، فَاْختَاَر اآْلِخَرَة َومَلْ يُرِِد الدُّ َهُ َبنْيَ الدُّ  ا "  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَخريَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ْغَداَد، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن   -  13321 ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، بِب َ حُمَمَّ
يَ ْعرِفْ  َمَلٌك مَلْ  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  بُِعَث  اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه قَاَل:  ُكَ َمْعَمٌر، َعِن  ِإنَّ رَبََّك تَ َعاىَل خُيَريِّ َبنْيَ    ُه، فَ َقاَل: " 

 نَِبيًّا َعْبًدا "  َأْن َتُكوَن نَِبيًّا َعْبًدا أَْو نَِبيًّا َمَلًكا، فََأَشاَر ِإلَْيِه ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم َأْن تَ َواَضَع قَاَل: "
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 الْآخِرَةِ   بَابٌ كَانَ إِذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ قَالَ: لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع بْ  - 13322 ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ ُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ
ْيَك أنبأ َسِعيٌد، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َأْخرَبّن مُحَْيٌد اأْلَْعَرُج، َعْن ُمَُ  ْلِبَيِة لَب َّ اِهٍد، أَنَّهُ قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " يُْظِهُر ِمَن الت َّ

َلَك قَالَ  َلَك َواْلُمْلَك اَل َشرِيَك  احْلَْمَد َوالنِّْعَمَة  ِإنَّ  ْيَك،  لَب َّ َلَك  ْيَك اَل َشرِيَك  لَب َّ ْيَك  لَب َّ ِإَذا كَ اللُهمَّ  يَ ْوٍم َوالنَّاُس  : َحَّتَّ  اَن َذاَت 
ْيَك ِإنَّ اْلَعْيَش َعْيُش اآْلِخَرِة " قَاَل ابْ   . ُن ُجَرْيٍج: َوَحِسْبُت َأنَّ َذِلَك يَ ْوُم َعَرفَةَ ُيْصَرفُوَن َعْنهُ َكأَنَّهُ َأْعَجَبهُ َما ُهَو ِفيِه فَ َزاَد ِفيَها لَب َّ

 َوَسلََّم يف َمْوُصواًل خُمَْتَصًرا َعْن ِعْكرَِمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوَهِذِه َكِلَمٌة َصَدَرْت ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ َهَذا ُمْرَسٌل َوَقْد رُِوَي  
 أَنْ َعِم َحالِِه يَ ْوَم احْلَجِّ ِبَعَرَفَة َويف َأَشدِّ َحاِلِه يَ ْوَم اْْلَْنَدقِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 رُوِيَ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ: " أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا " بَاب مَا  
َوْيِه، ثنا يَ ْعُقوُب   -  13327 ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُدُرْست َ

َوةُ ْبُن شُ  ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاسٍ َحي ْ ، َعْن حُمَمَّ ، َعِن الزُّْهِريِّ  قَاَل: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس حُيَدُِّث  َرْيٍح، أنبأ بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، َعِن الزُّبَ ْيِديِّ
َمَلًكا   َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  نَِبيِِّه  ِإىَل  َأْرَسَل  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَ  هللِا  َأنَّ  ِلَرُسوِل  اْلَمَلُك  فَ َقاَل  اَلُم،  السَّ َعَلْيِه  ِجرْبِيُل  َمَعهُ  اْلَماَلِئَكِة  ِمَن 

َُك َبنْيَ َأْن َتُكوَن َعْبًدا نَِبيًّا َوَبنْيَ َأْن َتُكوَن َمَلًكا نَ  َفَت َنِبُّ هللِا َصلَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ هللاَ خُيريِّ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل بِيًّا، فَاْلت َ
لَُه، فََأَشاَر ِجرْبِيُل ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   السَّاَلُم َكاْلُمْسَتِشرِي  َأْن تَ َواَضَع، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا  ِجرْبِيَل َعَلْيِه 

 ا " قَاَل: َفَما َأَكَل بَ ْعَد تِْلَك اْلَكِلَمِة طََعاًما ُمتَِّكئًا َحَّتَّ َلِقَي رَبَّهُ َعزَّ َوَجلَّ " َعَلْيِه َوَسلََّم: " َبْل َأُكوُن َعْبًدا نَِبيًّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 بَابُ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ: " أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ أَنْ يُدْرِدَنِي " 
، ثن  - 13328 ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َحاتٍِ ٍد اْلَمْرَوِزيُّ ا َأمْحَُد ْبُن ُعَمَر اْلَقاِضي، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن بُ َرْيَدَة، ْيٍد، َحدَّ َلَة، ثنا َخاِلُد ْبُن ُعب َ َها، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا    أَبُو َُتَي ْ َعْن أَبِيِه، َعْن أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي هللاُ تَ َعاىَل َعن ْ
َواِك َحَّتَّ َخِشيُت َعَلى َأْضَراِسي "،    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما زَاَل ِجرْبِيُل يُوِصيِِن اِبلسِّ
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لَ  ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َوَقْد َرَوي ْ وََكَذِلَك َرَواهُ َغرْيُهُ َعْن َأيِب َُتَي ْ نَا يف َة حَيََْي ْبِن َواِضٍح قَاَل اْلُبَخاِريُّ َرمِحَهُ هللاُ: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن قَاَل الشَّ
َم: أُِمَر اِبْلُوُضوِء ِلُكلِّ َصاَلٍة طَاِهًرا َأْو َغرْيَ ِكتَاِب الطََّهارَِة َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َحْنظََلَة ْبِن َأيِب َعاِمٍر َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

َواِك ِلُكلِّ َصاَلةٍ  ا َشقَّ َذِلَك َعَلْيِه أُِمَر اِبلسِّ  طَاِهٍر، فَ َلمَّ
 موضوع.  # قال المحقق:

 
اْلَفِقيُه، أنبأ ِإبْ َراِهيُم ْبُن يُوُسَف ْبِن َخاِلٍد، ثنا َأمْحَُد    َوأَنْ بََأّن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ِإَجازًَة، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاقَ   -  13329

، َعْن َعْمٍرو، َمْوىَل اْلُمطَِّلِب، َعِن اْلُمطَّ  ِلِب ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي ْبُن َعْمرٍو، ثنا اْبُن َوْهٍب، ثنا حَيََْي ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َساملٍِ
َها  َواَك َحَّتَّ ََتَوَّْفُت َأْن يُْدرَِدّن " هللاُ َعن ْ  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َلَقْد َلزِْمُت السِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابٌ كَانَ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى 
ِد ْبنُ   - 13332 ، ثنا أَبُو َخِليَفَة، ثنا أَبُو اْلَولِيِد، ثنا َجرِيُر ْبُن َعْبِد احْلَمِ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ يِد،   يُوُسَف، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ

بْ  ُعَمُر  َحْفٍص  أَبُو  أنبأ  َة،  مِبَكَّ ِفَراٍس،  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسُن  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  َوَأْخرَباََن  َعْبِد  ح  ْبُن  َعِليُّ  ثنا   ، اجْلَُمِحيُّ َأمْحََد  ُن 
اِئبِ  ، َعْن حُمَاِرِب ْبِن ِدََثٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر  اْلَعزِيِز، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإَْسَاِعيَل الطَّاْلَقاّنُّ، ثنا َجرِيُر ْبُن َعْبِد احْلَِميِد، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ

ُهَما قَاَل:    َأْدِري "، فَ َقاَل َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا ِأيُّ اْلِبَقاِع َخرْيٌ؟ قَاَل: " اَل َرِضَي هللاُ َعن ْ
اَلُم، فَ َقاَل لَُه: " ايَ  ؟ قَاَل: " اَل َأْدِري "، فََأََتهُ ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ  ِجرْبِيُل ِأيُّ اْلِبَقاِع َخرْيٌ؟ " قَاَل: اَل َأْدِري قَاَل:  " ِأيُّ اْلِبَقاِع َشرٌّ

اَلُم اْنتِ  َفَض ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ ؟ " قَاَل: اَل َأْدِري قَاَل: " َسْل رَبََّك " قَاَل: فَانْ ت َ ٌد َصلَّى " ِأيُّ اْلِبَقاِع َشرٌّ َها حُمَمَّ َفاَضًة َكاَد ُيْصَعُق ِمن ْ
ٌد ِأيُّ اْلِبَقاِع َخرْيٌ هللاُ َعَلْيِه َوسَ   فَ ُقْلَت اَل َأْدِري، َوَسأََلَك  لََّم فَ َقاَل: َما َأْسأَلُهُ َعْن َشْيٍء، فَ َقاَل هللاُ َجلَّ َوَعاَل جِلِرْبِيَل: َسأََلَك حُمَمَّ

، فَ ُقْلَت اَل َأْدِري، فََأْخرِبْهُ َأنَّ َخرْيَ اْلِبَقاِع اْلَمَساِجدُ   َوَأنَّ َشرَّ اْلِبَقاِع اأْلَْسَواُق " َويف َهَذا اْلَمْعىَن َأْخبَاٌر َكِثريَةٌ  ِأيُّ اْلِبَقاِع َشرٌّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 [ 6بَابُ مَا نَهَاهُ اهللُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: }وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ{ ]املدثر:  

ْبُن َعْبِد هللِا    -  13333 ُد  ْبُن َأْخرَباََن حُمَمَّ ُد  ثنا حُمَمَّ يَ ْعُقوَب  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  اْلَقاِضي قَااَل: ثنا  احْلََسِن  احْلَاِفُظ، َوَأمْحَُد ْبُن 
: َأرَاهُ   ، َعْن َعطَاٍء قَاَل زََكرايَّ ، ثنا اْبُن اْلُمبَاَرِك، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ ُهَما يف قَ ْوِلِه َعِن اْبنِ ِإْسَحاَق، ثنا زََكرايَّ ْبُن َعِديٍّ  َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

ُتْم ِمْن راًِب ِلرَيْبُ َو يف َأْمَواِل النَّاِس، َفاَل يَ ْربُو ِعْنَد هللِا{ ]الروم:   [ قَاَل: ُهَو الّراَِب احْلاََلُل َأْن يُ ْهَدى يُرِيُد َأْكثَ َر 39تَ َعاىَل: }َوَما آتَ ي ْ
 [ 6ْزَر، َوَنَُِي َعْنهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخاصًَّة }َواَل ََتُْنْن َتْسَتْكِثُر{ ]املدثر: ِمْنهُ َفاَل َأْجَر ِفيِه َواَل وِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا  ٌد، ثنا أَبُو نُ َعْيٍم، ثنا َسَلَمةُ ْبُن َسابُوَر،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ حُمَمَّ
 [ قَاَل: " اَل تُ ْعِط رَُجاًل لِيُ ْعِطَيَك َأْكثَ َر ِمْنهُ " 6َعْن َعِطيََّة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }َواَل ََتُْنْن َتْسَتْكِثُر{ ]املدثر:  

 حسن. # قال المحقق:
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ْبُن فُو   -  13339 َبْكِر  أَبُو  ثَ نَا  ثنا َشرِيٌك، َوقَ ْيٌس، َعْن َحدَّ أَبُو َداُوَد،  ثنا  ْبُن َحِبيٍب،  يُوُنُس  ثنا  ْبُن َجْعَفٍر،  هللِا  أنبأ َعْبُد  َرٍك، 
: " َكاَن طَوِيَل الصَّْمِت  قَاَل: نَ َعْم قَالَ َِسَاِك ْبِن َحْرٍب قَاَل: قُ ْلُت جِلَاِبِر ْبِن ََسَُرَة: َأُكْنَت جُتَاِلُس َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟  

ْيَء ِمْن أُُمورِِهْم، فَ َيْضَحُكوَن وَ  ْعَر َوالشَّ َا تَ نَاَشُدوا ِعْنَدهُ الشِّ َم " قَِليَل الضَِّحِك، وََكاَن َأْصَحابُهُ رمبَّ َا تَ َبسَّ  رمبَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َوْيِه، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا أَبُو َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّ   -  13340 ْغَداَد، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُدُرْست َ اُن، بِب َ

ْن َخارَِجَة ْبِن زَْيٍد، َأنَّ نَ َفرًا َجَة، َأْخرَبَهُ عَ َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُمْقِرُئ، ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعِن اْلَولِيِد ْبِن َأيِب اْلَولِيِد، َأنَّ ُسَلْيَماَن ْبَن َخارِ 
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: ُكْنُت َجارَُه،  َدَخُلوا َعَلى أَبِيِه زَْيِد ْبِن ََثِبٍت َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َقالُوا: َحدِّثْ نَا َعْن بَ ْعِض َأْخاَلِق النَِّبِّ َصلَّى  

نْ يَا ذََكَرَها َمَعنَا، َوِإَذا ذََكْراَن اآْلِخَرَة ذَكَ َفَكاَن ِإَذا نَ َزَل اْلَوْحُي بَ َعَث إِ  َرَها َمَعنَا َوِإَذا  ِلَّ فَآتِيِه، فََأْكُتُب اْلَوْحَي، وَُكنَّا ِإَذا ذََكْراَن الدُّ
ثُُكْم َعْنُه؟ "   ذََكْراَن الطََّعاَم ذََكَرهُ َمَعنَا، َأَو ُكلُّ َهَذا َُنَدِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 انَ يُؤْخَذُ عَنِ الدُّنْيَا، عِنْدَ تَلَقِّي الْوَحْيِ وَهُوَ مُطَالَبٌ بِأَحْكَامِهَا عِنْدَ الْأَخْذِ عَنْهَا بَابُ كَ 
 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَْسَاِعيُل اْلَقاِضي، ثنا حَ   -  13344 اُج بْ َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ َهاٍل، َوُسَلْيَماُن جَّ ُن ِمن ْ
ُهَما  اٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ اُر ْبُن َأيِب َعمَّ قَاَل: ُكْنُت َمَع َأيِب ِعْنَد النَِّبِّ َصلَّى  ْبُن َحْرٍب قَااَل: ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، ثنا َعمَّ

ىَل اْبِن  َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجٌل يُ نَاِجيِه، َفَكاَن َكاْلُمْعِرِض َعْن َأيِب َفَخَرْجنَا ِمْن ِعْنِدِه، فَ َقاَل: َأمَلْ تَ َر إِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَع النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 
يُ نَاِجيِه قَاَل: وََكاَن َأَحٌد؟ قُ ْل ؟ فَ ُقْلُت َلُه: اَي أََبِت َكاَن ِعْنَدهُ رَُجٌل  َك َكاَن َكاْلُمْعِرِض َعِنِّ ُت: نَ َعْم فَ َرَجْعنَا، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل  َعمِّ

َهْل رَأَيْ َتهُ اَي َعْبَد هللِا؟ " قُ ْلُت: نَ َعْم هللِا ِإّّنِ قُ ْلُت ِلَعْبِد هللِا َكَذا وََكَذا، فَ َقاَل ِل: َكَذا وََكَذا فَ َهْل َكاَن ِعْنَدَك َأَحٌد؟ فَ َقاَل: " نَ َعْم 
 السَّاَلُم ُهَو الَِّذي َشغََلِِن َعْنَك "  قَاَل: " َذِلَك ِجرْبِيُل َعَلْيهِ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابٌ كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَدِّلَ مِنْ أَزْوَاجِهِ أَحَد ا، ثُمَّ نُسِخَ 
ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضِل، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس    -  13346 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد حُمَمَّ حُمَمَّ

ْعِبِّ قَاَل: نَ َزَل َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  ، َعِن الشَّ ِإْن    َوَسلََّم: }اَي أَي َُّها النَِّبُّ ُقْل أِلَْزَواِجكَ   ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن َأيِب َسَلَمَة اْْلَْمَداّنِّ
{ ]األحزاب:   َعاَلنْيَ َها فَ ت َ ت َ نْ يَا َوزِين َ َُهنَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَاْخرَتَْن  28ُكْننُتَّ تُرِْدَن احْلَيَاَة الدُّ ، َفَخريَّ [ ِإىَل آِخِر اآْليَ َتنْيِ

اآْلِخَرَة، َفَشَكَر هللاُ َْلُنَّ َذلِ  اَر  َأْزَواٍج، َوَلْو هللاَ َوَرُسولَهُ َوالدَّ هِبِنَّ ِمْن  َل  تَ َبدَّ ِمْن بَ ْعُد، َواَل َأْن  َلَك النَِّساءُ  َك َوأَنْ َزَل َعَلْيِه }اَل حيَِلُّ 
، ِإالَّ َما َمَلَكْت مَيِيُنَك{ ]األحزاب:   [ 52َأْعَجَبَك ُحْسنُ ُهنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا َحاِجٌب، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َيَسارٍ ،    َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرثِ   -  13347 َهاّنُّ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ اأْلَْصب َ

اخْ  هللاُ  َُهنَّ  َخريَّ ا  َلمَّ قَاَل:  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن  قَ تَاَدَة،  َعْن  ِهاَلٍل،  َأيِب  َعْن  اْلَفْضِل،  ْبُن  َعارُِم  اآْلِخَرةَ رَتَْن  ثنا  اَر  َوالدَّ َوَرُسوَلهُ  هللاَ 
، فَأَنْ َزَل هللاُ َعَلْيِه }اَل حيَِلُّ َلَك النَِّساءُ ِمْن بَ ْعُد{ ]األحزاب:    [ 52فَ َقَصَرهُ َعَلْيِهنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

قَا  -  13355 َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َعْبِد  َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  اَل: 
ْعِبِّ قَاَل: " َوَهْْبَ ِلَرُسوِل هللاِ  ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِنَساٌء أَنْ ُفسَ اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن زََكرايَّ ْبِن َأيِب زَاِئَدَة، َعِن الشَّ ُهنَّ

أُمُّ  ُهنَّ  ِمن ْ بَ ْعَدهُ  يَ ْنِكْحَن  َومَلْ   ،َ تُ ُويفِّ َحَّتَّ  يَ ْقَرهْبُنَّ  َومَلْ   ، بَ ْعَضُهنَّ َوَأْرَجى  ْعِضِهنَّ  بِب َ َمْن َفَدَخَل  }تُ ْرِجي  تَ َعاىَل:  قَ ْولُهُ  َفَذِلَك  َشرِيٍك،   
َغْيَت ِمَّ  ُهنَّ َوتُ ْؤِوي ِإلَْيَك َمْن َتَشاءُ َوَمِن ابْ ت َ  [ "  51ْن َعَزْلَت َفاَل ُجنَاَح َعَلْيَك{ ]األحزاب:  َتَشاءُ ِمن ْ

ْعِبُّ   َكَذا قَاَل الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َأمْحَُد    -  13356 ثنا  اْلَعبَّاِس،  أَبُو  ثنا  الصَّرْييفُّ قَااَل:  احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيٍد  هللِا  أَبُو َعْبِد  َأْخرَباََن  ْبِن َوَقْد  َبَسَة  يُوُنَس، َعْن َعن ْ ْبُن 

ملَْ   " قَاَل:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  َحْرٍب،  ْبِن  َعْن َِسَاِك  َوَهَبْت اأْلَْزَهِر،  اْمَرأٌَة  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِعْنَد  َيُكْن   
 نَ ْفَسَها َلهُ " 

، َوِإْن َكا ْلُهنَّ ، َومَلْ يَ ْقب َ  َلمُ َنْت َحاَلاًل َلُه، َوهللاُ َأعْ فَ َعَلى َهَذا ِإْن َصحَّ ِإْسنَاُدهُ َكأَنَّهُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْرَجاُهنَّ
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
 بَابُ الْأَنْسَابِ كُلِّهَا مُنْقَطِعَة  يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا نَسَبَهُ 

ِريُّ  - 13393 ْبُن ُخَزمْيََة، ثنا ُمَعلَّى ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا احْلََسُن ْبُن يَ ْعُقوَب، َوِإبْ َراِهيُم ْبُن ِعْصَمَة قَااَل: ثنا السَّ
ٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعلِ  ، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس  َأَسٍد، ثنا ُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ يِّ ْبِن احْلَُسنْيِ

َثِِن أَ  ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ احْلَُسنْيِ  بُو َجْعَفٍر، َعْن أَبِيِه َعِليِّ ْبِن  حُمَمَّ
ُهْم أَتَ  ا تَ َزوََّج ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ أُمَّ ُكْلثُوِم بِْنَت َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعن ْ ى َُمِْلًسا يف َمْسِجِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ قَاَل: َلمَّ

الَّ مَلْ َيُكْن جَيِْلُس ِفيِه َغرْيُُهْم، َفَدَعْوا َلهُ اِبْلرَبََكِة، فَ َقاَل: َأَما َوهللِا َما َدَعاّن ِإىَل تَ ْزِوجِيَها إِ َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ اْلَقرْبِ َواْلِمْنرَبِ لِْلُمَهاِجرِيَن 
َقِطٌع يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ُكلُّ َسَبٍب َوَنَسٍب ُمن ْ  ِإالَّ َما َكاَن ِمْن َسَبِب َوَنَسِب "   َأّّنِ َسَِ

 َلْفُظ َحِديِث اْبِن ِإْسَحاَق َوُهَو ُمْرَسٌل َحَسٌن َوَقْد رُِوَي ِمْن َأْوُجٍه ُأَخَر َمْوُصواًل َوُمْرَساًل 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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الْ   -  13395 َجْعَفٍر  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثَ نَا  أَبُو  َحدَّ ثنا  َأيِب،  َثِِن  َحدَّ َبٍل،  َحن ْ ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا   ، َقِطيِعيُّ
ْبِن خَمْرَ  اْلِمْسَوِر  بِْنُت  َبْكٍر  أُمُّ  نَا  ثَ ت ْ هللِا ْبُن َجْعَفٍر قَاَل: َحدَّ ثنا َعْبُد  َبِِن َهاِشٍم،  َمْوىَل  ْبِن َأيِب رَاِفعٍ َسِعيٍد،  ْيِد هللِا  ، َعِن  َمَة، َعْن ُعب َ

ُمْضَغٌة ِمِنِّ يَ ْقِبُضِِن، َما قَ َبَضَها َويَ ْبُسُطِِن   اْلِمْسَوِر ْبِن خَمَْرَمَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " فَاِطَمةُ 
َقِطعُ   َغرْيَ َنَسِب َوَسَبِب َوِصْهِري " َما َبَسطََها، َوِإنَّ اأْلَْنَساَب يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة تَ ن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِإْسَحاَق،    -  13396 ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا  زاَِيٍد،  ْبُن  أَبُو َسْهِل  أنبأ  اْلَقطَّاُن،  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ٍد  َوَأْخرَباََن  حُمَمَّ ْبُن  ِإْسَحاُق  ان 
ْبُن   هللِا  ثنا َعْبُد   ، هللاُ عَ اْلَفْرِويُّ ْبِن خَمَْرَمَة َرِضَي  اْلِمْسَوِر  ْبِن خَمَْرَمَة، َعِن  اْلِمْسَوِر  بِْنِت  َبْكٍر  أُمِّ  ، َعْن  الزُّْهرِيُّ ْنهُ قَاَل: قَاَل َجْعَفٍر 

َقِطُع ُكلُّ َنَسٍب ِإالَّ َنَسِب َوَسَبِب َوِصْهِري "   َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " يَ ن ْ
 َذا َرَواهُ ََجَاَعٌة َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر ُدوَن اْبِن َأيِب رَاِفٍع يف ِإْسنَاِدهِ َهكَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ جُنُب ا 
ْيٍد ا  -  13400 ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ُد ْبُن يُوُنَس، ثنا اْلَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ لصَّفَّاُر، ان حُمَمَّ

، َعْن َجْسَرَة، َعْن أُمِّ َسَلَمةَ  ْهِليِّ ، َعْن حَمُْدوٍج الذُّ َها قَاَلْت: َخَرَج َرُسوُل  ان اْبُن َأيِب َغِنيََّة، َعْن َأيِب اْْلَطَّاِب اْْلََجِريِّ  َرِضَي هللاُ َعن ْ
هللاُ  إِ هللِا َصلَّى  اْلَمْسِجُد جِلُُنٍب، َواَل حِلَاِئٍض  َأاَل اَل حيَِلُّ َهَذا  َه َهَذا اْلَمْسِجَد فَ َقاَل: "  الَّ ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوجَّ

َلكُ  ْنُت  بَ ي َّ َقْد  َأاَل   ، َواحْلَُسنْيِ َواحْلََسِن،  َوفَاِطَمَة،   ، َوَعِليٍّ َوَسلََّم،  " َعَلْيِه  َتِضلُّوا  اَل  َأْن  اأْلََْسَاَء   ُم 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احلَْ   -  13402 رَّاُج، ثنا َأْخرَباََنهُ أَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ َسِن ْبِن ِإَْسَاِعيَل السَّ

، ثنا   ْعُت َعطَاَء ْبَن ُمْسِلٍم، يَْذُكُر َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة، َعْن َجسْ ُمَطنيٌَّ اُر قَاَل: َسَِ َرَة، َعْن أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي هللاُ حَيََْي ْبُن مَحَْزَة التَّمَّ
َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأاَل ِإنَّ َمْسِجدِ  ي َحَراٌم َعَلى ُكلِّ َحاِئٍض ِمَن النَِّساِء، وَُكلِّ ُجُنٍب ِمَن الّرَِجاِل، َعن ْ

ُهْم "  ، َوفَاِطَمَة، َواحْلََسِن َواحْلَُسنْيِ " َرِضَي هللاُ َعن ْ ٍد َوَأْهِل بَ ْيِتِه َعِليٍّ  ِإالَّ َعَلى حُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اْلَفارِ   -  13403 َبْكٍر  أَبُو  رَِوايَةَ  َأْخرَباََن  َفذََكَر  اْلُبَخاِريُّ  قَاَل  قَاَل:  فَاِرٍس  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أان  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ ِإْسَحاَق  أَبُو  أنبأ   ، ِسيُّ

َها َعِن ا َلَت َعْن َجْسَرَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َواَل لنَِّبِّ حَمُْدوٍج َعْن َجْسَرَة، ُثَّ قَاَل اْلُبَخاِريُّ َوقَاَل أَف ْ
ُد ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب حَ  ْفَصَة، َعْن َعِطيََّة، َعْن َأيِب َسِعيٍد َرِضَي َيِصحُّ َهَذا َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد َرَوى حُمَمَّ
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ْسِجِد َغرْيِي  صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم لَِعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: " اَي َعِليُّ " اَل حيَِلُّ أِلََحٍد جُيِْنُب يف َهَذا اْلمَ هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ 
 َوَغرْيَُك "،  

دِ  ْبَن حُمَمَّ هللِا  َعْبَد  ٍد  َأاَب حُمَمَّ َأنَّ   ، َلِميُّ السُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  ْبِن أَنْ بَأَنِيِه  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثَ نَا  َحدَّ قَاَل:  َأْخرَبَُهْم  زاَِيٍد  ْبِن  َعِليِّ  ْبِن   
ِطيَّةُ ًضا ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َعِطيََّة، َوعَ ُخَزمْيََة، ان َعِليُّ ْبُن اْلُمْنِذِر، ثنا اْبُن ُفَضْيٍل، ثنا َساملُ ْبُن َأيِب َحْفَصَة، َفذََكَرهُ َورُِوَي َذِلَك أَيْ 

 ُهَو اْبُن َسْعٍد اْلَعْويفُّ َغرْيُ حُمَْتجٍّ ِبِه َوهللاُ ُسْبَحانَهُ َوتَ َعاىَل َأْعَلمُ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ تَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَى مَنْ شَرِبَ بَوْلَهُ وَدَمَهُ 

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد اْلَعطَّاُر، ثنا َأمْحَُد َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن عُ  - 13406 َمَر ْبِن قَ تَاَدَة، ثنا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ
َأْخرَبَْتِِن ُحكَ  اٍج، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل:  َمِعنٍي، َعْن َحجَّ ْبُن  ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا حَيََْي  احْلََسِن  أَُمْيَمَة،  ْبُن  َها ْيَمةُ بِْنُت  أُمِّ َعْن أَُمْيَمَة، 

، فَ َوَضَع حَتَْت َسرِيرِِه َفَجاَء فََأرَاَدُه، فَِإَذا  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُبوُل يف َقَدٍح ِمْن ِعيَداٍن ُثَّ َوَضَع حَتَْت َسرِيرِِه فَ بَالَ 
الَّ اْلَقَدُح لَْيَس ِفيِه َشْيٌء، فَ َقاَل اِلْمرَأَ  ْوُل  اْلب َ أَْيَن  َأْرِض احْلََبَشِة: "  بَ رََكٌة َكاَنْت ََتُْدُمهُ أِلُمِّ َحِبيَبَة َجاَءْت َمَعَها ِمْن  ِذي ٍة يُ َقاُل َْلَا 

 َكاَن يف َهَذا اْلَقَدِح؟ " قَاَلْت: َشرِبْ ُتهُ اَي َرُسوَل هللِا " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن غَاِلٍب، ان ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل أَ   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسنِ   -  13407 بُو  َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن َعْبَداَن، ان حُمَمَّ

أَبِيِه قَا ْبِن الزَُّبرْيِ، حُيَدُِّث َعْن  ْبَن َعْبِد هللِا  ْعُت َعاِمَر  ْبُن اْلَقاِسِم قَاَل: َسَِ ْيُد  ثنا ُهن َ هللاُ َعَلْيِه  لَ َسَلَمَة،  هللِا َصلَّى  : اْحَتَجَم َرُسوُل 
ف َ  قَاَل:   " إِْنَساٌن  أَْو  َأْو َكْلٌب  َسُبٌع  َعْنهُ  يَ ْبَحُث  اَل  فَ َوارِِه  اْذَهْب   " َوقَاَل:  َدَمُه،  َوَأْعطَاّن  أَتَ ْيُت َوَسلََّم  ُثَّ  َفَشرِبْ ُتُه،  َعْنهُ  ْيُت  َنحَّ ت َ

هللاُ َعَلْيِه وَ  " قُ ْلتُ النَِّبَّ َصلَّى  ِإالَّ َقْد َشرِبْ َتهُ  َما َأرَاَك  أََمْرَتِِن قَاَل: "  الَِّذي  ْعُت  " قُ ْلُت: َصن َ ْعَت؟  " َما َصن َ : نَ َعْم  َسلََّم، فَ َقاَل: 
َة الَّيِت َكاَنْت قَاَل: " َماَذا تَ ْلَقى أُمَّيِت ِمْنَك؟ " قَاَل أَبُو َجْعَفٍر: َوزَاَدّن بَ ْعُض َأْصَحاِب احْلَِديِث َعْن َأيِب َسَلمَ  َة قَاَل: َفرَيَْوَن َأنَّ اْلُقوَّ

ِة َدِم النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم    يف اْبِن الزَُّبرْيِ ِمْن قُ وَّ
ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َورُِوَي َذِلَك ِمْن َأْوُجٍه ُأَخَر َعْن َأَْسَاَء بِْنِت َأيِب َبْكٍر، َوَعْن َسْلمَ  ُهْم َدَمهُ قَاَل الشَّ اَن يف ُشْرِب اْبِن الزَُّبرْيِ َرِضَي هللاُ َعن ْ

 َورُِوَي َعْن َسِفيَنَة أَنَّهُ َشرِبَهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّا -  13408 ِر، َوإِبْ َراِهيُم ْبُن َأْسبَاٍط قَااَل: َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ

ِه قَاَل: اْحَتَجَم ا لنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُثَّ قَاَل ثنا ُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس، ثنا اْبُن َأيِب ُفَدْيٍك، ثنا بُ َرْيهُ ْبُن ُعَمَر ْبِن َسِفيَنَة، َعْن َجدِّ
فَاْدِفنْ  َم  الدَّ َهَذا  ُخْذ   " فَ ِل:  بِِه،  ْبُت  َغي َّ فَ ت َ قَاَل:  ُفَدْيٍك  َأيِب  اْبُن  َشكَّ  َوابُّ  َوالدَّ النَّاُس  قَاَل:  َأْو   ،" َوالطَّرْيِ  َوابِّ  الدَّ ِمَن  َشرِبْ ُتهُ  هُ 

 قَاَل: ُثَّ َسأََلِِن، فََأْخرَبْتُهُ َأّّنِ َشرِبْ ُتهُ َفَضِحَك " 
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 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 مِنْ أَنَّ أَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِنيَ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ نِكَاحُهُنَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِنيَ بَابُ مَا خُصَّ بِهِ  

، ثنا احْلََسُن ْبُن    -  13418 ُد ْبُن مُحَْيٍد، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد اللَّْخِميُّ ، ثنا حُمَمَّ اْلَعبَّاِس الرَّاِزيُّ
ْبِن َأيِب ِهْنٍد، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّ  ، َعْن َداُوَد  الث َّْوِريُّ َأيِب ُعَمَر، ثنا ُسْفيَاُن  ْبُن  ِمْهَراُن  هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل رَُجٌل  ثنا  اٍس َرِضَي 

َزوَّْجُت َعاِئَشَة َأْو أُمَّ َسلَ  ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى َمَة، فَأَنْ َزَل هللاُ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلْو َقْد َماَت َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَت َ
ِدِه أَبًَدا ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعْنَد هللِا َعِظيًما{ ]األحزاب:  َعزَّ َوَجلَّ: }َوَما َكاَن َلُكْم َأْن تُ ْؤُذوا َرُسوَل هللِا، َواَل َأْن تَ ْنِكُحوا َأْزَواَجهُ ِمْن بَ عْ 

 [ " قَاَل ُسَلْيَماُن: مَلْ يَ ْرِوِه َعْن ُسْفيَاَن ِإالَّ ِمْهَرانُ 53
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
وَتَزْوِجيِهِ   النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنَاتِهِ  تَسْمِيَةِ أَزْوَاجِ  دَلَالَة  عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: }أُمَّهَاتُهُمْ{ ]األحزاب:  بَابُ   [ 6بَنَاتَهُ وَفِي ذَلِكَ 

ْغَداَد، أنبأ َعْبُد هللاِ  - 13423 ِد ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَّ َوْيهِ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَّ ، ثنا   ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُدُرْست َ
أَبُو ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ح  َمِنيٍع،  َأيِب  ْبُن  اُج  احْلَجَّ َثِِن  َحدَّ ُسْفيَاَن،  ْبُن  أَبُو    يَ ْعُقوُب  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس 

َحدَّ  الرَُّصايفُّ،  َمِنيٍع  َأيِب  ْبُن  اُج  َحجَّ ثنا  احْلََلِبُّ،  تَ َزوََّجَها  ُأَساَمَة  اْمَرأٍَة  َأوَُّل   " قَاَل:  الزُّْهِريِّ  َعِن  زاَِيٍد،  َأيِب  ْبُن  هللِا  ْيُد  َجدِّي ُعب َ َثِِن 
َها أَبُوَها وََّجَها يف اجْلَاِهِليَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخِدجَيةُ بِْنُت ُخَويِْلِد ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن ُقَصيٍّ تَ زَ  ِة، َوأَْنَكَحهُ ِإايَّ

َب، َورُقَ يََّة َوأُمَّ ُكْلثُوٍم، َوفَاِطَمَة َرِضَي هللاُ ُخَويِْلٌد، فَ َوَلَدْت لَِرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَقاِسَم َوبِِه َكاَن يَُكىنَّ َوالطَّاِهَر َوزَيْ نَ 
ُهْم، فََأمَّا زَيْ َنُب بِْنتُ  َزوََّجَها أَبُو اْلَعاِص ْبُن الرَّبِيِع ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َعْبدِ   َعن ْ  َِشِْس ْبِن َعْبِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ت َ

َعِليُّ   َزوََّجَها  فَ ت َ أَُماَمُة،  اَْسَُها  َجارِيًَة  اْلَعاِص  أِلَيِب  فَ َوَلَدْت  اجْلَاِهِليَِّة  يف  فَاِطَمةُ  َمنَاٍف  تُ ُوفَِّيْت  بَ ْعَدَما  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َأيِب طَاِلٍب  ْبُن 
َوِعْنَدهُ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َ َعِليٌّ  فَ تُ ُويفِّ َها،  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعَلى   بِْنُت  َفَخلََّف  َها،  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  أَُماَمةُ 

َهاِشٍم، فَ تُ ُوفَِّيْت ِعْنَدهُ َوأُمُّ َأيِب    ْعَد َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ اْلُمِغريَةُ ْبُن نَ ْوَفِل ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبنِ أَُماَمَة ب َ 
هللاُ  َرِضَي  َوَخِدجَيةُ  َأَسٍد،  ْبِن  ُخَويِْلِد  بِْنُت  َهالَةُ  الرَّبِيِع  ْبِن  َعَلْيِه اْلَعاِص  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  بِْنُت  َيةُ  رُق ْ َوَأمَّا  ِه،  أُمِّ ُأْخُت  َخالَُتهُ  َها  َعن ْ  

َزوََّجَها ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف اجْلَاِهِليَِّة فَ َوَلَدْت لَهُ َعْبَد هللِا ْبَن عُ  َ  ْثَماَن َقْد َكاَن بِِه يَُكىنَّ  َوَسلََّم، فَ ت َ َأوََّل َمرٍَّة َحَّتَّ ُكِنِّ
َبْدرٍ  زََمَن  َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َيةُ  رُق ْ تُ ُوفَِّيْت  ُثَّ  يَُكىنَّ  َوِبُكلٍّ َكاَن  ُعْثَماَن  ْبِن  بَِعْمرِو  َذِلَك  َعَلى  بَ ْعَد  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُعْثَماُن  فَ َتَخلََّف   ،

َعهُ َأْن َيْشَهَد بَْدرًا، َيةُ بِْنتُ   َدْفِنَها َفَذِلَك َمن َ  َوَقْد َكاَن ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ َهاَجَر ِإىَل َأْرِض احْلََبَشِة، َوَهاَجَرْت َمَعهُ رُق ْ
يَ وْ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  بِْنُت َرُسوِل  َيةُ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوتُ ُوفَِّيْت رُق ْ هللِا َصلَّى  َمْوىَل َرُسوِل هللِا  َم  َرُسوِل  ْبِن َحارِثََة  ُقُدوِم زَْيِد 

َزوََّجَها أَْيًضا ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرِضَي    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبِشريًا ِبَفْتِح َبْدٍر، َوَأمَّا أُمُّ ُكْلثُوِم بِْنُت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  َوَسلََّم فَ ت َ
ب َ  بِْنتُ هللاُ َعْنهُ  ئًا، َوَأمَّا فَاِطَمةُ  َلهُ َشي ْ تَِلْد  تُ ُوفَِّيْت ِعْنَدهُ َومَلْ  َها ُثَّ  هللاُ َعن ْ َيَة َرِضَي  ُأْخِتَها رُق ْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ْعَد  هللِا َصلَّى   َرُسوِل 

َزوََّجَها َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َوَلَدْت َلهُ َحسَ  َن ْبَن َعِليٍّ اأْلَْكرَبَ، َوُحَسنْيَ ْبَن َعِليٍّ َوُهَو اْلَمْقتُوُل اِبْلِعَراِق اِبلطَّفِّ فَ ت َ
َزوَّ  ُهَما، فََأمَّا زَيْ َنُب، فَ ت َ َعن ْ هللاُ  ِمْن َعِليٍّ َرِضَي  َما َوَلَدْت فَاِطَمةُ  ْبُن َجْعَفٍر  َوزَيْ َنَب َوأُمَّ ُكْلثُوٍم، فَ َهَذا  هللِا  َفَماَتْت ِعْنَدهُ َجَها َعْبُد 
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َزوََّجَها ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوَقْد َوَلَدْت لَهُ َعِليَّ ْبَن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر َوَأًخا َلهُ آَخَر يُ َقاُل َلهُ َعْوٌن، َوأَمَّا أُمُّ ُكْلثُومٍ  ، فَ ت َ
َ، ُثَّ َخلََّف َعَلى أُمِّ ُكْلثُوٍم بَ ْعَد ُعَمرَ فَ َوَلَدْت لَهُ زَْيَد ْبَن ُعَمَر، ُضِرَب لَيَاِلَ  َهُم َلهُ َحَّتَّ تُ ُويفِّ َعْوُن   ِقتَاِل اْبِن ُمِطيٍع َضْراًب مَلْ يَ َزْل يَ ن ْ

ئًا َحَّتَّ َماَت، ُثَّ َخلََّف َعَلى أُمِّ ُكْلثُوٍم بَ ْعَد َعْوِن ْبِن َجْعَفٍر حمَُ  ُد ْبُن َجْعَفٍر، فَ َوَلَدْت َلهُ َجارِيًَة يُ َقاُل َْلَا ْبُن َجْعَفٍر، فَ َلْم تَِلْد َلهُ َشي ْ مَّ
ا فَ َلمَّ َسرِيٍر،  َعَلى  اْلَمِديَنِة  ِإىَل  َة  َمكَّ ِمْن  نُِعَشْت  َنةُ  اْْلَطَّاِب،    بُ ث ْ ْبِن  ُعَمَر  بَ ْعَد  أُمِّ ُكْلثُوٍم  َعَلى  َخلََّف  ُثَّ  تُ ُوفَِّيْت،  اْلَمِديَنَة  َقِدَمِت 

ئًا َحَّتَّ َماَتْت ِعْنَدُه، َوتَ َزوَّ َوَعْوِن ْبِن َجعْ  ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َعْبِد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، فَ َلْم تَِلْد َلهُ َشي ْ َها  َفٍر، َوحُمَمَّ َجْت َخِدجَيةُ َرِضَي هللاُ َعن ْ
ُهَما َعِتيقُ  : اأْلَوَُّل ِمن ْ ْبُن َعاِئِذ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ْبِن خَمُْزوٍم، فَ َوَلَدْت لَهُ َجارِيًَة َفِهَي   قَ ْبَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجَلنْيِ

، ُثَّ َخلََّف َعَلى َخِدجَيَة بِْنِت ُخَويِْلٍد بَ ْعَد َعِتيِق ْبِن َعائٍِذ أَ  ِد ْبِن َصْيِفيٍّ اْلَمْخُزوِميِّ َبِِن َأَسِد ْبِن    بُو َهاَلَة التَِّميِميُّ َوُهَو ِمنْ أُمُّ حُمَمَّ
َة قَ ْبَل ُخُروِج َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ عَ  َلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْلَمِديَنِة َوقَ ْبَل َأْن تُ ْفَرَض  َعْمرِو ْبِن ََتِيٍم، فَ َوَلَدْت َلهُ ِهْنًدا، َوتُ ُوفَِّيْت َخِدجَيةُ مِبَكَّ

َها، فَ َقاَل: " َْلَا بَ ْيٌت ِمْن َقَصبِ الصَّاَلةُ وََكاَنْت َأوََّل َمْن آَمَن بَِرُسوِل هللاِ    َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن النَِّساِء، فَ َزَعُموا َوهللاُ َأْعَلُم أَنَّهُ ُسِئَل َعن ْ
َها بَ ْعَد َخِدجَيَة وََكاَن َقْد رََأى   اللُّْؤلُِؤ اَل َصَخَب ِفيِه َواَل َنَصَب "، ُثَّ تَ َزوََّج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ  َعن ْ

، يُ َقاُل: ِهَي اْمَرأَُتَك َوَعاِئَشةُ يَ ْوَمِئٍذ بِْنُت ِستِّ ِسِننَي، فَ َنَكَحَها َرُسوُل هللِا صَ  ْوِم َمرََّتنْيِ َة َوِهَي ابْ َنةُ يف الن َّ لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبَكَّ
َها بَ ْعَد َما َقِدَم اْلَمِديَنَة، َوَعاِئَشةُ ِتْسِع ِسِننَي، ُثَّ ِإنَّ رَ   يَ ْوَم َبىَن هِبَا بِْنُت  ُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبىَن ِبَعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

ْبِن َكعْ  ْبِن َعْمرِو  َعاِمِر  ْبِن  ُقَحافََة  َأيِب  ْبِن  َبْكِر  َأيِب  بِْنُت  َوَعاِئَشةُ  ِسِننَي  ْبِن ِتْسِع  لُِؤيِّ  ْبِن  ْبِن َكْعِب  ُمرََّة  ْبِن  تَ ْيِم  ْبِن  َسْعِد  ْبِن  ِب 
َزوََّجَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبْكًرا، َواْسُم َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ   َعْنهُ َعِتيٌق، َواْسُم َأيِب ُقَحاَفَة ُعْثَماُن،  غَاِلِب ْبِن ِفْهٍر، فَ ت َ

ِن راَِيِح ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن قُ ْرِط ْبِن  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحْفَصَة بِْنَت ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب ْبِن نُ َفْيِل ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى بْ َوتَ َزوَّجَ 
ْبِن ِفْهٍر، َكاَنْت قَ ب ْ  ْبِن غَاِلِب  لُِؤيِّ  ْبِن َكْعِب ْبِن  ْبِن َعِديِّ  ْبِن َسْهِم ْبِن  َرزَاِح  ْبِن ُحَذافََة  ْبِن قَ ْيِس ْبِن َعِديِّ  اْبِن ُحَذافََة  َلهُ حَتَْت 

َها َمْوًَت، َوتَ َزوََّج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ  ُد ْيِه َوَسلََّم أُمَّ َسَلَمَة َواَْسَُها ِهنْ َعْمرِو ْبِن ُهَصْيِص ْبِن َكْعِب ْبِن لُِؤيِّ ْبِن غَاِلٍب َماَت َعن ْ
َلهُ حَتَْت َأيِب َسَلَمَة  َواَْسُهُ َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اأْلََسِد ْبِن ِهاَلِل ْبِن بِْنُت َأيِب أَُميََّة ْبِن اْلُمِغريَِة ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ْبِن خَمُْزوٍم َكاَنْت قَ ب ْ

َة َسَلَمَة ْبَن َأيِب َسَلَمَة ُوِلَد ِبَِْرِض احْلََبَشِة َوزَيْ َنَب بِْنَت َأيِب َسَلَمَة، وََكاَن أَبُو َسَلَمةَ  َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ْبِن خَمُْزوٍم، فَ َوَلَدْت أِلَيِب َسَلمَ 
النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  َأْزَواِج  ِمْن آِخِر  أُمُّ َسَلَمَة  َأْرِض احْلََبَشِة، وََكاَنْت  َأيِب  َعَلْيِه  َوأُمُّ َسَلَمَة ِمَّْن َهاَجَر ِإىَل  بِْنَت  َوَسلََّم َوفَاًة بَ ْعَدهُ َوُدرََّة 

ِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِر ْبِن َماِلِك ْبِن ِحْسِل  َسَلَمَة، َوتَ َزوََّج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسْوَدَة بِْنَت زَْمَعَة ْبِن قَ ْيِس ْبِن َعْبِد َِشِْس بْ 
ْكَراِن ْبِن َعْمرِو ْبِن َعْبِد َِشِْس ْبِن َعْبِد ُودِّ ْبِن َنْصِر بْ ْبِن َعاِمِر ْبِن لُِؤيِّ بْ  َلهُ حَتَْت السَّ ِن ِحْسِل ْبِن َعاِمِر ِن غَاِلِب ْبِن ِفْهٍر َكاَنْت قَ ب ْ

َبَة بِْنَت َأيِب ُسْفيَاَن ْبِن َحْرِب ْبِن أَُميََّة ْبِن َعْبِد َِشِْس َوتَ َزوََّج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أُمَّ َحِبي  ْبِن لُِؤيِّ ْبِن غَاِلِب ْبِن ِفْهٍر،
لَ  ْبِن ِفْهٍر، وََكاَنْت قَ ب ْ ْبِن غَاِلِب  لُِؤيِّ  ْبِن  ْبِن َكْعِب  ُمرََّة  ْبِن  ْبِن ِكاَلِب  ْبِن ُقِصيِّ  َمنَاِف  ْبِن  ْبِن َعْبِد  ْبِن َجْحِش  هللِا  ْيِد  ُه حَتَْت ُعب َ

ِمْن بَ  احْلََبَشِة، فَ َوَلَدْت أُمُّ رََِئٍب  ِبَِْرِض  َمَعهُ  احْلََبَشِة َنْصَرانِيًّا، وََكاَنْت  ِبَِْرِض  ْبِن ُخَزمْيََة َماَت  َأَسِد  ْبِن َجْحٍش    ِِن  هللِا  ْيِد  َحِبيَبَة ِلُعب َ
َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أُمَّ َحِبيَبَة ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِمْن َجارِيًَة يُ َقاُل َْلَا َحِبيَبةُ َواْسُم أُمِّ َحِبيَبَة رَْمَلُة، أَْنَكَح َرُسوَل هللِا 

ةُ ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ ُأْخُت َعفَّاَن أِلَبِيهِ  ِه، َوَقِدَم ِِبُمِّ َحِبي  َأْجِل َأنَّ أُمَّ َحِبيَبَة أُمَُّها َصِفيَّةُ َعمَّ َبَة َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى  َوأُمِّ
 َجْحِش ْبِن رََِئٍب ِمْن َبِِن َأَسِد ْبِن ُخَزمْيََة، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُشَرْحِبيُل اْبُن َحَسَنَة، َوتَ َزوََّج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم زَيْ َنَب بِْنتَ 

َلهُ حَتَْت زَْيِد ْبِن َحاَوأُمَُّها اَْسَُها أَُمْيَمةُ بِْنُت َعبْ  ةُ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكاَنْت قَ ب ْ رِثََة اْلَكْلِبِّ ِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم َعمَّ
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اَْسَهُ  اْلُقْرآِن  هللاُ َعزَّ َوَجلَّ يف  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الَِّذي ذََكَر  ِنَساِء َرُسوِل هللِا   َمْوىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى  َأوَُّل  َوَشْأنَهُ َوَشْأَن َزْوِجِه، َوِهَي 
َأَسَْ  َْلَا  َجَعَلْتهُ  ْعُش  الن َّ َها  َعَلي ْ ُجِعَل  اْمَرأٍَة  َأوَُّل  َوِهَي  بَ ْعَدُه،  َوفَاًة  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  ْبِن  َصلَّى  هللِا  َعْبِد  أُمُّ  َعِميَّةُ  اْْلَث ْ ُعَمْيٍس  بِْنُت  اءُ 

َوتَ َزوَّ جَ  تُ ُوفَِّيْت،  يَ ْوَم  ِلَزيْ َنَب  َعْتهُ  َفَصن َ ْعَش،  الن َّ ُعوَن  َيْصن َ فَ َرَأَْتُْم  احْلََبَشِة،  ِبَِْرِض  َوَسلََّم  ْعَفٍر، َكاَنْت  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َج 
نَاِف ْبِن َماِلِك ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة، َويف رَِوايَِة يَ ْعُقوَب ْبِن ِهاَلِل ْبِن زَيْ َنَب بِْنَت ُخَزمْيََة َوِهَي أُمُّ اْلَمَساِكنِي َوِهَي ِمْن َبِِن َعْبِد مَ 

ُأُحٍد، فَ تُ ُوفَِّيْت وَ  يَ ْوَم  ْبِن رََِئٍب، قُِتَل  ْبِن َجْحِش  َلهُ حَتَْت َعْبِد هللِا  ْبِن َصْعَصَعَة َكاَنْت قَ ب ْ هللاُ َعَلْيِه وَ َعاِمِر  هللِا َصلَّى  َسلََّم  َرُسوُل 
اِرِث ْبِن َحْزِن ْبِن ُِبَرْيِ ْبِن اْْلَُزِم ْبِن رَُويْ َبَة ْبِن َحيٌّ مَلْ تَ ْلَبْث َمَعهُ ِإالَّ َيِسريًا، َوتَ َزوََّج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْيُمونََة بِْنَت احلَْ 

  َوِهَي الَّيِت َوَهَبْت نَ ْفَسَها لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َزوََّجْت قَ ْبَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعْبِد هللِا ْبِن ِهاَلِل ْبِن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعةَ 
َها، ُثَّ َخلَّ  َماَت َعن ْ الث ََّقِفيُّ  اَيلَْيَل ْبِن َعْمرٍو  اْبُن َعْبِد  ُهَما  ِمن ْ اأْلَوَُّل  ْبِن َأيِب  َف عَ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجَلنْيِ  اْلُعزَّى  ْبُن َعْبِد  أَبُو رُْهِم  َها  َلي ْ

َرسُ  َوَسََّب  ِفْهٍر،  ْبِن  غَاِلِب  ْبِن  لُِؤيِّ  ْبِن  َعاِمِر  ْبِن  ِحْسِل  ْبِن  َماِلِك  ْبِن  َنْصِر  ْبِن  ُودِّ  َعْبِد  ْبِن  َوَسلََّم  قَ ْيِس  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  وُل 
ةُ يَ ْوَم َواَقَع َبِِن ِن َأيِب ِضَراِر ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َعاِئِذ ْبِن َماِلِك ْبِن اْلُمْصطَِلِق ِمْن ُخَزاَعَة َواْلُمْصطَِلُق اَْسُهُ ُخَزميَْ ُجَوْيرِيََة بِْنَت احْلَاِرِث بْ 

ُحيِ  بِْنَت  َصِفيََّة  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َوَسََّب  اِبْلُمَرْيِسيِع،  َوِهَي  اْلُمْصطَِلِق  َخْيرَبَ،  يَ ْوَم  النَِّضرِي  َبِِن  ِمْن  َأْخَطَب  ْبِن  يِّ 
َعلَ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  هِبِنَّ  َدَخَل  اْمَرَأًة  َعْشَرَة  ِإْحَدى  فَ َهِذِه  احْلَُقْيِق،  َأيِب  ْبِن  ِبِكنَانََة  اْْلَطَّاِب َعُروٌس  ْبُن  ُعَمُر  َوَقَسَم  َوَسلََّم  ْيِه 

ِلُكلِّ اْمَرَأٍة، َوَقَسَم جِلَُوْيرِيََة، َوَصِفيََّة ِستََّة آاَلٍف     يف ِخاَلفَِتِه لِِنَساِء َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْثَِنْ َعَشَر أَْلًفاَرِضَي هللاُ َعْنهُ 
يًا، َوَقْد َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َُما َكانَ تَا َسب ْ ُهَما، َوتَ َزوََّج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَعالَِيةَ أِلََنَّ  َقَسَم َْلَُما َوَحَجب َ

يَاَن ْبِن َعْمرٍو ِمْن َبِِن َأيِب َبْكِر ْبِن ِكاَلٍب، َومَلْ يَْدُخْل هِبَا َفطَلََّقَها، َويف رَِوايَِة يَ ْعقُ   َها " وَب َفَدَخَل هِبَا َفطَلَّقَ بِْنَت ظَب ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، َأنَّ ُعْرَوَة ْبَن الزَُّبرْيِ، َأْخرَبَُه، َأنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبِّ َصلَّ   -  13424 ْسنَاِد َعِن الزُّْهِريِّ َها َوهِبََذا اإْلِ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَرِضَي هللاُ َعن ْ

مِ  ُسْفيَاَن  ْبُن  اُك  الضَّحَّ َدَخَل  ُهَماقَاَلْت:  ن َ َوبَ ي ْ َوبَ ْيِِن  َلهُ  فَ َقاَل  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ْبِن ِكاَلٍب َعَلى  َبْكِر  َأيِب  َبِِن   ْن 
اِك    -احلَِْجاُب: " اَي َرُسوَل هللِا، َهْل َلَك يف ُأْخِت أُمِّ َشِبيٍب؟ "   اُك َويف رَِوايَِة ي َ   -َوأُمُّ َشِبيٍب اْمَرَأةُ الضَّحَّ ْعُقوَب، َفَدلَّ الضَّحَّ

َها َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ ذََكَر الْ  َبْكِر ْبِن ِكاَلٍب َعَلي ْ َبِِن َأيِب  ِمْن  : َوتَ َزوََّج َرُسوُل هللِا ْبُن ُسْفيَاَن  الزُّْهِريُّ بَاِقَي، قَاَل 
ِمنْ  اْمَرأًَة  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاِ   َصلَّى  َها َرُسوُل  احْلَاِرِث، َفَدَخَل َعَلي ْ ْبِن  ْبِن ِكاَلٍب رَْهِط زُفَ َر  ْبِن ِكاَلٍب ُأْخَوِة َأيِب بَْكِر   َبِِن َعْمرِو 

، هللاُ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َرَأى هِبَا بَ يَاًضا، َفطَلََّقَها َومَلْ َيْدُخْل هِبَا، َوتَ َزوََّج َرُسوُل هللِا َصلَّى   َعَلْيِه َوَسلََّم ُأْخَت َبِِن اجْلَْوِن اْلِكْنِديِّ
ِبَِْهِلِك "، َفطَلَّقَ  لََقْد ُعْذِت ِبَعِظيٍم، فَاحْلَِقي  َعاَذْت، فَ َقاَل َْلَا: "  هِبَا، وََكاَنْت َلهُ ُسّرِيَّةٌ َوُهْم ُحَلَفاءُ َبِِن فَ َزارََة، فَاْست َ يَْدُخْل  َها َومَلْ 

َ َوَقْد َمَْلَ اْلَمْهَد، وََكاَنْت َلهُ وَ قُ ْبِطيٌَّة يُ َقالُ  لِيَدٌة يُ َقاُل َْلَا َرحْيَانَةُ بِْنُت َِشُْعوٍن  َْلَا َمارِيَُة، فَ َوَلَدْت َلهُ ُغاَلًما يُ َقاُل َلهُ ِإبْ َراِهيُم، فَ تُ ُويفِّ
َا َقِد اْحُتِجَبْت  ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب ِمْن َبِِن َخنَاَقَة، َوُهْم بَْطٌن ِمْن َبِِن قُ َرْيظَةَ  َقَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َويَ ْزُعُموَن َأَنَّ ، فََأْعت َ

 " 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ْبُن    -  13425 َأْصَبُغ  ثنا  ُسْفيَاَن،  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ   ، احْلَُسنْيِ أَبُو  َعْن َأْخرَباََن  َوْهٍب،  اْبُن  َأْخرَبّن  فَ َرٍج، 
يَاَن الَّيِت طَلََّقَها تَ َزوََّجْت قَ ْبَل َأنْ  حُيَّرَِم هللاُ ِنَساَءُه، فَ َنَكَحِت اْبَن َعمٍّ َْلَا  يُوُنَس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل: بَ َلَغنَا " َأنَّ اْلَعالَِيَة بِْنَت ظَب ْ

 َوَوَلَدْت ِفيِهْم " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن    -   13426 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا أَبُو  َأيِب َعْمرٍو قَااَل:  ْبُن َعْبِد َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن  َأمْحَُد  يَ ْعُقوَب، ثنا 

َوَقْد َكانَ  قَاَل:  ِإْسَحاَق  اْبِن  َعِن  بَُكرْيٍ،  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  اجْلُونِيََّة،   اجْلَبَّاِر،  بِْنَت َكْعٍب  َأَْسَاءَ  تَ َزوََّج  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  رَُسوُل 
َلهُ ِعْنَد اْلفَ فَ َلْم َيْدُخْل هِبَا َحَّتَّ طَلََّقَها َوتَ َزوََّج َعْمَرَة بِْنَت زَْيٍد ِإْحَدى ِنَساِء َبِِن ِكاَلٍب، ُثَّ َبِِن اْلَوحِ  ْضِل ْبِن َعبَّاِس يِد، وََكاَنْت قَ ب ْ
ى اللَّ  ، َومَلْ َيْذُكِر اْلَعالَِيةَ ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َفطَلََّقَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ْبَل َأْن َيْدُخَل هِبَا َفَسمَّ ِهَما الزُّْهِريُّ  َتنْيِ مَلْ يَُسمِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 مِ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِيمَا يَحِلُّبِهِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِوَى مَا ذَكَرْنَا وَوَصَفْنَا مِنْ خَصَائِصِهِ مِنَ الْحُكْ   بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ

 مِنْهُنَّ وَيَحْرُمُ بِالْحَادِثِ لَا يُخَالِفُ حَلَالُهُ حَلَالَ النَّاسِ 
اْلَعبَّاسِ َأْخرَبانَ   -  13435 أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َعْبِد      ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ

ا َخَرَج ِإىَل   اجْلَبَّاِر، ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " طَلََّق َسْوَدَة، فَ َلمَّ
َأْزَوا يف  ُأْحَشَر  َأْن  أُرِيُد  َحاَجٍة، َوَلِكِنِّ  ِمْن  الّرَِجاِل  يف  َماِل  فَ َقاَلْت:  بِثَ ْوبِِه،  َأْمَسَكْت  يَ ْوَمَها الصَّاَلِة  َوَجَعَل  فَ َرَجَعَها  قَاَل:  ِجَك 

ْوِمَها َويَ ْوِم َسْوَدَة "  ِلَعاِئَشَة َرِضَي هللاُ  َها وََكاَن يَ ْقِسُم َْلَا بِي َ   َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْبنُ   -  13436 ان ُسْفيَاُن  َنْصٍر،  ْبُن  ، ان َسْعَداُن  اأْلَْعَرايِبِّ ْبُن  أنبأ أَبُو َسِعيِد  ْبُن يُوُسَف،  ِد  ،  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ َنَة، َعِن الزُّْهِريِّ ي ْ  ُعي َ

َها ِمن ْ َفَكرَِه  َخِديٍج،  ْبِن  رَاِفِع  ِعْنَد  َمْسَلَمَة  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ابْ َنةُ  قَاَل: َكاَنِت  اْلُمَسيِِّب  ْبِن  َسِعيِد  فََأرَاَد   َعْن  َذِلَك،  َغرْيَ  َوِإمَّا  ِإمَّا ِكرَبًا 
نَّةُ ِبَذِلَك، َونَ َزَل اْلُقْرآُن: }َوِإِن َطاَلقَ َها، فَ َقاَلْت: اَل ُتطَلِّْقِِن َوَأْمِسْكِِن َواْقِسْم ِل َما ِشْئَت، فَ  اْصطََلَحا َعَلى ُصْلٍح َفَجَرِت السُّ

 [ " 128اْمَرأٌَة َخاَفْت ِمْن بَ ْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا{ ]النساء: 
 صحيح من قول سعيد بن المسيب. # قال المحقق:

 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقْتَدَى بِهِ فِيمَا خُصَّ بِهِ وَيُقْتَدَى بِهِ فِيمَا سِوَاهُ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اهللُ  
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ْبنُ   -  13439 ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  احْلََسِن  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  ْبُن    َأْخرَباََن  الرَّبِيُع  أنبأ  يَ ْعُقوَب، 
َثِِن  ْعُت حَيََْي ْبَن َسِعيٍد، يَ ُقوُل: َحدَّ اِب الث ََّقِفيُّ قَاَل: َسَِ ، أنبأ َعْبُد اْلَوهَّ اِفِعيُّ ْيَد ْبَن ُعَمرْيٍ  ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ  اْبُن َأيِب ُمَلْيَكَة، َأنَّ ُعب َ

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  ثَهُ  َحدَّ  ، قَاَل:   اللَّْيِثيَّ َأْن  ِإىَل  احْلَِديَث  َفذََكَر  اِبلنَّاِس  ُيَصلَِّي  َأْن  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َبْكٍر  أاََب  أََمَر 
َوقَاَل: اْلِفنَتَ  حُيَذُِّر  احلِْْجِر  َجْنِب  ِإىَل  َوَجَلَس  َمَكانَهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ميُْ   َفَمَكَث  اَل  َوهللِا  ِإّّنِ  َعَليَّ "  النَّاُس  ِسُك 

 تَابِِه " ِبَشْيٍء ِإالَّ َأّّنِ " اَل ُأِحلُّ ِإالَّ َما َأَحلَّ هللاُ يف ِكتَاِبِه، َواَل ُأَحّرُِم، ِإالَّ َما َحرََّم هللاُ يف كِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيمَ  - 13440 ، أنبأ اْبُن  َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ اَن، أنبأ الشَّ

َنَة، ِبِِْسنَاِدِه يَ ْعِِن َعْن طَاُوٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ  ي ْ ِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل مُيِْسَكنَّ النَّاُس َعَليَّ ِبَشْيٍء َوِإّّنِ " اَل ُأِحلُّ َْلُْم، ُعي َ
 ِإالَّ َما َأَحلَّ هللاُ َْلُْم، َواَل ُأَحّرُِم َعَلْيِهْم، ِإالَّ َما َحرََّم هللاُ "  

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َعمْ   -  13443 َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  اْلَعزِيِز  َوَأْخرَباََن  َعْبُد  أنبأ   ، اِفِعيُّ الشَّ أنبأ  الرَّبِيُع،  أنبأ  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  رٍو، 
هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ  َأنَّ َرُسوَل  اْلُمطَِّلِب،  َأيِب َعْمرٍو، َعِن  ، َعْن َعْمرِو ْبِن  رَاَوْرِديُّ َما تَ رَْكتُ الدَّ  " ئًا ِمَّا َأَمرَُكُم هللاُ اَل:   َشي ْ

ُتُكْم َعْنهُ  ئًا ِمَّا ََنَاُكُم هللاُ َعْنُه، ِإالَّ َوَقْد ََنَي ْ   " ِبِه، ِإالَّ َوَقْد َأَمْرُتُكْم ِبِه، َواَل تَ رَْكُت َشي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 

 رَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ بَابُ ال 
يَ ْعُقو   -  13451 ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  َأيِب َعْمرٍو قَااَل:  ْبُن  اْلَفِقيُه، َوأَبُو َسِعيِد  أَبُو طَاِهٍر  ِإْسَحاَق  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ َب، 

جُ  اْبِن  َعِن  َعطَاٍء،  ْبُن  اِب  اْلَوهَّ َعْبُد  ثنا  َعَلْيِه  الصَّغَاّنُّ،  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َسْعٍد،  ْبِن  ْيِد  ُعب َ َعْن  َمْيَسَرَة،  ْبِن  إِبْ َراِهيَم  َعْن  َرْيٍج، 
َأيِب   َعْن  َورُِوَي َذِلَك   " النَِّكاُح  ُسنَّيِت  َوِمْن  ِبُسنَّيِت،  فَ ْلَيْسنَتَّ  ِفْطَريت،  َأَحبَّ  َمْن   " قَاَل:  احْلََسنِ َوَسلََّم  َعِن  ُهَريْ َرةَ ُحرََّة،  َأيِب  َعْن   ،

 َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا    -  13452 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ اِب ْبُن َعطَاٍء،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َعْبُد اْلَوهَّ

" َما رَأَْيُت لِْلُمَتَحابَّنْيِ ِمْثَل النَِّكاِح " َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َمْيَسَرَة، َعْن طَاُوٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 
 َوَهَذا ُمْرَسلٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:



623 

 

 
ُد ْبُن يَ ْعُقو   -  13455 َماُم، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اإْلِ َب، ثنا حُمَمَّ

َثِِن َمْيُموٌن أَبُو اْلُمغَلِّ  اِب ْبُن َعطَاٍء، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َحدَّ ِس، َعْن َأيِب جنَِيٍح، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل:  أنبأ َعْبُد اْلَوهَّ
 " َمْن َكاَن ُموِسًرا أِلَْن يَ ْنِكَح، فَ َلْم يَ ْنِكْح فَ َلْيَس ِمنَّا "، 

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
،  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُ   -  13457 ، ان َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الث ََّقِفيُّ اْلَبْصِريُّ و َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ

، َعْن َأيِب غَاِلٍب، َعْن َأيِب أَُماَمَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  ُد ْبُن ََثِبٍت اْلَبْصِريُّ َلْيِه َوَسلََّم: " تَ َزوَُّجوا  صلَّى هللا عَ ثنا حُمَمَّ
 فَِإّّنِ ُمَكاثٌِر ِبُكُم اأْلَُمَم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، َواَل َتُكونُوا َكَرْهبَانِيَِّة النََّصاَرى "،  

َيٌة "    َويف َهَذا َأْخبَاٌر َكِثريٌَة يف َأَسانِيِدَها َضْعٌف َوِفيَما ذََكْراَنهُ غُن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احلَْ   -  13459 ْبُن  ثنا َعِليُّ  اْلَقطَّاُن،  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  أنبأ  اْلَفِقيُه،  أَبُو طَاِهٍر  ْبُن  َوَقْد َأْخرَباََن  اُج  َسِن اْلِْاَلِلُّ، ثنا َحجَّ

َصاِلحٍ  َأيِب  َعْن  هَبَْدَلَة،  اْبِن  َعاِصِم  َعْن  زَْيٍد،  ْبُن  مَحَّاُد  ثنا  َهاٍل،  َعَلْيِه ِمن ْ هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعْن  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن   ،
ُقوُل: بِ  رََجُة، فَ ي َ ُقوُل: َربِّ َأَنَّ ِل َهِذِه الدَّ رََجَة فَ ي َ  ُدَعاِء َوَلِدَك َلَك " َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ هللاَ َلرَيَْفُع اْلَعْبَد الدَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

 ابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ بِالْوَدُودِ الْوَلُودِ بَ 
ُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا    -  13476 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب اْلَعبَّاِس، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ْبُن َخِليَفَة، َحدَّ  هللاُ َعْنهُ قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ثنا َخَلُف  أََنٍس، َعْن أََنٍس َرِضَي  اْبُن َأِخي  َيَُْمُراَن َثِِن َحْفُص 
تُِّل ََنْيًا َشِديًدا، َويَ ُقوُل: " تَ َزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَولُوَد، فَِإّّنِ  ب َ َهااَن َعِن الت َّ  ُمَكاثٌِر ِبُكُم اأْلَْنِبيَاَء يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "  اِبْلبَاَءِة، َويَ ن ْ

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر، ثنا أَ   - 13478 بُو َصاِلٍح َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
َثِِن  َعَلْيهِ َحدَّ هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  الصََّديفِّ  أَُذيْ َنَة  َأيِب  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  راََبٍح،  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  ُموَسى  ِنَساِئُكُم    َخرْيُ   " قَاَل:  َوَسلََّم   

، اْلَوُدوُد اْلَولُوُد اْلُمَواتَِيةُ اْلُمَواِسَيُة، ِإَذا ات ََّقنْيَ هللاَ، َوَشرُّ ِنَسائِ  ُهنَّ ُت َوُهنَّ اْلُمنَاِفَقاُت اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة ِمن ْ ُكُم اْلُمَترَبَِّجاُت اْلُمَتَخِيالَّ
ُمْرَساًل ِإىَل قَ ْوِلِه: " ِإَذا  َورُِوَي ِبِِْسنَاٍد َصِحيٍح َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِإالَّ ِمْثُل اْلُغرَاِب اأْلَْعَصِم "

 ات ََّقنْيَ هللاَ " 
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ تَخَلَّى لِعِبَادَةِ اهللِ إِذَا لَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ إِلَى النِّكَاحِ 
حُمَمَّ   -  13485 ثنا  اْلَعْدُل،  مَحَْشاٍذ  ْبُن  َعِليُّ  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبنُ َأْخرَباََن  ْبُن   ُد  اْلَقاِسُم  ثنا  هِبََمَذاَن   ، رِيُّ كَّ السُّ اْلُمِغريَِة 

، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعنْ   َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: َجاَءِت اْمَرأٌَة ِإىَل َرُسوِل  احْلََكِم اْلُعَرّنُّ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اْلَيَماِميُّ
ُتِك َفَما حَ   هللاِ  اَجُتِك؟ " قَاَلْت: َحاَجيِت ِإىَل اْبِن  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا أاََن ُفاَلنَةُ بِْنُت ُفاَلٍن قَاَل: " َقْد َعَرف ْ

تُهُ " قَاَلْت: خَيْطُُبِِن فََأْخرِبّْن  ي ُفاَلٍن اْلَعاِبِد قَاَل: " َقْد َعَرف ْ ئًا ُأِطيُقهُ تَ َزوَّْجُتُه، َوِإْن مَلْ  َعمِّ َما َحقُّ الزَّْوِج َعَلى الزَّْوَجِة، فَِإْن َكاَن َشي ْ
دَّْت َحقَّهُ َلْو ، فَ َلَحَسْتهُ بِِلَساَِنَا َما أَ ُأِطْق اَل أَتَ َزوَُّج قَاَل: " ِمْن َحقِّ الزَّْوِج َعَلى الزَّْوَجِة َأْن َلْو َساَل َمْنِخَراهُ َدًما َوقَ ْيًحا َوَصِديًدا 
ِلمَ  َها؛  َعَلي ْ َدَخَل  ِإَذا  ِلَزْوِجَها  َتْسُجَد  َأْن  اْلَمْرَأَة  أَلََمْرُت  لَِبَشٍر  َيْسُجَد  َأْن  لَِبَشٍر  َبِغي  يَ ن ْ َوالَِّذي َكاَن  قَاَلْت:   " َها  َعَلي ْ هللاُ  َفضََّلهُ  ا 

نْ يَا  بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ اَل أَتَ َزوَُّج َما بَِقيُت يف الدُّ
ْنَياصحيح لغيره دون قوله ) # قال المحقق:  ( َوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ  اَل َأَتَزوَُّج َما َبِقيُت ِفي الدُّ

 
 بَابُ تَخْصِيصِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ بِجَوَازِ النَّظَرِ إِلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ 

ِإْسَحا   -  13494 َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  أنبأ َوَأْخرَباََن  اِب،  اْلَوهَّ ْبُن َعْبِد  ُد  َأمْحََد حُمَمَّ أَبُو  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  هللِا حُمَمَّ أَبُو َعْبِد  أنبأ  َق، 
هُ  ت َ ، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }َواَل يُ ْبِديَن زِين َ َها{ ]النور: نَّ ِإالَّ َما ظَ َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، أنبأ ُمْسِلٌم اْلُماَلِئيُّ [  31َهَر ِمن ْ

 قَاَل: " اْلُكْحُل َواْْلَاَتُ " 
 َورُِوَي َذِلَك أَْيًضا َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ  َوَقْد َرَويْ نَاهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا اْبُن َأيِب ِقَماٍش، ثنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد،   َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبنُ  - 13496 َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
الْ  ْبِن ُدرَْيٍك، َعْن َعاِئَشَة أُمِّ  َبِشرٍي، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َخاِلِد  ْبِن  ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َسِعيِد  اْلَولِيِد  َبْكٍر  ُمْؤِمِننيَ َعِن  َأيِب  َأنَّ َأَْسَاَء بِْنَت   ،

َها َوِعْنَدَها النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ثِيَاٍب َشاِميٍَّة رِقَاقٍ  َها َدَخَلْت َعَلي ْ ، َفَضَرَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرِضَي هللاُ َعن ْ
َها ِإالَّ َهَذا َوَهَذا "ِإىَل اأْلَْرِض بَِبَصرِِه قَاَل: "   َوَأَشاَر ِإىَل   َما َهَذا اَي َأَْسَاءُ ِإنَّ " اْلَمْرأََة ِإَذا بَ َلَغِت اْلَمِحيَض مَلْ َيْصُلْح َأْن يُ َرى ِمن ْ

 َكفِِّه َوَوْجِهِه " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيٍد، ثنا أَبُو ِعْمَراَن اجْلَْوّنُّ   - 13497 ُد ْبُن رُْمٍح، ثنا اْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ، ثنا حُمَمَّ

يْ  َع إِبْ َراِهيَم ْبَن ُعب َ َا  َْلِيَعَة، َعْن ِعيَاِض ْبِن َعْبِد هللِا، أَنَّهُ َسَِ ، خُيْرِبُ َعْن أَبِيِه، َأظُنُّهُ َعْن َأَْسَاَء بِْنِت ُعَمْيٍس، َأَنَّ ِد ْبِن رِفَاَعَة اأْلَْنَصاِريَّ
َأَسَْ  ُأْختُ َها  َوِعْنَدَها  َبْكٍر،  َأيِب  بِْنِت  َعاِئَشَة  َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َدَخَل  َبكْ قَاَلْت:  َأيِب  بِْنُت  ثِيَاٌب اءُ  َها  َوَعَلي ْ ٍر، 
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هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَم َفَخَرَج، ف َ  َها َرُسوُل هللِا َصلَّى  ِإلَي ْ َنظََر  ا  اأْلَْكَماِم، فَ َلمَّ ْي  َشاِميٌَّة َواِسَعةُ  تَ َنحَّ َها  هللاُ َعن ْ َقاَلْت َْلَا َعاِئَشةُ َرِضَي 
ْت َفَدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأَلَْتهُ َعاِئَشةُ َرِضَي هللاُ فَ َقْد رََأى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  َنحَّ  َسلََّم َأْمًرا َكرَِهُه، فَ ت َ

هَ  ِمن ْ يَ ْبُدَو  َأْن  اْلُمْسِلَمِة  لِْلَمْرَأِة  لَْيَس  ِإنَّهُ  َئِتَها  ِإىَل َهي ْ تَ َرْي  َأَومَلْ   " َها ملَ قَاَم؟ قَاَل:  هِبَِما ا  َعن ْ ِبَكفَّْيِه، فَ َغطَّى  " َوَأَخَذ  ِإالَّ َهَذا َوَهَذا 
 ُد ِإالَّ َوْجُههُ "،  ظَْهَر َكفَّْيِه َحَّتَّ مَلْ يَ ْبُد ِمْن َكفِِّه ِإالَّ َأَصابُِعُه، ُثَّ َنَصَب َكفَّْيِه َعَلى ُصْدَغْيِه َحَّتَّ مَلْ يَ بْ 

 ِإْسنَاُدهُ َضِعيفٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 مَنْ بَعَثَ بِامْرَأَةٍ لِتَنْظُرَ إِلَيْهَا   بَابُ 

، ثنا ُموَسى ْبُن إِ   -  13501 َْسَاِعيَل، ثنا مَحَّاُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ
هللاُ  َرِضَي  أََنٍس  َعْن  ََثِبٍت،  َعْن  ْنظُرَ َسَلَمَة،  لِت َ اِبْمرََأٍة  َعَث  فَ ب َ اْمَرأًَة،  َزوََّج  يَ ت َ َأْن  َأرَاَد  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َعْنهُ  َها،     ِإلَي ْ

ي َها " قَاَل: َفَجاَءْت ِإلَْيِهْم، فَ َقالُوا: َأاَل نُ َغدِّ ي َعَواِرَضَها َواْنظُِري ِإىَل ُعْرقُوبَ ي ْ ِك اَي أُمَّ ُفاَلٍن؟ قَاَلْت: اَل آُكُل ِإالَّ ِمْن  فَ َقاَل: " ِشُِّ
َها، ُثَّ قَاَلْت: قَ بِِّليِِن  يَّةُ قَاَل: َفَجَعَلْت تُ َقبُِّلَها َوِهَي طََعاٍم َجاَءْت ِبِه ُفاَلنَةُ قَاَل: َفَصِعَدْت يف َرفٍّ َْلُْم، فَ َنظَْرُت ِإىَل ُعْرقُوبَ ي ْ  اَي بُ ن َ

ِجْستَاّنُّ يف اْلَمرَ َتُشمُّ َعاِرَضَها قَالَ  اِسيِل، َعْن ُموَسى  : َفَجاَءْت فََأْخرَبَْت " َكَذا َرَواهُ َشْيُخنَا يف اْلُمْسَتْدَرِك، َورََواهُ أَبُو َداُوَد السِّ
ْعَماِن َعْن مَحَّادٍ  َعاّنُّ، َعْن مَحَّاٍد  ْبِن ِإَْسَاِعيَل ُمْرَساًل خُمَْتَصرًا ُدوَن ِذْكِر أََنٍس، َوَرَواهُ أَْيًضا أَبُو الن ُّ ُد ْبُن َكِثرٍي الصَّن ْ ُمْرَساًل، َوَرَواهُ حُمَمَّ

 َمْوُصواًل، َورََواهُ ُعَمارَةُ ْبُن زَاَذاَن َعْن ََثِبٍت َعْن أََنٍس َمْوُصواًل 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 ى الْأَجَانِبِ بَابُ مُسَاوَاةِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ فِي حُكْمِ الْحِجَابِ وَالنَّظَرِ إِلَ 

ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر،   - 13528 ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ َمْعَمٌر،  َما َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
ا َقِدَم رَ  ُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة َلِعَبِت احْلََبَشةُ ِِبَِراهِبِْم فَ َرًحا ِبُقُدوِمِه، َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َلمَّ

َا َكاَنْت َغرْيَ اَبلِغَ  َوْقِت، فَ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ٍة يف َذِلَك الْ فَِإْن َكاَنْت َهِذِه اْلِقصَُّة، َوَما َرَوْتهُ َعاِئَشةُ َواِحَدًة، َفِفيَها َما َدلَّ َعَلى َأَنَّ
  َأْن ُيْضَرَب َعَلْيِهنَّ احلَِْجاُب " َعَلْيِه َوَسلََّم َبىَن هِبَا ِحنَي َقِدَم اْلَمِديَنَة، َوِهَي ابْ َنةُ ِتْسِع ِسِننَي َوحُيَْتَمُل َأنَّ َذِلَك َكاَن قَ ْبلَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

أَبُو زََكرِ   -  13531 ْبنُ َأْخرَباََن  ثنا ُعْثَماُن  ْبِن َعْبُدوٍس،  ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  اْلُمزَكِّي،  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن   َسِعيٍد  ايَّ حَيََْي 
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاوِيََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبنِ  ارِِميُّ ُهَما يف قَ ْولِِه تَ َعاىَل  الدَّ َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

يت اَل يَ ْرُجوَن ِنَكاًحا{ ]النور:   َها َأْن جَتِْلَس يف بَ ْيِتَها ِبِدرٍْع َوَِخَاٍر  60}َواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الالَّ [ قَاَل: " ِهَي اْلَمْرَأةُ اَل ُجنَاَح َعَلي ْ
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اجْلِْلبَابَ  َها  َعن ْ َغرْيَ َوَتَضُع  ثِيَاهَبُنَّ  َيَضْعَن  َأْن  ُجنَاٌح  َعَلْيِهنَّ  }فَ َلْيَس  قَ ْولُُه:  َوُهَو  هللاُ،  َيْكَرُههُ  ِلَما  تَ َترَبَّْج  مَلْ  َما  ِبزِيَنٍة{ ،  ُمَترَبَِّجاٍت   
{ ]النور: 60]النور:   ْعِفْفَن َخرْيٌ َْلُنَّ  [ " 60[، ُثَّ قَاَل: }َوَأْن َيْست َ

 ه. حسن لغير  # قال المحقق:
 

، ثنا َماِلُك ْبُن حَيََْي، ح َوَأْخرَباََن   - 13532 أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ أَبُو احْلََسِن اْلِمْصِريُّ
ُد ْبُن ِإْسَحاَق   ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ الصَّغَاّنُّ، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أنبأ َجرِيُر ْبُن َحازٍِم، َعِن الزَُّبرْيِ ْبِن اْْلِّرِيِت،  أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ُهَما أَنَّهُ َكاَن يَ ْقَرأُ: " َأْن َيَضْعَن ِمْن ثِيَاهِبِنَّ " قَالَ   : " اجْلِْلبَاُب " َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
 حسن. محقق:# قال ال

 
قَاَل:  -  13533 ُشْعَبةُ  ثنا  َرْوٌح،  ثنا  اأْلَْزَهِر،  أَبُو  ثنا  اْلَقطَّاُن،  َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  يَ ُقوُل:    َوَأْخرَباََن  احْلََكَم،  ْعُت  َسَِ

يَ ُقولُ  َمْسُعوٍد  اْبُن  هللِا ُهَو  ْعُت َعْبَد  يَ ُقوُل: َسَِ ْعُت َأاَب َوائٍِل  { ]النور:  َسَِ ثِيَاهَبُنَّ َيَضْعَن  َأْن  " 60: }فَ َلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجنَاٌح  [ قَاَل: 
 اجْلِْلبَاُب "  

عْ  ُهَما أَنَّهُ قَاَل: " َتَضُع اجْلِْلبَاَب "، َوَعْن ُُمَاِهٍد }َوَأْن َيْست َ [ يَ ُقوُل:  60ِفْفَن َخرْيٌ َْلُنَّ{ ]النور:  َورُوِّينَا َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ
ُهنَّ َخرْيٌ َْلُنَّ "   " َأْن يَ ْلَبْسَن َجاَلبِيب َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلُسَ  -  13534 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ِإَْسَاِعيُل  نْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ
َنَة، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل قَاَل: كُ  ي ْ ٍد الصَّفَّاُر قَااَل: ان َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ نَّا نَْدُخُل َعَلى َحْفَصَة بِْنِت ِسريِيَن، ْبُن حُمَمَّ

ُقوُل ْلََ  بِِه فَ ن َ قََّبْت  اجْلِْلبَاَب َهَكَذا، َوتَ ن َ ِنَكاًحا  َوَقْد َجَعَلِت  يَ ْرُجوَن  يت اَل  الالَّ النَِّساِء  ِمَن  تَ َعاىَل: }َواْلَقَواِعُد  هللاُ  هللاُ قَاَل  ا َرمِحَِك 
ُمَترَبَِّجاٍت ِبزِيَنٍة{ ]النور:   ثِيَاهَبُنَّ َغرْيَ  َيَضْعَن  َأْن  لَنَا: ِأيُّ َشيْ 60فَ َلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجنَاٌح  ُقوُل  اجْلِْلبَاُب قَاَل فَ ت َ بَ ْعَد َذِلَك؟ [ ُهَو  ٍء 

{ ]النور:  ْعِفْفَن َخرْيٌ َْلُنَّ ُقوُل: }َوَأْن َيْست َ ُقوُل: " ُهَو ِإثْ بَاُت اجْلِْلبَاِب " 60فَ ن َ  [ فَ ت َ
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا لِلْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ مِنْ مَحَارِمِهَا 

ِد ْبِن حَيََْي اْلُمزَكِّي، أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ   َأْخرَبانَ   -  13537 ِد ْبِن َعْبُدوٍس، ثنا ُعْثَماُن أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن عَ  ارِِميُّ ُهَما يف ْبُن َسِعيٍد الدَّ ِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

َها{ ]النور:   ُهنَّ ِإالَّ َما ظََهَر ِمن ْ ت َ ،31قَ ْوِلِه َجلَّ ثَ نَاُؤُه: }َواَل يُ ْبِديَن زِين َ َوِخَضاُب اْلَكفِّ    [ " َوالّزِيَنةُ الظَّاِهَرةُ اْلَوْجهُ وَُكْحُل اْلَعنْيِ
لِب ُ  ِإالَّ  ُهنَّ  ت َ زِين َ يُ ْبِديَن  }َواَل  قَاَل:  ُثَّ  َها،  َعَلي ْ َدَخَل  ِلَمْن  بَ ْيِتَها  يف  ُتْظِهُرهُ  فَ َهَذا  َأْو  َواْْلَاَتُ،   ، بُ ُعولَِتِهنَّ آاَبِء  َأْو  آاَبئِِهنَّ  َأْو  ُعولَِتِهنَّ 

، أَ  ، َأْو أَبْ نَاِء بُ ُعولَِتِهنَّ ، أَْو َما َمَلَكْت َأمْيَاَُنُنَّ أَبْ نَائِِهنَّ ، َأْو ِنَسائِِهنَّ ، َأْو َبِِن َأَخَواَِتِنَّ ، أَْو َبِِن ِإْخَواَِنِنَّ ، َأِو التَّابِِعنَي َغرْيِ ْو ِإْخَواَِنِنَّ
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ْربَِة ِمَن الّرَِجاِل{ ]النور:  ْرطَاَها َوِقاَلَدَُتَا َوِسَوارَاَها، فََأمَّا َخْلَخاَْلَا َوُمْعَضَدَُتَا، [، َوالّزِيَنةُ الَّيِت تُ ْبِديَها ِْلَُؤاَلِء النَّاِس ق ُ 31أُوِل اإْلِ
 َوََنُْرَها، َوَشْعُرَها َفاَل تُ ْبِديِه ِإالَّ ِلَزْوِجَها "  

اِعَدْيِن َواْلَقدَ  الَِفَة، َوالسَّ ، َوالسَّ ، َوَهَذا ُهَو اأْلَْفَضُل َأالَّ تُ ْبِدي ِمْن زِيَنِتَها اْلبَاِطَنِة َورُوِّينَا َعْن ُُمَاِهٍد أَنَّهُ قَاَل: " يَ ْعِِن ِبِه اْلُقْرَطنْيِ َمنْيِ
اْلَمَحارِِم َشْيٌء ف َ  ِلَذِوي  َها  َها يف ِمْهَنِتَها، فَِإْن ظََهَر ِمن ْ ِمن ْ يَْظَهُر  ِإالَّ َما  ِلَغرْيِ َزْوِجَها،  ئًا    ْوَق ُسرََِّتَا َوُدوَن رُْكَبِتَها، فَ َقْد ِقيَل: اَل َشي ْ

ِه َعِن النَّ  ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا ِبََْس " اْسِتْداَلاًل مِبَا َرَويْ نَا يف ِكتَاِب الصَّاَلِة َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ
ِإىَل   يَ ْنظَُرنَّ  َفاَل  َأِجريَُه،  َأْو  َأَمَتهُ  َعْبَدهُ  َأَحدُُكْم  "، َزوََّج  الرُّْكَبِة  َوفَ ْوَق  رَِّة  السُّ ُدوَن  َما  ِإىَل  يَ ْنظُْر  َفاَل   " ُأْخَرى  رَِوايٍَة  َويف   ،" َعْوَرَِتَا 

يِِّد َعِن ا رَّةِ لنَّظَِر ِإىَل َعْوَرَتَِ َوالّرَِوايَةُ اأْلَِخريَةُ ِإَذا قُرَِنْت اِبأْلُوىَل َدلَّتَا َعَلى َأنَّ اْلُمَراَد اِبحْلَِديِث، ََنُْي السَّ ا ِإَذا َزوََّجَها، َوِهَي َما َبنْيَ السُّ
يُِّد َمَعَها ِإَذا َزوََّجَها َكَذِوي حَمَارِِمَها، ِإالَّ َأنَّ النَّْضَر ْبَن ُِشَْيٍل َرَواهُ عَ  اٍر َأيِب مَحَْزَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن  ِإىَل الرُّْكَبِة، َوالسَّ ْن َسوَّ

هِ  اأْلََمةُ ِإىَل َشْيٍء ِمْن َعْورَتِِه، فَِإنَّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َزوََّج َأَحدُُكْم َعْبَدهُ َأَمَتهُ َأْو َأِجريَُه، َفاَل تَ ْنظُِر    أَبِيِه َعْن َجدِّ
رَِّة ِإىَل رُْكَبِتِه ِمَن اْلَعْورَِة "، َوَعَلى َهَذا َيُدلُّ سَ  َا  َما حَتَْت السُّ ا َدلَّْت َعَلْيِه الّرَِوايَةُ اأْلُوىَل، َوالصَِّحيُح َأَنَّ ائُِر طُُرِقِه َوَذِلَك اَل يُ ْنِبُئ َعمَّ

َها يف َحاِل الْ  ْوِفيُق، فََأمَّا الزَّْوُج فَ َلهُ َأْن ِمْهَنِة َواِبهلِل الت َّ اَل تُ ْبِدي ِلَسيِِّدَها بَ ْعَدَما َزوََّجَها، َواَل احْلُرَّةُ ِلَذِوي حَمَارِِمَها ِإالَّ َما َيْظَهُر ِمن ْ
يُِّد َمعَ   هُ أََمُتهُ ِإْن َكاَنْت حتَِلُّ لَهُ يَ ْنظَُر ِإىَل َعْورََِتَا َوَْلَا َأْن تَ ْنظَُر ِإىَل َعْورَتِِه، ِسَوى اْلَفْرِج َفِفيِه ِخاَلٌف، وََكَذِلَك السَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعقُ َوَأْخرَباََن أَبُو عَ  - 13540 وَب، ثنا يَزِيُد ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
اٍر، ثنا بَِقيَُّة، َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ  ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ ِد ْبِن َعْبِد الصََّمِد الدَِّمْشِقيُّ ُهَما ْبُن حُمَمَّ ، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

فَ رْ  َزْوَجِتِه، َواَل  فَ ْرِج  ِإىَل  ِمْنُكْم  َأَحٌد  يَ ْنظَُرنَّ  اَل   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  يُوِرُث َأنَّ  َذِلَك  فَِإنَّ  َجاَمَعَها،  ِإَذا  َجارِيَِتِه  ِج 
 اْلَعَمى "  

يََّة َوَبنْيَ اْبِن ُجَرْيٍج، يَ ْعِِن يف َهَذا احْلَِديِث،  رَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أَنْ بَأَ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ قَاَل: يُْشِبهُ َأْن َيُكوَن َبنْيَ بَقِ َأخْ 
ِهَشاَم   َأنَّ  ِإالَّ  الضَُّعَفاِء  بَ ْعُض  أَْو  اْلَمْجُهوِلنَي  ُجَرْيٍج. بَ ْعُض  اْبُن  َثِِن  َحدَّ بَِقيََّة  َعْن  قَاَل:  َخاِلٍد   ْبَن 

َبَة، ثنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد، عَ   -   13541 ي ْ ، ثنا اْبُن قُ ت َ َثِِن اْبُن ُجَرْيٍج،  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ْن بَِقيََّة، َحدَّ
 هُ َفذََكَرهُ مِبَْعنَا 

 موضوع.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْدَائِهَا زِينَتَهَا لِغَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ 
بْ   -  13547 ُعْثَماُن  ثنا   ، اْلَعَنِزيُّ ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  َسِعيدٍ َأْخرَباََن  ْبُن ُن  هللِا  َعْبُد  ثنا   ،

َبُع اْلَقْوَم، َوُهَو   َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، ُهَما أَنَّهُ قَاَل: " ُهَو الرَُّجُل يَ ت ْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
  َيْشَتِهيِهنَّ " ُمَغفٌَّل يف َعْقِلِه، اَل َيْكرَتُِث النَِّساَء، َواَل 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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 مِيعِ الْحَالِاتِ بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَمْلُوكِ وَالطِّفْلِ فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ، وَاسْتِئْذَانِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْهُمْ فِي جَ 
أَبُو  -  13553 أنبأ  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  ْبُن   َأْخرَباََن  هللِا  َعْبُد  ثنا  َسِعيٍد،  ْبُن  ُعْثَماُن  ثنا   ، اْلَعَنِزيُّ ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  احْلََسِن 

قَ وْ  يف  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  طَْلَحَة،  َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َصاِلٍح،  ْبِن  ُمَعاِويََة  َعْن  }لَِيْستَْأِذْنكُ َصاِلٍح،  تَ َعاىَل:  الَِّذيَن  ِلِه  ُم 
ُلُغوا احْلُلَُم ِمْنُكْم َثاَلَث َمرَّاٍت ِمْن قَ ْبِل َصاَلِة اْلَفْجِر، َوِحنيَ   َتَضُعوَن ثِيَاَبُكْم ِمَن الظَِّهريَِة، َوِمْن بَ ْعِد  َمَلَكْت َأمْيَانُُكْم، َوالَِّذيَن مَلْ يَ ب ْ

: " ِإَذا َخاَل الرَُّجُل ِبَِْهِلِه بَ ْعَد َصاَلِة اْلِعَشاِء، اَل َيْدُخْل َعَلْيِه َخاِدٌم، َواَل  [ قَالَ 58َصاَلِة اْلِعَشاِء َثاَلُث َعْورَاٍت َلُكْم{ ]النور: 
َص َْلُْم ِفيَما َبنْيَ ذَ َصِبٌّ، ِإالَّ ِبِِْذٍن َحَّتَّ ُيَصلَِّي اْلَغَداَة، َوِإَذا َخاَل ِبَِْهِلِه ِعْنَد الظَِّهريَِة، َفِمْثُل َذِلَك، ُثَّ رُ  ِلَك بَِغرْيِ ِإْذٍن، َوُهَو قَ ْولُهُ  خِّ

{ ]النور:   [، فََأمَّا َمْن بَ َلَغ احْلُُلَم، فَِإنَّهُ اَل َيْدُخُل َعَلى الرَُّجِل َوَأْهِلِه، ِإالَّ ِبِِْذٍن  58تَ َعاىَل: }لَْيَس َعَلْيُكْم َواَل َعَلْيِهْم ُجنَاٌح بَ ْعَدُهنَّ
 [ " 59بَ َلَغ اأْلَْطَفاُل ِمْنُكُم احْلُُلَم، فَ ْلَيْستَْأِذنُوا َكَما اْستَْأَذَن الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم{ ]النور: َعَلى َحاٍل، َوُهَو قَ ْولُُه: }َوِإَذا 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبُن    -  13554 ثنا َأمْحَُد  النَّْضَرِوّي،  َمْنُصوٍر  أَبُو  أنبأ  ْبُن قَ تَاَدَة،  َنْصِر  أَبُو  ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َأْخرَباََن  ْبُن َمْنُصوٍر،  جَنَْدَة، ثنا َسِعيُد 
ِهَما، فََأْستَْأِذُن َعَلْيِهَما؟ قَاَل: " نَ َعْم َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َعطَاٍء قَاَل: قُ ْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس: " يف ِحْجرِي ُأْختَاِن أَُموَُِّنَُما، َوأُْنِفُق َعَليْ 

 َمَلَكْت َأمْيَانُُكْم، َوالَِّذيَن : ِإنَّ َذا َيُشقُّ َعَليَّ قَاَل: ِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل يَ ُقوُل: }اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا لَِيْستَْأِذْنُكُم الَِّذينَ "، فَ َراَدْدتُهُ قُ ْلتُ 
تَ  َوِحنَي  اْلَفْجِر،  َصاَلِة  قَ ْبِل  ِمْن  َمرَّاٍت  َثاَلَث  ِمْنُكْم  احْلُُلَم  ُلُغوا  يَ ب ْ َثاَلُث مَلْ  اْلِعَشاِء  َصاَلِة  بَ ْعِد  َوِمْن  الظَِّهريَِة،  ِمَن  ثِيَاَبُكْم  َضُعوَن 

ْذِن ِإالَّ يف اْلَعْورَاِت الثَّاَلِث قَالَ 58َعْورَاٍت َلُكْم{ ]النور:   : }َوِإَذا بَ َلَغ [ ِإىَل آِخِر اآْليَِة قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: " فَ َلْم َيَُْمْر َهُؤاَلِء اِبإْلِ
 [ " 59ْطَفاُل ِمْنُكُم احْلُلَُم فَ ْلَيْستَْأِذنُوا َكَما اْستَْأَذَن الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم{ ]النور:  اأْلَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن إِبْ َراِهيَم ا -  13558 ، ثنا حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن  َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد اجْلُْرَجاّنُّ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َجْعَفٍر اْلُمزَكِّي، ثنا حُمَمَّ ْلبُوَشْنِجيُّ
 رَُجٌل، فَ َقاَل: " َأْستَْأِذُن اَي َرُسوَل َماِلٍك، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسأَلَهُ 

نَ َعمْ   " فَ َقاَل:  ي؟  أُمِّ َعَلى  فَ َقاَل:    هللِا  َخاِدُمَها،  ِإّّنِ  الرَُّجُل:  فَ َقاَل   ،" َها  َعَلي ْ اْستَْأِذْن   " فَ َقاَل:  ْيِت،  اْلب َ يف  َمَعَها  ِإّّنِ  فَ َقاَل:   ،"  "
َها "  َأحتُِبُّ َأْن تَ َراَها ُعْراَينًَة؟ " قَاَل: اَل، قَاَل: " فَاْستَْأِذْن َعَلي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 ا إِلَى صَاحِبِهِ لرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَنْظُرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَيُفْضِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ بَابُ مَا جَاءَ فِي ا 
ٍر، ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، ثنا َِبُْر ْبُن َنصْ  -  13566

َم قَاَل: " لََعَن هللاُ النَّاِظَر َواْلَمْنظُوَر َسْلَماَن، َعْن َعْمرٍو َمْوىَل اْلُمطَِّلِب، َعِن احْلََسِن قَاَل: بَ َلَغِِن َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
 ِإلَْيِه "،  
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 ْرَسٌل َوهللاُ ُسْبَحانَهُ َأْعَلمُ َهَذا مُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، إِذَا لَمْ تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إِلَى تَحْرِيكِ شَهْوَةٍ 

رَّاُج، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو احْلََسِن ْبُن ِإَْسَاِعيَل  - 13575 السَّ
ُد ْبُن ِسريِيَن يَْكَرهُ اْلُمَصاَفَحَة، َفذََكْرُت َذِلكَ  اِر قَاَل: َكاَن حُمَمَّ ، فَ َقاَل: " َكاَن َأْصَحاُب َحْرٍب، ثنا ُشْعَبُة، َعْن غَاِلٍب التَّمَّ ْعِبِّ  لِلشَّ

ٍد َصلَّ  َقْوا َصاَفُحوا، فَِإَذا َقِدُموا ِمْن َسَفٍر َعاَنَق بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا " َوهللاُ َأعْ حُمَمَّ  َلمُ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا اْلت َ
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ مَا بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ 

اِر اْلُمْقِرُئ اِبْلُكوفَِة قَااَل َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم زَْيُد ْبُن َأيِب   - 13580 ِد ْبِن النَّجَّ ، َوأَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن حُمَمَّ :   َهاِشٍم اْلَعَلِويُّ
ُسفْ  َعْن  قَبِيَصُة،  ثنا  اْلَقاِضي،  ِإْسَحاَق  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  ُدَحْيٍم،  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َجْعَفٍر  أَبُو  ْعِبِّ يَانَ أنبأ  الشَّ َعِن  اأْلَْجَلِح،  َعِن   ،

هُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوقَ بَّ  ا َقِدَم َجْعَفٌر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِمَن احْلََبَشِة َضمَّ ْيِه َوقَاَل: " َما َأْدرِي ِِبَيِِّهَما قَاَل: َلمَّ ن َ َل َما َبنْيَ َعي ْ
 ْيرَبَ، َأْو ُقُدوِم َجْعَفٍر "،  َأاَن َأَشدُّ فَ َرًحا فَ ْتِح خَ 

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا َخِليَفةُ   -  13581 ثَ نَا أَبُو َسْعٍد الزَّاِهُد، أنبأ َعِليُّ ْبُن بُ ْنَداٍر الصُّويفُّ، أنبأ َعْبَداٌن اجْلََوالِيِقيُّ ْبُن َخيَّاٍط، ثنا زاَِيُد ْبُن َعْبِد    َوَحدَّ

ا َقِدَم َجْعَفٌر ِمَن اهللِا،  ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َجْعَفٍر قَاَل: " َلمَّ ْعِبِّ َلهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  ثنا ُُمَاِلُد ْبُن َسِعيٍد، َعْن َعاِمٍر الشَّ ْقب َ حْلََبَشِة اْست َ
َلهُ "، َواْلَمْحُفوُظ ُهَو اأْلَوَُّل ُمْرَسلٌ   َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقب َّ

 منكر.  محقق:# قال ال
 

ُد ْبُن غَاِلٍب، حَ  - 13588 ْيٍد، ثنا حُمَمَّ ِد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ُد ْبُن ِسنَاٍن، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ َثِِن حُمَمَّ دَّ
ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن رَدَّاٍد َشْيٌخ ِمْن َأْهِل   ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل  حُمَمَّ اْلَمِديَنِة، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِدينَاٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ

وا َوتَ ْغَنُموا "   هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َساِفُروا َتِصحُّ
 منكر.  # قال المحقق:
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ْيَسابُوَر    َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، -  13589 اِمغَاّنُّ بِن َ ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا َأمْحَُد ْبُن َخاِلٍد أَبُو اْلَعبَّاِس الدَّ ثنا أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَّ
ُهَما قَاَل: قَاَل  َعبَّ   ثنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، ثنا ِبْسطَاُم ْبُن َحِبيٍب، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب َحازٍِم، َعِن اْبنِ  اٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

وا َوتَ ْغَنُموا "   َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َساِفُروا َتِصحُّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا وِلَايَةَ لِوَصِي  فِي نِكَاح  اسْتِدْلَالًا بِمَا 

احْلَافِ   -   13656 يَ ْعُقوُب  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا  َثَمَة،  أَبُو َخي ْ ِإْسَحاَق، ثنا  ُد ْبُن  ثنا حُمَمَّ يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُظ، ثنا 
َثِِن ُعَمُر ْبُن ُحَسنْيِ ْبِن َعْبِد هللِا َمْوىَل آِل َحاِطٍب َعنْ  ْوىَل َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر،  اَنِفٍع مَ ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا َأيِب، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ

هللاُ َعْنُه، َوتَ َرَك   ْبُن َمْظُعوٍن َرِضَي  َ ُعْثَماُن  تُ ُويفِّ ُهَما قَاَل:  هللاُ َعن ْ ْبِن ُعَمَر َرِضَي  هللِا  بِْنتِ َعْن َعْبِد  َلهُ ِمْن ُخَويْ َلَة  ْبِن    ابْ َنًة  َحِكيِم 
اأْلَْوَقِص قَاَل: وَ  ْبِن َحارِثََة ْبِن  ْبِن  أَُميََّة  ِإىَل ُقَداَمَة  ْبِن َمْظُعوٍن قَاَل َعْبُد هللِا: فَ ُهَما َخااِلَي قَاَل: َخطَْبُت  ِإىَل َأِخيِه قَُداَمَة  َأْوَصى 

أُ  ِإىَل  هللاُ َعْنهُ  ْبُن ُشْعَبَة َرِضَي  اْلُمِغريَةُ  َمْظُعوٍن، فَ َزوََّجِنيَها، َفَدَخَل  ْبِن  ابْ َنَة ُعْثَماَن  َها، فَ َمْظُعوٍن  إِلَْيِه،  مِّ اْلَماِل َفَحطَّْت  َها يف  َأْرَغب َ
َها، فَأَبَ تَا َحَّتَّ اْرتَ َفَع َأْمُرُُهَا ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  َوَسلََّم قَاَل: فَ َقاَل ُقَداَمةُ ْبُن َمْظُعوٍن: ابْ َنةُ  َوَحطَِّت اجْلَارِيَةُ ِإىَل َهَوى أُمِّ

َهاَأِخي َأْوَصى هِبَا ِإِلَّ  ْر هِبَا يف الصَّاَلِح، َواَل يف اْلَكَفاَءِة، َوَلِكن َّ َا َحطَّْت ِإىَل   ، فَ َزوَّْجتُ َها ِمْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، فَ َلْم أَُقصِّ اْمَرأٌَة، َوِإَنَّ
يَِتيَمٌة وَ  " ِهَي  َوَسلََّم:  هللا َعَلْيِه  هللِا صلَّى  َها قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل  أُمِّ َما َهَوى  بَ ْعَد  ِمِنِّ  " قَاَل: فَانْ ُتزَِعْت َوهللِا  ِبِِْذَِنَا  ِإالَّ  تُ ْنَكُح  اَل 

 ُملِّْكتُ َها، َوزَوَُّجوَها اْلُمِغريََة ْبَن ُشْعَبَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْأَبْكَارَ 

ِع ْبِن اجْلَرَّاِح، ثنا رَْوُح  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، أنبأ َدْعَلُج ْبُن َأمْحََد، ثنا ُموَسى ْبُن َهارُوَن، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن وَِكي - 13660
َحَسُن   َأْخرَبّن  ُمَلْيَكَة،  َأيِب  اْبُن  َأْخرَبّن  ُجَرْيٍج،  اْبُن  ثنا  ُعبَاَدَة،  َعِليٍّ ْبُن  ِإىَل  َخَطَب  اْْلَطَّاِب،  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  أَبِيِه،  َعْن  َحَسٍن،  ْبُن 

َا َتْصُغُر َعْن َذِلَك، فَ َقاَل ُعمَ  ِإَنَّ  : لَهُ َعِليٌّ َها، فَ َقاَل  هللاُ َعن ْ أُمَّ ُكْلثُوٍم َرِضَي  ُهَما  هللاُ َعن ْ ْعُت َرُسوَل هللِا  َرِضَي  هللاُ َعْنُه: َسَِ ُر َرِضَي 
َقِطٌع يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة، ِإالَّ َسَبِب َوَنَسِب " فَأَ َصلَّ  ْبُت َأْن َيُكوَن ِل ِمْن َرُسوِل هللِا ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " ُكلُّ َسَبٍب َوَنَسٍب ُمن ْ ْحب َ

، حِلََسٍن، َوُحَسنْيٍ  ُكَما، فَ َقااَل: ِهَي اْمرََأٌة ِمَن النَِّساِء  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسَبٌب َوَنَسٌب، فَ َقاَل َعِليٌّ ُهَما: َزوَِّجا َعمَّ َرِضَي هللاُ َعن ْ
ْفِسَها فَ َقاَم َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ُمْغَضبًا، فَأَْمَسَك احْلََسُن بِثَ ْوبِِه َوقَاَل: اَل َصرْبَ َعلَ   اهُ  ى ُهْجَراِنَك اَي أَبَ تَاهُ قَاَل: فَ َزوَّجَ ََتْتَاُر لِن َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

حمَُ   -  13665 ْبُن  اْلَعبَّاُس  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ٍد  َأْخرَباََن  حُمَمَّ ْبُن  يُوُنُس  ثنا  ٍد،  مَّ
ُد ْبُن رَاِشٍد، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن   َسَلَمَة ْبِن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر َرِضَي هللاُ اْلُمَؤدُِّب، ثنا حُمَمَّ
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َتهُ َوِهَي ِبكْ  اُم َأَحُد َبِِن َعِديٍّ ابْ ن َ ُهَما َخَطَب ِإىَل نُ َعْيِم ْبِن َعْبِد هللِا وََكاَن يُ َقاُل لَهُ النَّحَّ َعْيٌم: ِإنَّ يف ِحْجِري يَِتيًما  ٌر، فَ َقاَل لَهُ ن ُ َعن ْ
َلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَلِت: اْبُن ُعَمَر َخَطَب ابْ َنيِت، ِل َلْسُت ُمْؤثًِرا َعَلْيِه َأَحًدا، فَاْنطََلَقْت أُمُّ اجْلَارِيَِة اْمَرأَةُ نُ َعْيٍم ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ عَ 

هُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َأْن يُ ْنِكَحَها يَِتيًما َلُه، فََأْخرَبَِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأْرَسَل ِإىَل نُ َعْيٍم، فَ َقاَل لَ َوِإنَّ نُ َعْيًما رَدَّهُ َوَأرَاَد 
َها " َوَقْد رُوِّينَاهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن ُعْروَ  ت َ ُهَما َمْوُصواًل َوَسلََّم: " َأْرِضَها َوَأْرِض ابْ ن َ  . َة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ

 حسن. # قال المحقق:
 

اِفِعيُّ   -  13671 ُد ْبُن َعْبِد هللِا الشَّ ْغَداَد، ثنا حُمَمَّ ُد ْبنُ َأْخرَباََنهُ أَبُو اْلَقاِسِم طَْلَحةُ ْبُن َعِليِّ ْبِن الصَّْقِر بِب َ َسِعيٍد    ، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
بْ  اْلَمِلِك  ثنا َعْبُد  َعاّنُّ،  الصَّن ْ اٍر  ْبِن َعمَّ ِد  ْبُن حُمَمَّ اْلُمْسِلُم  أَبُو َسَلَمَة  ثنا  بَِعْسَقاَلَن،  ثنا ُسْفيَاُن  اْلَقاِضي   ، الذَِّماِريُّ الرَّمْحَِن  ُن َعْبِد 

َأيِب كَ  ْبِن  حَيََْي  َعْن   ، ْستُ َواِئيِّ الدَّ ِهَشاٍم  َعْن   ، هللاُ  الث َّْورِيُّ َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  ِثرٍي، 
َصلَّى   النَِّبُّ  فَ َردَّ  َوُُهَا َكارَِهتَاِن  أَبُوُُهَا،  أَْنَكَحُهَما  َوثَ يٍِّب  ِبْكٍر  ِنَكاَح  رَدَّ   " َوَسلََّم  ِنَكاَعَلْيِه  َوَسلََّم  َعَلْيِه  "هللاُ   َحُهَما 

 منكر.  # قال المحقق:
 

ٌم َوالصََّواُب َعْن حَيََْي، َعِن َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أَنْ بَأَ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ قَاَل: َهَذا َوهْ   - 13672
َماِريُّ َعَلى الث َّْوِريِّ َولَْيَس ِبَقِويٍّ اْلُمَهاِجِر ْبِن ِعْكرَِمَة ُمْرَسٌل، َوِهَم ِفيِه   . الذِّ

ارَُقْطِِنُّ  ، َكَما ذََكَرهُ أَبُو احْلََسِن الدَّ ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: ُهَو يف َجاِمِع الث َّْوِريِّ َعِن الث َّْورِيِّ الشَّ  َرمِحَهُ هللاُ ُمْرَساًل، وََكَذِلَك َرَواهُ َعامَّةُ  قَاَل 
 َأْصَحابِِه َعْنُه، وََكَذِلَك َرَواهُ َغرْيُ الث َّْوِريِّ َعْن ِهَشاٍم، َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َأْخطَأَ ِفيِه الرَّاِوي 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

اْلَعبَّاسِ   -  13673 أَبُو  ثنا  َأيِب َعْمرٍو قَااَل:  ْبُن  اْلَفِقيُه، َوأَبُو َسِعيِد  أَبُو طَاِهٍر  ِإْسَحاَق    َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجاِبِر ْبنِ  ُهَما َأنَّ "   الصَّغَاّنُّ، أنبأ احْلََكُم ْبُن ُموَسى، ثنا ُشَعْيُب ْبُن ِإْسَحاَق، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعن ْ

َتهُ َوهِ  ُهَما " َهَذا َوْهٌم، وَ رَُجاًل َزوََّج ابْ ن َ ن َ ،  َي ِبْكٌر ِمْن َغرْيِ َأْمرَِها، فَأََتِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َفرََّق بَ ي ْ الصََّواُب: َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ
َسٌل، َكَذِلَك َرَواهُ اْبُن اْلُمبَاَرِك، َوِعيَسى ْبُن يُوُنَس َوَغرْيُُُهَا َعِن  َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُمرََّة، َعْن َعطَاٍء َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمرْ 

 .  اأْلَْوزَاِعيِّ
 # قال المحقق: منكر. 

 
، َوُسِئَل َعْن   - 13674 ْيَسابُورِيَّ ْعُت أاََب َعِليٍّ احْلَاِفَظ الن َّ َحِديِث ُشَعْيِب ْبِن ِإْسَحاَق َهَذا، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ قَاَل: َسَِ

ُمْرَسٌل ِلَعطَاٍء، اأْلَْصِل  ِمْن َعطَاٍء َواحْلَِديُث يف  اأْلَْوزَاِعيُّ  َيْسَمْعهُ  أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ: مَلْ  ، َعْن    فَ َقاَل  الثَِّقاُت َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ َا َرَواهُ  ِإَّنَّ
 اٍء َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل. ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُمرََّة، َعْن َعطَ 
 # قال المحقق: صحيح. 
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ارَُقْطِِنُّ احْلَاِفُظ قَاَل: الصَِّحيُح ُمْرَسٌل،  -  13675  َوقَ ْوُل ُشَعْيٍب َوْهٌم، َوذََكَرهُ   َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، أَنْ بَأَ أَبُو احْلََسِن الدَّ
الزُّبرَْيِ، َعْن َجابِ  َأيِب  ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٌف َعْن  َبٍل فَأَْنَكَرُه، َوَقْد رُِوَي  ْبِن َحن ْ ٍر َولَْيَس مِبَْشُهوٍر، َوِإْن َصحَّ َذِلَك،  اأْلَثْ َرُم، أِلَمْحََد 

ََها النَِّبُّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم، َويف ِمْثِل َذِلكَ َفَكأَنَّهُ َكاَن َوَضَعَها يف َغرْيِ ُكْفٍو َفَخريَّ
 # قال المحقق: صحيح. 

 
َها   -  13687 اأْلَْصب َ َحيَّاَن  ْبُن  ِد  حُمَمَّ أَبُو  أنبأ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبِن  َأمْحََد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  ثنا َأْخرَباََن  َعاِصٍم،  َأيِب  اْبُن  أنبأ  ّنُّ، 

اْلَولِيُد   ثنا  َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ رَُجاًل َعلَ ُدَحْيٌم،  َأيِب َسَلَمَة، َعْن  ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن  بَاُن، َعْن حَيََْي  ثنا َشي ْ ُمْسِلٍم،  هللِا  ْبُن  ى َعْهِد َرُسوِل 
ثَ يِّبًا َكاَنْت ِعْنَد رَُجٍل َفَكرَِهْت َذِلَك، فَأَ  ابْ َنًة َلهُ  أَْنَكَح  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَرْت َذِلَك َلهُ  َصلَّى  النَِّبَّ َصلَّى  َتِت 

َفذَكَ  ِخَداٍم،  بِْنَت  َخْنَساَء  اْلَمْرَأَة  َوََسَّى  أَبِيِه،  َعْن  َسَلَمَة،  َأيِب  ْبُن  ُعَمُر  َورََواهُ   " ِنَكاَحَها  َمْوُصواًل فَ َردَّ  َعْنهُ  ِقيَل  َوَقْد  ُمْرَساًل  َرهُ 
  َلهُ َأَصحُّ َوِفيَما َمَضى ِمَن اْلَمْوُصوِل ِكَفايَةٌ َواْلُمْرَسلُ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن مَحَْداَن الصَّرْييفُّ مِبَْرَو،    -  13688  ثنا أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِهاَللٍ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َأمْحََد َبْكُر ْبُن حُمَمَّ
، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن َأيِب َحِنيَفَة، َعْن  َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رُفَ ْيٍع، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْلُبوَزجنَِْرِديُّ

زَْوُجَها  َ تُ ُويفِّ اْمَرأًَة   " َأنَّ  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  فََأََب،    اْبِن  َزوِّْجِنيَها،  َلُه:  فَ َقاَل  َواِلِدَها،  ِإىَل  َوَلِدَها  َعمُّ  َها  َفَخطَب َ َوَلٌد،  ِمْنهُ  َوَْلَا 
َها، فَأََتِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَرْت َذِلَك َلُه، فَ  ِبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: َأْرَسَل ِإلَْيِه النَّ فَ َزوََّجَها َغرْيَهُ ِبَغرْيِ َرًضا ِمن ْ

َها َغرْيَ َعمِّ َوَلِدَها؟ " قَاَل: نَ َعْم َزوَّْجتُ َها َمْن ُهَو َخرْيٌ َْلَا ِمْن َعمِّ َوَلِدَها، فَ َفرََّق   ُهَما َوَزوََّجَها َعمَّ َوَلِدَها َكَذا قَاَل " " َأَزوَّْجت َ ن َ  بَ ي ْ
 منكر.  # قال المحقق:

 
، ثنا أَ   -   13689 ُد آاَبِديُّ ُد ْبُن احْلََسِن اْلُمَحمَّ ، أنبأ أَبُو طَاِهٍر حُمَمَّ بُو ِقاَلبََة، ثنا َعْبُد الصََّمِد، َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ

اْمَرأَ  َأنَّ  َسَلَمَة،  َأيِب  َعْن  رُفَ ْيٍع،  ْبِن  اْلَعزِيِز  َعْبِد  َعْن  ُشْعَبُة،  َوَأاَن  ثنا  زَوََّجِِن،  َأيِب  ِإنَّ  فَ َقاَلْت:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  أََتِت  ًة 
 "  َكارَِهٌة، َوأاََن أُرِيُد َأْن أَتَ َزوََّج َعمَّ َوَلِدي قَاَل: فَ َردَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِنَكاَحهُ 

 َعْن َأيِب َسَلَمةَ  َهَذا ُهَو الصَِّحيُح ُمْرَسلٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَاب مَا جَاءَ فِي إِنْكَاحِ الْيَتِيمَةِ 

َوْيِه، ثنا ِإْسَحاُق ْبنُ   -  13691 ِد ْبِن َسْخت َ ، ثنا أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ  احْلََسِن ْبِن َمْيُموٍن، ثنا أَبُو َوَأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ
َأيِب ُموَسى، َعْن َأيِب ُموَسى َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا   َعْيٍم، ثنا يُوُنُس يَ ْعِِن اْبَن َأيِب ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو بُ ْرَدَة ْبنُ ن ُ 

 َنْت، َوِإْن أَْنَكَرْت مَلْ ُتْكَرْه " َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُتْستَْأَمُر اْلَيِتيَمةُ يف نَ ْفِسَها، فَِإْن َسَكَتْت فَ َقْد َأذِ 
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا احلَْ  - 13697 َسُن ْبُن اجْلَْهِم، ثنا احْلَُسنْيُ َوأَمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ حُمَمَّ
اْلوَ  ثنا  اْلَفَرِج،  َأيِب َحِبيَبَة،ْبُن  اْبُن  َثِِن  ، َحدَّ ْبِن   اِقِديُّ بِْنِت مَحَْزَة  َأنَّ ُعَمارََة  اْبِن َعبَّاٍس،  ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  َصنْيِ احلُْ ْبِن  َعْن َداُوَد 

ا َقِدَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْعِِن  َة، فَ َلمَّ  يف ُعْمَرِة اْلَقِضيَِّة َخَرَج هِبَا َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي َعْبِد اْلُمطَِّلِب َكاَنْت مِبَكَّ
َم  فَ َزوََّجَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ هللاُ َعْنهُ َوقَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تَ َزوَّْجَها "، فَ َقاَل: ابْ َنةُ َأِخي ِمَن الرََّضاَعِة،  

 َسَلَمَة ْبَن َأيِب َسَلَمَة، َفَكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: " َهْل ُجزِيَت َسَلَمَة " 
َا َكاَنْت َصِغريًَة َولِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اَبِب النِّ  ا لَْيَس ِلَغرْيِِه وََكاَن َأْوىَل اِبْلُمْؤِمِننَي َكاِح مَ َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف َولَْيَس ِفيِه َأَنَّ

َها اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ِإْن َكاَن فَ َعَل َذِلَك، َوهللاُ َأْعلَ ، ِمْن أَنْ ُفِسِهمْ   مُ َوِبَذِلَك تَ َوىلَّ تَ ْزِوجَيَها ُدوَن َعمِّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 الْبِكْرِ الصَّمْتُ وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الْكَلَامُ بَابُ: إِذْنُ  

ثن  -   13705 ِإْسَحاَق،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبِن  َوَأْخرَباََن  الرَّبِيِع  ْبُن  َعْمُرو  ا 
أَيُّوبَ  ْبُن  حَيََْي  َأْخرَبّن  َعِديِّ طَاِرٍق،  َعْن  َأْخرَبَهُ  أَنَّهُ   ، اْلَمكِّيِّ ُحَسنْيٍ  َأيِب  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  هللِا  ْيِد  ُعب َ َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َعِديٍّ    ،  ْبِن 

، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعْرِس ْبِن َعِمريََة اْلِكْنِديِّ رَُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلِكْنِديِّ
، فَِإنَّ الث َّيَِّب تُ ْعِرُب َعْن نَ ْفِسَها، َواْلِبْكُر ِرَضاَها َصْمتُ َها "  قَاَل: " َوآِمُروا النَِّساَء يف أَنْ ُفِسِهنَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعقُ   َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ   -   13706 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  اْلَقاِضي قَااَل:  احْلََسِن  ْبُن  اْلُمزَكِّي، َوأَبُو بَْكِر  وَب، ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن َعْبِد هللاِ  ، َعْن َعِديِّ  أنبأ حُمَمَّ  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُقَرِشيِّ

، َعْن أَبِيِه، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " َشاِورُوا النِّسَ  اَء يف أَنْ ُفِسِهنَّ "، َفِقيَل لَُه: اَي َرُسوَل ْبِن َعِديٍّ اْلِكْنِديِّ
 هِ َتِحي قَاَل: " الث َّيُِّب تُ ْعِرُب َعْن نَ ْفِسَها، َواْلِبْكُر ِرَضاَها َصْمتُ َها "، َومَلْ َيْذُكِر اْلُعْرَس يف ِإْسنَادِ هللِا ِإنَّ اْلِبْكَر َتسْ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ْغَداَد، أنبأ    -  13707 ٍد، ثنا ِهَشاُم ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
ِعْكرَِمَة،  َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوَعنْ  هَبَْراَم، ثنا َحاِتُ ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َعْن َأيِب اأْلَْسبَاِط، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعنْ 

ْعُض بَ نَاتِِه أََتى اْْلِْدَر، فَ َقاَل: ِإنَّ " َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَااَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ِإَذا ُخِطَب ِإلَْيِه ب َ 
"، فَِإْن طََعَنْت يف  ِإنَّ ُفاَلاًن خَيُْطُب ُفاَلنََة  َأْو  اأْلَْسبَاِط  رَُجاًل  أَبُو  " َكَذا َرَواهُ  أَْنَكَحَها  اْْلِْدِر  َتْطَعْن يف  يُ ْنِكْحَها، َوِإْن مَلْ  اْْلِْدِر مَلْ   

، َولَْيَس مِبَْحُفوٍظ َواْلَمْحُفوُظ ِمْن َحِديِث حَيََْي ُمْرَسلٌ   احْلَارِِثيُّ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن عَ َكَما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  13708 ْبِد  احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْكرَِمَة اْلَمْخُزوِميِّ قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا  اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْنرَبٍ، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعِن اْلُمَهاِجِر ْبِن عِ 

 نَّ ُفاَلاًن يُرِيُد ُفاَلنََة " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ِإَذا َأرَاَد َأْن يُ ْنِكَح اْمَرأًَة ِمْن بَ نَاتِِه َجَلَس ِعْنَد ِخْدرَِها، فَ َقاَل: " إِ 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
َثمِ َوَأْخرَبانَ   -  13709 اْْلَي ْ ْبُن  يَزِيُد  َأْخرَبّن  ْبُن مَحَْشاٍذ،  ثنا َعِليُّ  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  ثنا     ثَ ُهْم  اللَّْيِث، َحدَّ َأيِب  ْبَن  إِبْ َراِهيَم  َأنَّ 

، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعنْ  ْستُ َواِئيِّ ، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن ِهَشاٍم الدَّ ُمَهاِجِر ْبِن ِعْكرَِمَة قَاَل: َكاَن " ِإَذا ُخِطَب ِإىَل النَِّبِّ   اأْلَْشَجِعيُّ
َحَها َحرََّكْتهُ مَلْ يُ ْنِكْحَها َوِإْن مَلْ حُتَرِّْكهُ أَْنكَ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْعُض بَ نَاتِِه أََتى ِإىَل اْْلِْدِر فَ َقاَل: " ِإنَّ ُفاَلاًن خَيُْطُب ُفاَلنََة "، فَِإنْ 

 " َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر ُمْرَساًل 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
ثن  -  13710 ِإْسَحاَق،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثنا َأْخرَباََنهُ  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  ُحَسنْيُ  ا 

ْبُن َحازٍِم، َوَسلََّم    َجرِيُر  هللاُ َعَلْيِه  هللِا َصلَّى  الث ََّقِفيِّ قَاَل: َكاَن َرُسوُل  ْبِن َحيََّة  الطَّوِيِل، َعْن ُجَبرْيِ  يُ َزّوَِج َعْن مُحَْيٍد  َأْن  َأرَاَد  ِإَذا   "
ِإْن َتَكلََّمْت َفَكرَِهْت مَلْ يُ َزوِّْجَها، َوِإْن ِهَي َصَمَتْت َزوََّجَها  ِإْحَدى بَ نَاتِِه جَيِْلُس ِإىَل ِخْدرَِها، فَ َقاَل َْلَا: " ِإنَّ ُفاَلاًن َيْذُكُر ُفاَلنََة "، فَ 

َها، َوَعْن ِعْكرَِمَة، َعنِ  ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ ْعِبِّ ُهَما " َوَرَواهُ أَبُو َحرِيٍز قَاِضي ِسِجْستَاَن، َعِن الشَّ  اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
 ضعيف.  :# قال المحقق 

 
 بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي  مُرْشِدٍ 

ْغَداَد، أنبأ أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد بْ  - 13713 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن زاَِيٍد َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَّ ُن حُمَمَّ
ْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر اْلقَ  ، ثنا ُعب َ َعهُ ِمْن ُسْفيَاَن ذََكَرُه، َعِن اْبِن ُخثَ ْيٍم، َعْن اْلَقطَّاُن، ثنا ُمَعاذُ ْبُن اْلُمَثىنَّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َداُوَد، َسَِ َوارِيرِيُّ

ْيُد هللِا: َوثَ نَا ِبْشُر ْبُن َمْنُصوٍر، َوَعبْ  ُهَما، قَاَل ُعب َ يًعا قَااَل: ثنا ُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهدِ َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ يٍّ َجَِ
َم ِإْن َشاَء هللاُ قَاَل: " اَل ِنَكاَح ِإالَّ  ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن ُخثَ ْيٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

 ِبِِْذِن َوِلٍّ ُمْرِشٍد أَْو ُسْلطَاٍن "  
ْيِد هللِا اْلَقَوارِيِريِّ فَ َقاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َكَذا قَاَل   ، َوَرَواهُ َغرْيُهُ َعْن ُعب َ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َغرْيِ أَبُو اْلُمَثىنَّ ُمَعاذُ ْبُن اْلُمَثىنَّ

ثَِقٌة، َمْرفُوًعا َواْلَقَوارِيِريُّ  اْلَقَوارِيِريُّ  بِِه  تَ َفرََّد  نَاٍء،  ُهَما   اْسِتث ْ هللاُ َعن ْ اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  َمْوقُوٌف َعَلى  ْسنَاِد  اإْلِ هِبََذا  اْلَمْشُهوَر  َأنَّ   ِإالَّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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، َعْن عَ   -  13714 بَِريُّ الدَّ ِإْسَحاُق  ثنا  الطَّرَبَاّنُّ،  اْلَقاِسِم  أَبُو  أنبأ  ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  ْبُن  ،  َأْخرَباََنهُ َعِليُّ  الث َّْوِريِّ الرَّزَّاِق، َعِن  ْبِد 
َلهُ َومَلْ يَ ْرفَ ْعهُ   َعِن اْبِن ُخثَ ْيٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِمث ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َقاِضي، ثنا َأمْحَُد ْبُن زاَِيِد ْبِن ِمْهَراَن، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد الْ   -  13716
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َعِديُّ ْبُن اْلَفْضِل، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَ ْيٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضيَ   هللاُ َعن ْ

َكَذا َرَواهُ َعِديُّ    فَِنَكاُحَها اَبِطٌل "،  ى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل ِنَكاَح ِإالَّ بَِوِلٍّ َوَشاِهَدْي َعْدٍل، فَِإْن أَْنَكَحَها َوِلٌّ َمْسُخوٌط َعَلْيهِ صلَّ 
 ْبُن اْلَفْضِل َوُهَو َضِعيٌف، َوالصَِّحيُح َمْوقُوٌف، َوهللاُ َأْعَلمُ 

 ضعيف.  :# قال المحقق 
 

 بَابُ لَا نِكَاحَ، إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ 
ِد ْبِن َأمْحََد ْبِن احْلَاِرِث اأْلَْصب ََهاّنُّ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا  -  13718 ُد ْبُن َهارُوَن   َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ أَبُو َحاِمٍد حُمَمَّ

ْبنُ  ، ثنا ِعيَسى  ْبِن َخاِلٍد الرَّقِّيُّ ْبُن ُعَمَر  ثنا ُسَلْيَماُن   ، ْضَرِميُّ ، احلَْ الزُّْهِريِّ ْبِن ُموَسى، َعِن  اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن ُسَلْيَماَن  يُوُنَس، َعِن   
َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل ِنَكاحَ   ِإالَّ ِبَوِلٍّ َوَشاِهَدْي َعْدٍل، فَِإْن َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

ْلطَاُن َوِلُّ َمْن اَل َوِلَّ َلهُ " َتشَ   اَجُروا فَالسُّ
َلُه، قَاَل: وََكَذِلكَ  َرَواهُ َسِعيُد ْبُن َخاِلِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن   قَاَل َعِليٌّ َرمِحَهُ هللاُ: ََتبَ َعهُ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن يُوُنَس، َعْن ِعيَسى ْبِن يُوُنَس ِمث ْ

ِه، َعْن َعاِئَشَة قَالُوا ِفيِه: ُعْثَماَن، َويَزِيُد ْبُن ِسنَاٍن، َونُوُح ْبُن َدرَّاٍج، َوَعْبُد هللِا ْبُن َحِكيٍم، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِي َعْمرِو ْبِن  
 " َوَشاِهَدْي َعْدٍل " 

 حسد دون قوله )وشاهدي عدل( # قال المحقق:
 

دُ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ   -  13720  ْبُن يَ ْعُقوَب،   ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
اُك ْبُن ُعْثَماَن، َعْن عَ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، ثنا اْبُن َوْهٍب، أنبأ الضَّحَّ ْبِد اجْلَبَّاِر، َعِن احْلََسِن، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  أنبأ حُمَمَّ

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل حيَِلُّ ِنَكاٌح ِإالَّ بَِوِلٍّ َوَصَداٍق َوَشاِهَدْي َعْدٍل "
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َا َرَواهُ َهَكَذا َعْبَد هللِا ْبُن حمَُ   -  13721 ْيُخ: ِإَّنَّ رٍَّر، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل:  قَاَل الشَّ

 قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل جَيُوُز ِنَكاٌح ِإالَّ ِبَوِلٍّ َوَشاِهَدْي َعْدٍل " 
ْغَداَد، أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيُه، ثنا أَبُو اْلَفْضِل َأمْحَُد ْبُن ُماَلِعٍب، ثنا اَأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن الْ  ْلَفْضُل َعْدُل بِب َ

ْبُن حُمَرٍَّر َمرْتُوٌك   َمْوُصواًل َعْبُد هللِا  ْبُن حُمَرٍَّر َفذََكَرهُ  ثنا َعْبُد هللِا  نُ َعْيٍم،  أَبُو  بِِه، َوَقْد ِقيَل: َعْنُه، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن ْبُن دَُكنْيٍ  اَل حُيَْتجُّ 
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ِبَشْيٍء، َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َمْوُصواًل  احْلََسِن، َعْن ِعْمَراَن، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َولَْيَس  
 َمْرفُوًعا

 ضعيف جدا.  حقق:# قال الم
 

 بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا 
، أنبأ عُ   -  13745 ِريُّ كَّ ْيٍد، ان احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ السُّ ْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر اْلَقَوارِيِريُّ  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ب َ

َها أَُمْيَمَة، َعْن َأَمِة هللِا بِْنِت َرزِيَنةَ   قَاَل: نَا َعِليَلةُ يَ ْعِِن بِْنَت اْلُكَمْيِت اْلَعَتِكيََّة، َعْن أُمِّ ثَ ت ْ ا َكاَن يَ ْوُم َحدَّ َها َرزِيَنَة قَاَلْت: َلمَّ ، َعْن أُمِّ
ا رََأِت السَّْبَ قَاَلْت: " َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ  قُ َرْيظََة، َوالنَِّضرِي َجاَء ِبَصِفيََّة يَ ُقوُدَها َسِبيًَّة َحَّتَّ فَ تَ  َح هللاُ َعَلْيِه َوِذرَاُعَها يف َيِدِه، فَ َلمَّ

َزوََّجَها َوَأْمَهَرَها رَ  َها، فَ ت َ َقَها، َفَخطَب َ  َأْعَلمُ زِيَنَة " َوهللاُ هللاُ َوأَنََّك َرُسوُل هللِا، فََأْرَسَل ِذرَاَعَها ِمْن يَِدِه، فََأْعت َ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بْيَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ، وَأَوْلَاهُمْ، وَتَفَرُّقِهِمْ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِنيَ عَلَى عُقُولِهِمْ وَالصِّ 

 بَابُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ مَعَ أَب  
أَبُو    -  13746 مَحَّ َأْخرَباََن  ثنا  احْلَجَّاِج،  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا   ، ِريُّ كَّ السُّ َعيَّاٌش  ثنا  ْيٍد،  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبُن  َعْن احْلََسِن  اٌد، 

هللِا صَ  َأنَّ َرُسوَل  ُهَما ِفيَما حَيِْسُب مَحَّاٌد  هللاُ َعن ْ اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  اٍر، َعِن  َأيِب َعمَّ ْبِن  اِر  بِْنَت َعمَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ذََكَر َخِدجَيَة  لَّى 
َعْت طََعاًما َوَشرَااًب، َفَدَعْت َأاَبَها َونَ َفًرا ِمنْ  قُ َرْيٍش، َفطَِعُموا َوَشرِبُوا َحَّتَّ ََثُِلوا،    ُخَويِْلٍد، وََكاَن أَبُوَها يَ ْرَغُب َعْن َأْن يُ َزوَِّجُه، َفَصن َ

ُه، َفَخلََّقْتهُ َوأَْلَبَسْتهُ ُحلَّ   فَ َقاَلْت َخِدجَيةُ َرِضيَ  ًدا خَيْطُُبِِن، فَ َزوِّْجُه، فَ َزوََّجَها ِإايَّ َها أِلَبِيَها: ِإنَّ حُمَمَّ اِبآْلاَبِء  هللاُ َعن ْ ُعوَن  َيْصن َ ًة، وََكانُوا 
َنظََر، فَِإَذا ُهَو خُمَلَّ  ْكُر  السُّ ا ُسرَِّي َعْنهُ  بَ نَاََتُْم، فَ َلمَّ هللِا،  ِإَذا َزوَُّجوا  ْبَن َعْبِد  َد  َما َشْأّن؟ قَاَلْت: زَوَّْجَتِِن حُمَمَّ ٌق َعَلْيِه ُحلٌَّة، فَ َقاَل 

 النَّاَس  فَِّه نَ ْفَسَك ِعْنَد قُ َرْيٍش َُتْرِبُ فَ َقاَل: َأاَن أَُزّوُِج يَِتيَم َأيِب طَاِلٍب؟ فَ َقاَل: اَل َلَعْمرِي، فَ َقاَلْت َخِدجَيُة: َأَما َتْسَتِحي تُرِيُد َأْن ُتسَ 
 أَنََّك ُكْنَت َسْكَراَن، فَ َلْم تَ َزْل ِبِه َحَّتَّ أَقَ رَّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َوْيِه، ثنا يَ ْعُقوُب    -  13747 َثِِن ِإب ْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُدُرْست َ َراِهيُم  ْبُن ُسْفيَاَن، َحدَّ
ْيَدَة ْبِن حمَُ  َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب ُعب َ ، َحدَّ َثِِن َعْمُرو ْبُن َأيِب َبْكٍر اْلُمَؤمَِّليُّ اِر ْبِن اَيِسٍر، َعْن أَبِيِه، َعْن ِمْقَسٍم  ْبُن اْلُمْنِذِر، َحدَّ ِد ْبِن َعمَّ مَّ

اَر ْبَن اَيِسٍر ذََكَر ِقصََّة تَ ْزِويِج َخِدجَيَة َرضِ َأيِب اْلَقاِسِم َمْوىَل َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث ْبنِ  ثَُه، َأنَّ َعمَّ َي  نَ ْوَفٍل، َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن احْلَاِرِث َحدَّ
هللِا صَ  لَهُ َرُسوَل  أاََبُه، َوَقْد ُسِقَي ََخًْرا، َفذََكَر  َأَخاُه، َفَكلََّم  َا َكلََّمْت  أَنَّ َها، َفذََكَرْت  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَكانَهُ َوَسأََلهُ َأْن  لَّ هللاُ َعن ْ ى 

َقَظ َصاِحيًا، فَأَْنَكَر َأْن َيُكوَن َزوََّجُه، فَ َقاَل: ي ْ أَْيَن َصاِحُبُكُم الَِّذي تَ ْزُعُموَن َأّّنِ َزوَّْجتُُه،    يُ َزوَِّجهُ َخِدجَيَة، فَ َزوََّجهُ َخِدجَيَة، َواَنَم ُثَّ اْست َ



637 

 

ا َنظََر ِإلَْيِه قَاَل: ِإْن ُكْنُت َزوَّْجُتهُ َفَسِبيُل َذِلَك، َوِإْن ملَْ َفرَبََز َلهُ ا   َأُكْن فَ َعْلُت فَ َقْد َزوَّْجتُهُ " َورُوِّينَا لنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّ
َها أَبُوَها ُخَويِْلُد ْبُن َأَسدٍ َعِن الزُّْهِريِّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تَ َزوََّج خَ   ِدجَيَة يف اجْلَاِهِليَِّة، َوأَْنَكَحهُ ِإايَّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ْغَدادَ   -  13748 الرَّزَّاُز بِب َ ْبِن َداُوَد  ِد  ْبِن حُمَمَّ َأمْحََد  ْبُن  أَبُو احْلََسِن َعِليُّ  الْ ،  َوَأْخرَباََن  ْبُن زاَِيٍد  ْبُن  أنبأ أَبُو َسْهِل  َأمْحَُد  َقطَّاُن، ثنا 
ِد ْبِن َعْمرٍو، َعْن حَيََْي ْبِن َعْبِد الرَّ  ، َعْن حُمَمَّ مْحَِن ْبِن َحاِطٍب قَاَل: قَاَلْت َعاِئَشةُ َرِضَي َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْدرِيَس اأْلَْوِديُّ

ا َماَتْت َخِدجَيةُ بِْنُت ُخوَ  َها: َلمَّ َها َجاَءْت َخْولَةُ بِْنُت َحِكيٍم َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَلْت: "  هللاُ َعن ْ يِْلٍد َرِضَي هللاُ َعن ْ
" َوَمِن الْ  ثَ يِّبًا قَاَل:  ِبْكًرا َوِإْن ِشْئَت  ِإْن ِشْئَت  " قَاَلْت:  " َوَمْن؟  تَ َزوَُّج؟ قَاَل:  َأاَل  هللِا  أَمَّا ِبْكُر َومَ اَي َرُسوَل  " قَاَلْت:  الث َّيُِّب؟  ِن 

زَْمعَ  بِْنُت  َفَسْوَدةُ  الث َّيُِّب  َوأَمَّا  َبْكٍر،  َأيِب  بِْنُت  َعاِئَشةُ  ِإلَْيَك  هللِا  َخْلِق  َأَحبِّ  فَابْ َنةُ  "  اْلِبْكُر  قَاَل:  َعْتَك  َوات َّب َ ِبَك،  آَمَنْت  َقْد  ةَ 
ْت: اَن، فَ َقاَلْت: اَي أُمَّ رُوَماَن َماَذا َأْدَخَل هللاُ َعَلْيُكْم ِمَن اْْلرَْيِ َواْلرَبََكِة؟ قَاَلْت: َوَما َذاَك؟ قَالَ فَاذُْكرِيِهَما ِل " قَاَلْت: فَأََتْت أُمَّ رُومَ 

ٍر َرِضَي هللاُ َعْنُه، َفذََكَرْت َذِلَك لَُه،  كْ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ذََكَر َعاِئَشةَ قَاَلْت: انْ َتِظِري فَِإنَّ َأاَب َبْكٍر آٍت، َفَجاَء أَبُو بَ 
ُتهُ َتْصُلُح ِل " فَ َقاَل: َأَو َتْصُلُح َلهُ َوِهَي ابْ َنةُ َأِخيِه؟ قَاَلْت: فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأاَن َأخُ  وهُ َوُهَو َأِخي َوابْ ن َ

َأْن قَاَل:   ِإىَل  احْلَِديَث  لَِرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ْليَْأِت قَاَل: َفَجاَفذََكَر  هللاُ َعْنهُ قُوِل  أَبُو َبْكٍر َرِضَي  َء َرُسوُل  فَ َقاَل َْلَا 
ُتهُ بَِتِحيَِّة هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفُملَِّكَها قَاَلْت َخْوَلُة: ُثَّ اْنطََلْقُت ِإىَل َسْوَدَة َوأَبُوَها َشْيٌخ   ي ْ َكِبرٌي َقْد َجَلَس َعِن اْلَمَواِسِم، َفَحي َّ

بَ   يِب َوقَاَل َما َشاَء هللاُ َأْن يَ ُقوَل: َأْهِل اجْلَاِهِليَِّة، فَ ُقْلُت: أَْنِعْم َصبَاًحا قَاَل: " َمْن أَْنِت؟ " قُ ْلُت: َخْولَةُ بِْنُت َحِكيٍم قَاَلْت: فَ َرحَّ
ُتِك؟ قُ ْلُت: نَ َعْم  ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َيْذُكُر َسْوَدَة بِْنَت زَْمَعَة، فَ َقاَل: ُكُفٌو َكِرمٌي، َماَذا تَ ُقوُل صَ قَاَلْت: قُ ْلُت: حُمَمَّ  اِحب َ

ُملَِّكَها. َوَقِدَم َعْبُد ْبُن زَْمَعَة َفَجَعَل حَيْثُو َعَلى رَْأِسِه حتُِبُّ قَاَل: فَ ُقوِل َلهُ فَ ْليَْأِت قَاَلْت: َفَجاَء َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ 
َاَب َأْن تَ َزوََّج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسْوَدَة " َوذََكَر اَبِقَي احْلَِديثِ   الرتُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َسِعي   -  13752 ثنا  مِبَْرَو،  اْلَمْحُبويِبُّ،  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  يَزِيُد  ثنا  َمْسُعوٍد،  ْبُن  ُد 
،  َهارُوَن، أنبأ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث الْ  َهاّنُّ، أنبأ أَبُو يَ ْعَلى اْلَمْوِصِليُّ ِد ْبُن َحيَّاَن اأْلَْصب َ َفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ

َثِِن اْبُن ُعَمرَ  ، َحدَّ ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت اْلبُ نَاّنِّ اِميُّ ِه، َعْن أُمِّ َسَلَمةَ   ْبِن َأيِب َسَلَمَة، َعْن أَبِي ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَجَّاِج السَّ
َوِإانَّ  ّلِلَِِّ  ِإانَّ  ُقْل  فَ ْلي َ ُمِصيَبٌة،  َأَصابَ ْتهُ  َمْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  َأْحَتِسُب قَاَلْت:  ِعْنَدَك  اللُهمَّ  رَاِجُعوَن،  إِلَْيِه   

َها قُ ْلتُ ُمِصيَبيِت، فَْأُجْرّن ِفيَها َوأَْبِدْلِِن هِبَا َخريًْ  هِبَا َخرْيًا ِمن ْ أَْبَدَلِِن  أَبُو َسَلَمَة قُ ْلتُ َها، َفَجَعْلُت ُكلََّما طََلْبُت  َماَت  ا  َها "، فَ َلمَّ  ا ِمن ْ
َها َرُسوُل هللاِ  َُتَا بَ َعَث ِإلَي ْ ا انْ َقَضْت ِعدَّ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َصلَّ   يف نَ ْفِسي، َوَمْن َخرْيٌ ِمْن َأيِب َسَلَمَة؟ ُثَّ قُ ْلتُ َها، فَ َلمَّ
 َوَسلََّم، فَ َزوََّجهُ " َلْفُظ َحِديِث َأيِب َعْبِد َرِضَي هللاُ َعْنهُ خَيْطُبُ َها َعَلْيِه، فَ َقاَلْت اِلْبِنَها: اَي ُعَمُر قُْم، فَ َزّوِْج َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ 

ِة، َوَلِكْن قَاَل: قَاَلْت:  هللِا، َولَْيَس يف رِوَ  اْلِعدَّ هللاُ َعْنهُ َواَل ِذْكُر  اْْلَطَّاِب َرِضَي  ْبِن  َهاّنِّ ِذْكُر ُعَمَر  اأْلَْصب َ هللِا  ايَِة  َفَخطََبِِن َرُسوُل 
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ِإنَّهُ  َأْولِيَاِئي َشاِهٌد قَاَل:  ِمْن  َأَحٌد  لَْيَس  ِإنَّهُ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ُقْلُت:  بِِه،   َصلَّى  ِإالَّ َسرَيَْضى  ُهْم َشاِهٌد، َواَل غَاِئٌب  ِمن ْ َأَحٌد  لَْيَس 
 فَ ُقْلُت: اَي ُعَمُر قُْم فَ َزّوِْج َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 

ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َوُعَمُر ْبُن َأيِب َسَلَمَة َكاَن َعَصَبًة َْلَا، َوَذاَك أِلَنَّ أُمَّ   َسَلَمَة ِهَي ِهْنُد بِْنُت َأيِب أَُميََّة ْبِن اْلُمِغريَِة ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن قَاَل الشَّ
 ُزومٍ اَلِل ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ْبِن خمَْ ُعَمَر ْبِن خَمُْزوٍم، َوُعَمُر ُهَو اْبُن َأيِب َسَلَمَة، َوأَبُو َسَلَمَة اَْسُهُ َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اأْلََسِد ْبِن هِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلَواِقدِ   -  13754 ثنا  اْْلَِليِل،  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  الرَّزَّاُز،  َجْعَفٍر  أَبُو  أنبأ  ِبْشرَاَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ُعْثَماَن  َوَأْخرَباََن  ْبُن  ُعَمُر  ثنا   ، يُّ
، َعْن َسَلَمَة ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َسَلَمَة   ِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَطَب أُمَّ َسَلَمةَ  اْلَمْخُزوِميُّ ْبِن َأيِب َسَلَمَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

ُلْغ "،   قَاَل: " ُمرِي ابْ َنِك َأْن يُ َزوَِّجِك، أَْو قَاَل: زَوََّجَها ابْ نُ َها َوُهَو يَ ْوَمِئٍذ َصِغرٌي مَلْ يَ ب ْ
ْيُخ َرمِحَ   هُ هللاُ: وََكاَن لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اَبِب النَِّكاِح َما مَلْ َيُكْن لَِغرْيِهِ قَاَل الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ 

ْبُن ِدينَاٍر، َعْن َجاِبرِ   -  13760 ْبِن َأْرطَاَة، َعْن َعطَاٍء، َوَعْمُرو  اِج  ْيٍد، َعِن احْلَجَّ ْبِن ُعب َ ِر  ُمَبشِّ هللِا َرِضَي  َوأَمَّا َحِديُث   ْبِن َعْبِد 
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل تَ ْنِكُحوا النِّ  َساَء ِإالَّ اأْلَْكَفاَء، َواَل يُ َزوُِّجُهنَّ ِإالَّ اأْلَْولِيَاُء، َواَل َمْهَر ُدوَن هللاُ َعن ْ

 َعَشَرِة َدرَاِهَم " 
احْلَاِفُظ، ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  أنبأ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َأْخرَباََنهُ  مِبَرٍَّة  َضِعيٌف  َحِديٌث  ْبُن    فَ َهَذا  َأمْحَُد  َكنْيِ ثنا  السُّ ْبِن  ِعيَسى 

اِج، ثنا مُ  وِس ْبُن احْلَجَّ ، ثنا زََكرايَّ ْبُن احْلََسِن الرَّْسَعِِنُّ، ثنا أَبُو اْلُمِغريَِة َعْبُد اْلُقدُّ َلِديُّ اُج ْبُن َأْرطَاَة، اْلب َ َثِِن احْلَجَّ ْيٍد، َحدَّ ُر ْبُن ُعب َ َبشِّ
 , َفذََكَرهُ 

مُ  هللاُ:  هللاُ، وَ قَاَل َعِليٌّ َرمِحَهُ  َأمْحَُد َرمِحَهُ  َماُم  اإْلِ َها، قَاَل  يُ تَاَبُع َعَلي ْ َأَحاِديثُهُ اَل  احْلَِديِث  َمرْتُوُك  ْيٍد  ْبُن ُعب َ ُر  بَِقيَُّة، َعْن َبشِّ َقْد َرَواهُ 
اِج، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر َوُهَو َضِعيٌف اَل تَ ُقوُم مِبِْثِلهِ  ٍر، َعِن احْلَجَّ ُة، َوِقيَل َعْن بَِقيََّة ِمْثُل اأْلَوَّلِ ُمَبشِّ   احْلُجَّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ْبُن ِإْسحَ   -  13761 ُد  احْلَاِفُظ ثنا حُمَمَّ ْبُن َعِليٍّ  احْلَُسنْيُ  احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعِليٍّ  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن َأْخرَباََنهُ  ثنا َعِليُّ  ْبِن ُخَزمْيََة،  اَق 
اِج ْبِن َأْرطَاَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ُحْجرٍ  ٌر، َوَأاَن أَبْ َرأُ ِمْن ُعْهَدتِِه َعِن احْلَجَّ ، َعْن َجاِبٍر، َوَعْن َعطَاٍء، َعْن َجاِبٍر ، ثنا بَِقيَُّة، ثنا ُمَبشِّ

ي ُ  " اَل  هللا َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا صلَّى  هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َمْهَر  َرِضَي  اأْلَْكَفاُء، َواَل  ِإالَّ  يُ َزوَُّجُهنَّ  ِإالَّ اأْلَْولِيَاُء، َواَل  النَِّساَء  َزّوُِج 
 ُدوَن َعَشَرِة َدرَاِهَم " 

 قَاِئُل قَ ْولِِه: َوَأاَن أَبْ َرأُ ِمْن ُعْهَدتِِه اْبُن ُخَزمْيَةَ 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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 الْكَفَاءَةِ بَابُ اعْتِبَارِ النَّسَبِ فِي  
ثنا    -  13765 ْبُن ُسْفيَاَن،  يَ ْعُقوُب  ثنا  ْبُن َجْعَفٍر،  أنبأ َعْبُد هللِا  اْلَقطَّاُن،  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ُموَسى، َأْخرَباََن  ْبُن  هللِا  ْيُد  ُعب َ

َهاٍل، قَالُوا: ثنا مَحَّاُد ْبُن زَ  ِد ْبِن َعِليٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َوُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َوَحجَّاُج ْبُن ِمن ْ ْيٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن حُمَمَّ
ُهْم ِكنَانََة، َأْو قَاَل: النَّْضَر ْبَن كِ  ُهْم قُ َرْيًشا نَانََة َشكَّ مَحَّاٌد، ُثَّ اْختَاَر مِ صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ اْختَاَر اْلَعَرَب، فَاْختَاَر ِمن ْ ن ْ

ُهْم َبِِن َهاِشٍم، ُثَّ اْختَاَرّن ِمْن َبِِن َهاِشٍم "،    ُثَّ اْختَاَر ِمن ْ
 َهَذا ُمْرَسٌل َحَسنٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، أنبأ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَّ  -  13767 َلِميُّ ثَ نَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ٍد َوَقْد َحدَّ ، ثنا َمْعَمُر ْبُن حُمَمَّ ْلِخيُّ ِد ْبِن َحاِمٍد اْلب َ
، ثنا َمكِّيُّ ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا َشرِيُك ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن احْلَاِرِث، َعْن َسْل ْلِخيُّ َماَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " ََنَااَن اْلب َ

َم َأَماَمُكْم أَْو نَ ْنِكَح ِنَساءَُكْم "، َورُِوَي َذِلَك ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف، َعْن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  َقدَّ  َسْلَمانَ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن نَ ت َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ اعْتِبَارِ الصَّنْعَةِ فِي الْكَفَاءَةِ 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَا  -  13769 ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ، ان ُشَجاُع ْبُن  َأْخرَباََن حُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َر َرِضَي هللاُ عَ اْلَولِيِد، ثنا بَ ْعُض ِإْخَوانِنَا َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعمَ  ن ْ

ْعٍض قَِبيَلٌة بَِقِبيَلٍة، َورَُجٌل ِبَرُجٍل َوالْ  ْعٍض قَِبيَلٌة ِبَقِبيَلٍة،  هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَعَرُب بَ ْعُضُهْم َأْكَفاٌء لِب َ َمَواِل بَ ْعُضُهْم َأْكَفاٌء لِب َ
اٌم "َورَُجٌل ِبَرُجٍل، ِإالَّ َحاِئٌك أَْو    َحجَّ

عَ  ْبُن  ُعْثَماُن  َأْصَحابِِه، َوَرَواهُ  بَ ْعَض  ُشَجاٌع  ُيَسمِّ  مَلْ  َحْيُث  ُجَرْيٍج  َواْبِن  ُشَجاٍع،  َبنْيَ  َقِطٌع  ُمن ْ ُعْرَوةَ َهَذا  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  الرَّمْحَِن،  ْبِد 
، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َوهُ   َو َضِعيٌف َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن اَنِفٍع َوُهَو أَْيًضا َضِعيٌف مِبَرَّةٍ الدَِّمْشِقيِّ

 موضوع.  # قال المحقق:
 

ْسِفَرايِيِِنُّ، َوأَبُ   - 13770 ِد ْبِن َعِليٍّ اإْلِ َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، و َبْكٍر َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو  ُد ْبُن َأمْحََد الصَّْيَداَلّنُّ، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َبَة َأمْحَُد ْبُن اْلَفَرِج، ثنا بَِقيَُّة، ثنا زُْرَعةُ   َوأَبُو َصاِدٍق حُمَمَّ ُعت ْ

ْيِد هللِا الزُّبَ ْيِديُّ  ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّ ْبُن ُعب َ ى هللا َعَلْيِه ، َعْن ِعْمَراَن ْبِن َأيِب اْلَفْضِل، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ
ب َ  َأْكَفاٌء  َواْلَمَواِل  ِبَرُجٍل  َورَُجٌل  بَِقِبيٍل،  قَِبيٌل  بَ ْعًضا  بَ ْعُضَها  َأْكَفاٌء  اْلَعَرُب   " ِإالَّ َوَسلََّم:  ِبَرُجٍل  َورَُجٌل  ِبَقِبيٍل،  قَِبيٌل  بَ ْعًضا  ْعُضَها 

َها َوُهَو أَْيًضا َضِعيفٌ  اٌم " َورُِوَي َذِلَك ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ  َحاِئٌك َأْو َحجَّ
 موضوع.  # قال المحقق:
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ْيُد ْبُن َشرِيٍك، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا احْلََكُم َأْخرَباََنهُ َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن  - 13771 ْيٍد، ثنا ُعب َ َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
َها   ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ َثِِن الزُّْهِريُّ ، َحدَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه    قَاَلْت:ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْزِديُّ

اٌم "   َوَسلََّم: " اْلَعَرُب لِْلَعَرِب َأْكَفاٌء َواْلَمَواِل َأْكَفاٌء لِْلَمَواِل ِإالَّ َحاِئٌك َأْو َحجَّ
 موضوع.  # قال المحقق:

 
ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، ثنا أَبُو َسِعيدِ   -  13777 ، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا اْلَقْعَنِبُّ، ح َوَأْخرَباََن َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ  ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ

مَ  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا  اْلَقاِضي،  ِإْسَحاَق  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا  مَحَْشاٍذ،  ْبُن  َعِليُّ  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  َأمْحَدُ أَبُو  قَاَل: َوأنبأ  ح  ْبُن   ْسَلَمَة، 
، ثنا َأيِب قَ  ٍد َوُهَو اْبُن َعْبِد هللِا الرَّقَاِشيُّ ااَل: ثنا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد، َعِن اْلَعاَلِء، َسْلَماَن اْلَفِقيهُ قَاَل: قُِرَئ َعَلى َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن حُمَمَّ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َكَرُم اْلَمْرِء ِديُنُه، َوُمُروَءتُهُ َعْقُلهُ َوَحَسُبهُ ُخُلُقهُ َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللاِ 
طَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ  َمَر ْبِن اْلَْ لَْفُظ َحِديِث َأيِب َعْبِد هللِا َولَْيَس يف رَِوايَِة اْبِن يُوُسَف: َوُمُروَءتُهُ َعْقُلُه، َورُِوَي ِمْثُل َذِلَك َعْن عُ   "،

 ِمْن قَ ْوِلِه، َوهللاُ َأْعَلمُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا يُرَدُّ نِكَاحُ غَيْرِ الْكُفْؤِ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الزَّوْجَةُ، وَمَنْ لَهُ الْأَمْرُ مَعَهَا وَكَانَ مُسْلِم ا 

َثِِن  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ  -  13782 ، ثنا أَبُو اْلَقاِسِم ْبُن اللَّْيِث، َحدَّ ٍد اْلِمْصرِيُّ ْغَداَد، أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ، بِب َ
، َعِن الْ  ، ثنا احْلََسُن ْبُن َأْعنَيَ احْلَرَّاّنُّ، ثنا َحْفُص ْبُن ُسَلْيَماَن اأْلََسِديُّ ِريِّ َثِِن  ُكَمْيِت  ُحَسنْيُ ْبُن َأيِب السَّ ْبِن زَْيٍد اأْلََسِديِّ قَاَل: َحدَّ

ٌة ِمْن أَ  َها قَاَلْت: َخطََبِِن ِعدَّ ْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َمْذُكوٌر، َمْوىَل زَيْ َنَب بِْنِت َجْحٍش، َعْن زَيْ َنَب بِْنِت َجْحٍش َرِضَي هللاُ َعن ْ
َا َوُسنََّة نَِبيَِّها؟ " قَاَلْت: َمْن؟ قَاَل: َوَسلََّم، فََأْرَسْلُت ِإلَْيِه ُأْخيِت ُأَشا " زَْيُد ْبُن ِورُهُ يف َذِلَك قَاَل: " فَأَْيَن ِهَي ِمَّْن يُ َعلُِّمَها ِكتَاَب َرهبِّ

َك َمْواَلَك، ُثَّ أَتَ ْتِِن، فََأْخرَبَْتِِن ِبَذِلَك، ف َ  ُقْلُت َأَشدَّ ِمْن قَ ْوِْلَا، َوَغِضْبُت َأَشدَّ ِمْن َغَضِبَها  َحارِثََة "، فَ َغِضَبْت َوقَاَلْت: تُ َزّوُِج ابْ َنَة َعمِّ
رَيَةُ ِمْن أَْمرِِهْم{ ]األحزاب: قَاَل: فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى هللاُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا َأْن يَ  ُكوَن َْلُُم اْلِْ

فَ 36 قَاَلْت:  النَِّبِّ [  ِإىَل  َفَشَكاّن  بِِلَساّن،  فََأَخْذتُهُ  ِمْنُه،  فَ َزوََّجِِن  قَاَلْت:  ِشْئَت  َمْن  زَوِّْجِِن  ِإلَْيِه  َوَسلََّم،  َأْرَسْلُت  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى   
 "، ُثَّ َأَخْذتُهُ بِِلَساّن، َفَشَكاّن ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه فَ َقاَل َلهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق هللاَ 

َوالنَّ  ِإالَّ  َأْشُعْر  مَلْ  يت  ِعدَّ انْ َقَضْت  ا  فَ َلمَّ َطاَلِقي،  فَ َبتَّ  َفطَلََّقِِن  ُأطَلُِّقَها،  َأاَن  َوقَاَل  َوَأانَ َوَسلََّم  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  َمْكُشوَفةُ ِبُّ   
َماِء، َوقُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، ِباَل ِخْطَبٍة َواَل َشَهاَدٍة قَاَل: " هللاُ  ْعِر، فَ ُقْلُت: َهَذا أَْمٌر ِمَن السَّ اِهُد "  الشَّ  اْلُمَزوُِّج َوِجرْبِيُل الشَّ

أَ  ٌة، َفَمْشُهوٌر  تَ ُقوُم مِبِْثِلِه ُحجَّ بِْنُت َوَهَذا َوِإْن َكاَن ِإْسنَاُدهُ اَل  أَُمْيَمةُ  ْبِن ُخَزمْيََة، َوأُمَُّها  َأَسِد  ِمْن َبِِن  بِْنَت َجْحٍش، َوِهَي  نَّ زَيْ َنَب 
ةُ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَنْت ِعْنَد زَْيِد ْبِن َحارِثََة حَ  َج َرُسوُل هللِا َصلَّى َّتَّ طَلََّقَها، ُثَّ تَ َزوَّ َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشٍم َعمَّ

ِتكَ  َك َوالصََّواُب ابْ َنةُ َعمَّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم هِبَا وََكَذا يف احْلَِديِث ابْ َنةُ َعمِّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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ِد ْبنِ   - 13784  َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ

، َعْن ُسْفيَاَن،   َمْهِديٍّ الرَّمْحَِن ْبُن  ، ثنا َعْبُد  الرتََِّّسيُّ ْعِبِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: "  اْلَولِيِد  َعْن َجاِبٍر، َعِن الشَّ
 َزوَّْجُت اْلِمْقَداَد َوزَْيًدا لَِيُكوَن َأْشَرُفُكْم ِعْنَد هللِا َأْحَسَنُكْم ُخُلًقا "،  

َلهُ ِكَفايٌَة َواْلِمْقَداُد ُهَو اْبنُ  َقِطٌع َوِفيَما قَ ب ْ َعْمرِو ْبِن ثَ ْعَلَبةَ ْبِن َماِلٍك، َحِليُف اأْلَْسَوِد رَُجٌل ِمْن َبِِن زُْهَرَة، فَ ُنِسَب ِإلَْيِه، َومَلْ   َهَذا ُمن ْ
 َيُكْن ِمْن ُصْلِبِهْم، َوَقْد زُوَِّجْت ِمْنهُ ُضبَاَعةُ بِْنُت الزَُّبرْيِ ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشمٍ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ُمْرَساًل  َوِفيَما ذََكَر أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل َعْن َهارُوَن ْبِن زَْيٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد، َعْن زَْيدِ   -   13787 ْبِن َأْسَلَم،   
أُ  َزّوِْج   " فَ َقالُوا:  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  أَتَ ْوا  بَُكرْيٍ،  َبِِن  فَ َعاُدوا َأنَّ   ،" ِباَلٍل  َعْن  أَنْ ُتْم  أَْيَن   " فَ َقاَل:  ُفاَلٍن،  ِمْن  نَا  ْخت َ

أَبُو   َأْخرَباََنهُ   ،" لَْيٍث  َبِِن  ِمْن  اْلُمَهاِجرِيَن  ِمَن  بَُكرْيٍ  بَ ُنو  وََكاَن  قَاَل:  فَ َزوَُّجوهُ  َثاَلًَث،  احْلَُسنْيِ فََأَعاَد  أَبُو  أنبأ  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ   َبْكٍر 
، ثنا أَبُو َداُوَد، َفذََكَرهُ  ، أنبأ أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ  اْلَفَسِويُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْوَكَالَةِ فِي النِّكَاحِ 
ُد ْبُن غَا  -  13794 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَّ ِلٍب، ثنا ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثنا َأاَبُن، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َأنَّ رَُسوَل  هللاُ َعْنهُ  ْبِن َعاِمٍر َرِضَي  احْلََسِن، َعْن ُعْقَبَة  أَْنَكَح اْلَولِيَّاِن، فَ ُهَو ثنا قَ تَاَدُة، َعِن  ِإَذا  َم قَاَل: " 
ُهَما، َوِإَذا  ُهَما "ِلْْلَوَِّل ِمن ْ ، فَ ُهَو ِلْْلَوَِّل ِمن ْ ًعا ِمَن الرَُّجَلنْيِ  اَبَيَع الرَُّجُل بَ ي ْ

 منكر.  # قال المحقق:
 

قَ تَاَدَة، َعِن  َشاٌم، َعْن َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا هِ  - 13795
ُهَما، َوِإَذا اَبَع رَُجٌل  احْلََسِن، َعْن ََسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا أَْنَكَح َولِيَّاِن، فَ  النَِّكاُح ِلْْلَوَِّل ِمن ْ

ُهَما " هَ  ، فَ ُهَو ِلْْلَوَِّل ِمن ْ  َكَذا رَِوايَةُ اجْلََماَعِة َوُهَو اْلَمْحُفوظُ َمتَاًعا ِمْن رَُجَلنْيِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّا  -  13796 يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  بَُكرْيٍ، َعِن  َأْخرَباََن  ثنا يُوُنُس ْبُن  ِر، 

الضَّ اْبِن   ْبَن أَُميََّة  َثِِن أَبُو َجْعَفٍر قَاَل: بَ َعَث َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْمَرو  أُمَّ  ِإْسَحاَق، َحدَّ ، فَ َزوََّجهُ  النََّجاِشيِّ ِإىَل  ْمرِيَّ 
ُهَما َحِبيَبَة بِْنَت َأيِب ُسْفيَاَن، َوَساَق َعْنهُ َأْربَ َعِماَئِة ِدينَاٍر "، َورُوِّ  ينَا يف تَ ْزِويِج أُمِّ ُكْلثُوٍم بِْنِت َعِليٍّ ِمْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعن ْ

ُكَما فَ َزوََّجاهُ  ُهْم: َزوَِّجا َعمَّ  قَاَل: فَ َقاَل َعِليٌّ حِلََسٍن َوُحَسنْيٍ َرِضَي هللاُ َعن ْ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 ا لِمُسْلِمَةٍ بَابُ لَا يَكُونُ الْكَافِرُ وَلِيًّ 
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن اَبلََوْيِه، ثنا أَبُو َبْكرٍ  - 13797 َثِِن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َحدَّ ُد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهِريُّ حُمَمَّ

َمْعَمرٌ  أنبأ  اْلُمبَاَرِك،  اْبُن  ثنا  َمْنُصوٍر،  ْبُن  ْبِن َجْحٍش، ُمَعلَّى  هللِا  ْيِد  َا َكاَنْت حَتَْت ُعب َ َأَنَّ أُمِّ َحِبيَبَة،  ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن  الزُّْهِريِّ ، َعِن 
َعَث هِبَا ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى بَ َعَة آاَلٍف، َوب َ َفَماَت ِبَِْرِض احْلََبَشِة، فَ َزوََّجَها النََّجاِشيُّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَْمَهَرَها َعْنهُ َأرْ 

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمَع ُشَرْحِبيَل اْبِن َحَسَنةَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
سُ   -  13798 ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن  ْفيَانَ َوَأْخرَباََن  هللِا  َعْبُد  ثنا   ،

ِد ْبِن ِإْسَحاقَ  َها َخاِلُد ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص "  ُعْثَماَن، َعْن ِعيَسى ْبِن يُوُنَس، َعْن حُمَمَّ قَاَل: بَ َلَغِِن َأنَّ الَِّذي َوِلَ ِنَكاَحَها اْبُن َعمِّ
ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َوُهَو اْبُن اْبِن َعمِّ أَبِيهَ  َا أُمُّ َحِبيَبَة بِْنُت َأيِب ُسْفيَاَن ْبِن َحْرِب ْبِن أَُميََّة، َواْلَعاُص ُهَو اْبُن أَُميََّة، َوَقْد ِقيلَ قَاَل الشَّ :  ا فَِإَنَّ

 ِإنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ ُهَو الَِّذي َوِلَ ِنَكاَحَها 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َثِِن َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد، وَ َأْخرَباََن أَبُو   -  13799 اُن،  احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، َحدَّ َحسَّ

َها ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرِضيَ   هللاُ َعْنهُ ِبَِْرِض احْلََبَشِة "،  َعِن اْبِن َْلِيَعَة، َعْن َأيِب اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة قَاَل: " أَْنَكَحهُ ِإايَّ
، َوَقْد َمَضى ِذْكُرُه، َوُعْثَماُن ُهَو اْبُن َعفَّاَن ْبِن َأيِب اْلَعاِص ْبِن أَُميَّةَ اْبنُ   اْبِن َعمِّ أَبِيَها، َوأَي ُُّهَما َزوََّجَها، فَاْلِواَليَةُ وََكَذِلَك قَاَل الزُّْهرِيُّ

  اْخِتاَلفًا ََثلِثًا قَائَِمٌة، ِإالَّ َأنَّ ِفيهِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
يُ   -  13816 ْبُن  َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  ثنا  َجْعَفٍر،  َأيِب  ْبُن  َعْمرِو  أَبُو  َأْخرَبّن  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلَفِقيُه، َأْخرَباََن  الصَّابُوّنُّ  وُسَف 

ْيَسابُوَر َسَنَة َثاَلَثِاَئٍة، ثنا يَ عْ  ِد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب بِن َ ، ثنا اْلُمِغريَةُ ْبُن ُموَسى، ثنا ِهَشاٌم، َعْن حُمَمَّ  ُهَريْ َرَة، ُقوُب ْبُن اجْلَرَّاِح اْْلَُوارِْزِميُّ
  " ِإالَّ ِبَوِلٍّ َوَخاِطٍب َوَشاِهَدْي َعْدٍل  ِنَكاَح  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل  النَِّبِّ َصلَّى  ِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف َعِن  أَْيًضا  َورُِوَي َذِلَك 

َها َمْرفُوًعا َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َمْرفُوًعا، َوِمْن َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه،    َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا َعِليُّ   -  13835 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ يَ ْعِِن احْلَُسنْيَ ْبَن َعِليٍّ  ْبُن َعبَّاٍس، ثنا بُ ْنَداٌر، ثنا َأْخرَباََن حُمَمَّ

، ثنا َعِليُّ ْبُن َسْلٍم، ث  اُج، ثنا بََدٌل، ثنا ُشْعَبُة، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن  َبَدٌل، ثنا ُشْعَبُة، ح قَاَل: َوَأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ ُد ْبُن ِعيَسى الزَّجَّ نا حُمَمَّ
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َت  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَُماَمَة بِنْ   َخاِلٍد، َعْن رَُجٍل، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن رَُجٍل ِمْن َبِِن ُسَلْيٍم قَاَل: " َخطَْبُت ِإىَل النَِّبِّ 
َد، َوقَاَل اْبُن َسْلٍم يف َحِديِثِه، َعْن رَُجٍل ِمْن َبِِن َتَِ  يٍم، أَنَّهُ َخَطَب ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  َعْبِد اْلُمطَِّلِب، فَأَْنَكَحِِن ِمْن َغرْيِ َأْن يَ َتَشهَّ

َد، يَ ْعِِن اْْلُْطَبَة "، َعَلْيِه َوَسلََّم أَُماَمَة بِْنَت َعْبِد اْلُمطَِّلِب قَاَل: فَأَْنَكَحِِن    ِمْن َغرْيِ َأْن يَ َتَشهَّ
ِجْستَاّنُّ، َوزَّاِن، وََكَذِلَك قَاَلهُ أَبُو َداُوَد  َهَكَذا َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ يف التَّارِيِخ، َعْن بُ ْنَداٍر، ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: َعِن اْلَعاَلِء اْبِن َأِخي ُشَعْيٍب الْ  السِّ

 َعْن بُ ْنَدارٍ 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الِاسْتِخَارَةِ فِي الْخُطْبَةِ وَغَيْرِهَا 

هللاِ   -  13837 َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ أنبأ  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ا  َوَأْخرَباََن  َعْبِد  اْبُن ْبِن  أنبأ  حْلََكِم، 
َوةُ ْبُن ُشَرْيٍح، َأنَّ اْلَولِيَد ْبَن َأيِب اْلَولِيِد َأْخرَبَُه، َأنَّ أَيُّوَب ْبَن َخاِلِد بْ  ثَُه، َعْن أَبِيِه، َعْن َوْهٍب، َأْخرَبّن َحي ْ ِن َأيِب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريَّ َحدَّ

ِه، َرِضَي هللاُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل هللاِ  ْطَبَة، ُثَّ تَ َوضَّْأ، فََأْحِسْن ُوُضوَءَك، ُثَّ َصلِّ َما َكتَ َجدِّ َب هللاُ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْكُتِم اْلِْ
يَها َلَك، ُثَّ امْحَْد رَبََّك َوُمَِّْدُه، ُثَّ ُقْل: اللُهمَّ ِإنََّك تَ ْقِدُر َواَل أَْقِدُر َوتَ ْعَلُم َواَل َأْعَلُم وَ  ُم اْلغُُيوِب، فَِإْن رَأَْيَت ِل ُفاَلنََة َوُتَسمِّ أَْنَت َعالَّ

َها َخرْيًا ِل يف ِديِِن َوُدنْ يَاَي َوآِخَريت فَاْقِدْرَها ِل، َوِإْن َكاَن َغرْيَُها َخرْيًا ِل يف ِديِِن َودُ   نْ يَاَي َوآِخَريت، فَاْقِدْرَها ِل " اِبَسِْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعي   -  13847 ٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ

ثَهُ َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن عَ  ُهَما يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل: }َوِإْن ِخْفتُْم َأالَّ تُ ْقِسطُوا{  َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َحدَّ بَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
يُ َعظُِّمونَ 3]النساء:   اأْلاََيَمى، وََكانُوا  النَِّساِء  ِمَن  يَ ْنِكُحوَن َعْشًرا  اجْلَاِهِليَِّة  " َكانُوا يف  تَاَمى قَاَل:  َفقَّدُ [ يف اْلي َ اْلَيِتيِم، فَ ت َ وا  َشْأَن 

تَاَمى، َوتَ رَُكوا َما َكانُوا يَ ْنِكُحوَن يف اجْلَاِهِليَِّة قَاَل هللاُ تَ َعاىَل: }َوِإْن خِ  تَاَمى، فَاْنِكُحوا  َأْمَر ِديِنِهْم ِبَشْأِن اْلي َ ْفتُْم َأالَّ تُ ْقِسطُوا يف اْلي َ
ا َكانُوا يَ ْنِكُحوَن يف اجْلَاِهِليَِّة " 3َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثىَن َوثاَُلَث َوراَُبَع{ ]النساء:   [، َوََنَاُهْم َعمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبُن    -  13848 ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن  َوَأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  يَ ْعُقوَب، 
ُهَما: }َوالْ َمْرزُ  ُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما  وٍق، ثنا أَبُو َعاِمٍر، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َِسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

ِه [ قَاَل: " اَل حيَِلُّ ِلُمْسِلمٍ 24َمَلَكْت َأمْيَانُُكْم ِكتَاَب هللِا َعَلْيُكْم{ ]النساء:   َزوََّج فَ ْوَق َأْربٍَع، فَِإْن فَ َعَل َفِهَي َعَلْيِه ِمْثُل أُمِّ  َأْن يَ ت َ
ْلَماّنِّ يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل: }ِكتَاَب هللِا َعَلْيُكْم{ ]النساء:   ْيَدَة السَّ [ قَاَل: " َأْربَُع ِنْسَوٍة "، وََكَذِلَك َعِن 24َوُأْخِتِه "، َورُوِّينَا َعْن ُعب َ

  اْلَبْصِريِّ احْلََسنِ 
 صحيح.  # قال المحقق:
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  كَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَان  أَوْ مُشْرِك  بَابُ نِكَاحِ الْمُحْدِثِنيَ وَمَا جَاءَ فِي قَوْلِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ: }الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ 

 [ 3نيَ{ ]النور:  وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِ 
ٍد الصَّ   - 13859 ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ فَّاُر، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

ٌد َواللَّْفُظ   ٍد، عَ ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا، َوُمَسدَّ ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّ ْضَرِميِّ ، َعْن أَبِيِه، َعِن احلَْ ْيِميُّ ، ثنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن الت َّ ْن لَِعِليٍّ
ُهَما َأنَّ اْمَرأًَة َكاَنْت يُ َقاُل َْلَا أُمُّ َمْهُزوٍل، وََكاَنْت َتُكوُن ِبَِ  َزوَُّجَها  جْ َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو َرِضَي هللاُ َعن ْ يَاَد، وََكاَنْت ُمَساِفَحًة، َكاَن يَ ت َ

َها النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َفَقَة، َفَسَأَل رَُجٌل َعن ْ َزوَُّجَها؟ فَ َقَرأَ َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم    الرَُّجُل، َوَتْشرَتُِط َلهُ َأْن َتْكِفَيهُ الن َّ أَيَ ت َ
 [ اآْليَةَ 3ْنزَِلْت َعَلْيِه اآْليَُة: }الزَّاّن اَل يَ ْنِكُح ِإالَّ زَانَِيًة أَْو ُمْشرَِكًة{ ]النور:  َأْو أُ 

ْيَدَة، ثنا ُمْعَتِمٌر، َفذََكَرهُ ِبِِسْ   -   13860 َثِِن ُعب َْيُد ْبُن ُعب َ ُد ْبُن غَاِلٍب، َحدَّ ى نَاِدِه َأنَّ امْ قَاَل: َوأنبأ الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَّ َرأًَة َكاَنْت ُتَسمَّ
َفَقَة،  َفاِح َوَتْكِفَيهُ الن َّ َزوَُّج الرَُّجَل َعَلى َأْن َيََْذَن َْلَا يف السِّ َا َكاَنْت تَ ت َ فَاْستَْأَذَن بَ ْعُضُهُم النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أُمَّ َمْهُزوٍل، َوَأَنَّ

َزوََّجَها قَاَل: فَ َقَرأَ رَ   ُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهِذِه اآْليََة ِإىَل آِخرَِها َأْن يَ ت َ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
َمْهِديٍّ    -  13862 ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  ُعب َْيُد  ٍد  حُمَمَّ َوأَبُو  ِقَراَءًة،  احْلَاِفُظ  هللِا  َعْبِد  أَبُو  لَْفظً َأْخرَباََن  أَبُو  اْلُقَشرْيِيُّ  ثنا  قَااَل:  ا 

اِب ْبُن َعطَاٍء، أنب ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حَيََْي ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأيِب طَاِلٍب، أنبأ َعْبُد اْلَوهَّ أ اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، أَنَّهُ قَاَل: "  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َأوْ  َعلِّنَاٍت،  ُمت َ بَ غَااَي  اجْلَاِهلِ   ُكنَّ  َأْو  ُمْعِلنَاٍت يف  ِإالَّ زَانَِيًة  يَ ْنِكُح  تَ َعاىَل: }الزَّاّن اَل  هللاُ  بَِغيُّ آِل ُفاَلٍن، َوبَِغيُّ آِل ُفاَلٍن، فَ َقاَل  يَِّة، 

 هللاُ ِمْن َذِلَك أَْمَر اجْلَاِهِليَِّة  [ قَاَل: فََأْحَكمَ 3ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيةُ اَل يَ ْنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحّرَِم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِننَي{ ]النور:  
ْساَلِم " قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج َفِقيَل لَِعطَاٍء: أَبَ َلَغَك َذِلَك َعِن اْبِن َعبَّاٍس؟ قَاَل: نَ َعمْ   اِبإْلِ

 حسن. # قال المحقق:
 

ثنا    -  13867 اْلَقطَّاُن،  َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  هللِا  َوَأْخرَباََن  َعْبِد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ح   ، الث َّْوِريُّ ثنا  رَْوٌح،  ثنا  اأْلَْزَهِر،  أَبُو 
حَيََْي، ْبُن  ُد  َخالَّ ثنا  َمَسرََّة،  َأيِب  ْبُن  أَبُو حَيََْي  ثنا  أَيُّوَب،  ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  احْلَُسنْيُ  أنبأ  ثنا    احْلَاِفُظ،  قَااَل:  اَن  َحسَّ ْبُن  الصََّمِد  َوَعْبُد 

ِكُح ِإالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة{ ]النور:  ْفيَاُن ْبُن َسِعيٍد، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب َعْمَرَة، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس: }الزَّاّن اَل يَ نْ سُ 
هبَِ 3 يَ ْزّن  اَل  اجْلَِماُع  َوَلِكنَّهُ  اِبلنَِّكاِح،  لَْيَس  إِنَّهُ  أََما   " قَاَل:   ] ،" ُمْشِرٌك  أَْو  زَاٍن  ِإالَّ  اْلَفِقيِه   ا  رَِوايَِة  َويف  هللِا  َعْبِد  َأيِب  َحِديِث  لَْفُظ 

ْؤِمِننَي{ ]النور: قَاَل: }َوُحّرَِم َذِلَك َعَلى اْلمُ َوَلِكْن اَل جُيَاِمُعَها ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِرٌك، َوَرَواهُ َعِليُّ ْبُن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس مِبَْعنَاهُ  
ا3 ْبِن ُجَبرْيٍ، َوُُمَاِهٍد، َوالضَّحَّ "، َومِبَْعنَاهُ رُِوَي َعْن َسِعيِد  اْلُمْؤِمِننَي  َأْي َوُحّرَِم الّزاَِن َعَلى   " هللاُ: َوالَِّذي  [  اِفِعيُّ َرمِحَهُ  الشَّ ِك قَاَل 

 ُيْشِبهُ َوهللاُ َأْعَلُم َما قَاَل اْبُن اْلُمَسيِّبِ 
 صحيح.  لمحقق:# قال ا
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 بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى قَصْرِ الْآيَةِ عَلَى مَا نَزَلَتْ فِيهِ أَوْ نَسْخِهَا 
ُد ْبُن َكِثرٍي،   َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أنبأ َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفِقيُه، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبنُ   - 13872 ِإْسَحاَق، ثنا حُمَمَّ

َثِِن أَبُو الزَُّبرْيِ، َعْن َمْوىًل لَِبِِن هَ  ، َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي قَاَل: َحدَّ اِشٍم قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ أنبأ ُسْفيَاُن ْبُن َسِعيٍد الث َّْورِيُّ
َا تُ ْعِجُبِِن قَاَل: " ََتَتَّْع هِبَا "  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: " ِإنَّ   اْمرََأيت اَل ََتَْنُع َيَد اَلِمٍس " قَاَل: " طَلِّْقَها " قَاَل: ِإَنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َجْعَفُر ْبنُ  -  13873 ِد ْبِن َشاِكٍر الصَّاِئُغ، ثنا أَبُو َشْيٍخ  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ حُمَمَّ
، َعْن َعْبِد اْلَكرمِِي ْبِن َماِلٍك، ْيُد هللِا ْبُن َعْمرٍو الرَّقِّيُّ َعْن َأيِب الزُّبرَْيِ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َرِضَي    احْلَرَّاّنُّ َعْبُد هللِا ْبُن َمْرَواَن، ثنا ُعب َ

ُهَما ْدَفُع يََد اَلِمٍس " قَاَل: " طَلِّْقَها  َأنَّ رَُجاًل أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: اَي رَُسوَل هللِا ِإنَّ ِلَ اْمرََأًة َوِهَي اَل تَ   هللاُ َعن ْ
يَلٌة قَاَل: " فَاْسَتْمِتْع هِبَا "، َوَهَكَذا رُ  َها َوِهَي َجَِ ْيِد هللِا، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللاُ " قَاَل: ِإّّنِ ُأِحب ُّ ِوَي َعْن َمْعِقِل ْبِن ُعب َ

ُهَما   َعن ْ
 منكر والمحفوظ مرسل.  # قال المحقق:

 
ُد فََأمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َأمْحََد احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ التَِّميمِ  - 13881 َماُم أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ، ثنا اإْلِ يُّ

زُرَْيعٍ  ْبُن  يَزِيُد  ثنا   ، اْلَعَقِديُّ ُمَعاٍذ  ْبُن  ِبْشُر  أنبأ  ِإْسَحاَق،  ْبِن ْبُن  َعْمرِو  ِإىَل  اْلُكوَفِة  َأْهِل  ِمْن  رَُجٌل  َجاَء  قَاَل:  اْلُمَعلُِّم  َحِبيٌب  ثنا   ،
ِمث ْ  َُمْلُوَدًة  ِإالَّ  يَ ْنِكُح  اَل  اْلَمْجُلوَد  الزَّاّنَ  ِإنَّ   " يَ ُقوُل:  احْلََسَن  َأنَّ  تَ ْعَجُب  َأاَل  فَ َقاَل:  يُ ْعِجُبكَ ُشَعْيٍب  َوَما  َعْمٌرو:  فَ َقاَل   ،" ؟  َلهُ 

، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ثَ نَاهُ َسِعيٌد اْلَمْقرُبِيُّ َم وََكاَن َعْبُد هللِا ْبُن َعْمرٍو َرِضَي هللاُ َعْنهُ يُ نَاِدي َحدَّ
 هِبَا ِنَداًء،  

غَااَي، َورُ فَ َهَكَذا َرَواهُ َعْمٌرو َوَقْد رُِوَي َعْن أَ  وِّينَا بِيِه، َعْن َجدِِّه يف َسَبِب نُ ُزوِل اآْليَِة َما َدلَّ َعَلى َأنَّ اْلَمْنَع َوَقَع َعْن ِنَكاِح تِْلَك اْلب َ
ِكِهنَّ َوِإمَّا ِلَشْرِطِهنَّ ِإْرَساَْلُنَّ لِلّزاَِن، َوهللاُ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر َوِمْن َأْوُجٍه ُأَخَر َما َدلَّ َعَلى َأنَّ اْلَمْنَع َوَقَع َعْن ِنَكاِحِهنَّ ِإمَّا ِلِشْر 

 َأْعَلمُ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن ي َ  - 13885 ٍد قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْيُد ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوُعب َ يِب طَاِلٍب،  ْعُقوَب، ثنا حَيََْي ْبُن أَ َأْخرَباََن حُمَمَّ

، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن قَ ْيسٍ  اِب، أنبأ َسِعيٌد، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َعْزرََة، َعِن احْلََسِن اْلُعَرّنِّ  َأنَّ رَُجاًل أََتى اْبَن َمْسُعوٍد َرِضَي أنبأ َعْبُد اْلَوهَّ
وَء ِِبََهالٍَة، هللاُ َعْنُه، فَ َقاَل: " رَُجٌل َزََن اِبْمَرَأٍة ُثَّ ََتاَب، َوَأْصَلحَ  َزوََّجَها؟ فَ َتاَل َهِذِه اآْليََة: }ُثَّ ِإنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السُّ ا أَلَهُ َأْن يَ ت َ

ِمَرارًا َحَّتَّ َظنَّ أَنَّهُ َقْد    [ قَاَل: " فَ َردََّدَها َعَلْيهِ 119ُثَّ ََتبُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا ِإنَّ رَبََّك ِمْن بَ ْعِدَها َلَغُفوٌر رَِحيٌم{ ]النحل:  
َص ِفيَها "   رَخَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 [ 23بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ: }وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ{ ]النساء:  
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن إِبْ َراِهيَم، أ  - 13912 ارِِميُّ ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ نبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ

ؤُُكْم ِمَن النَِّساِء{  ُحوا َما َنَكَح آابَ َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِل هللِا تَ َعاىَل: }َواَل تَ ْنكِ 
أَبْ نَاِئُكْم{ ]النساء:  22]النساء:   يَْدُخْل 23[، َوقَ ْوِلِه: }َوَحاَلئُِل  هِبَا َأْو مَلْ  ابْ ُنَك َدَخَل  أَبُوَك َأِو  تَ َزوََّجَها  اْمَرأٍَة  " ُكلُّ  يَ ُقوُل:   ]

 هِبَا َفِهَي َحَراٌم َعَلْيَك "
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 [ 22قَوْلِهِ تَعَالَى: }وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ{ ]النساء:    بَابُ مَا جَاءَ فِي 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ  -  13917 ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
ا َماَت  هللاِ  اٍر، َعْن َعِديِّ ْبِن ََثِبٍت اأْلَْنَصاِريِّ قَاَل: َلمَّ ، أنبأ ُهَشْيٌم، أنبأ َأْشَعُث ْبُن َسوَّ أَبُو قَ ْيِس ْبُن اأْلَْسَلِت، َخَطَب ابْ نُهُ  اْْلََرِويُّ

لََّم، فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّ َأاَب قَ ْيٍس َقْد َهَلَك، َوِإنَّ ابْ َنهُ قَ ْيٌس قَ ْيٌس اْمَرأََة أَبِيِه، فَاْنطََلَقْت ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ 
َك ِإالَّ َوَلًدا، َوَما َأاَن اِبلَّيِت  ، َقْد َخطََبِِن ِإىَل نَ ْفِسي، فَ ُقْلُت َلُه: َما ُكْنُت َأُعدُّ َلْيِه َوَسلََّم   َأْسِبُق َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ عَ ِمْن ِخيَاِر احلِْيِّ

تَ ْنِكُحو  اآْليَُة: }َواَل  َزَلْت َهِذِه  َها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ن َ النَِّساِء { ِبَشْيٍء، قَاَل: َفَسَكَت َعن ْ َنَكَح آاَبؤُُكْم ِمَن  ا َما 
 [ "  22]النساء:  

ْفِسريِ َهَذا ُمْرَسٌل َومِبَْعنَاهُ ذََكَرهُ َغرْيُ َواِحٍد مِ   ْن َأْهِل الت َّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ابْنُهُ   فَأَرَادَ  جَارِيَتَهُ،  لَمَسَ  وَمَنْ  الرَّبِيبَةِ،  تَحْرِيمِ  فِي  الْمَشْرُوطِ  الدُّخُولِ  مَعْنَى  فِي  جَاءَ  مَا  مَلَكَهَا بَابُ  مَا  بَعْدَ  يَقْرَبَهَا   أَنْ 

أَبُو    -  13919 ْبُن َصالِ َأْخرَباََن ِبَذِلَك  ثنا َعْبُد هللِا  ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد،   ، الطَّرَائِِفيُّ احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  ِإْسَحاَق،  ْبُن َأيِب  ٍح،  زََكرايَّ 
ُهَما أَنَّهُ قَاَل يف  يت    َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }ِمْن ِنَساِئُكُم الالَّ

{ ]النساء:   ْفَضاِء ََنَْو َذِلَك "، 23َدَخْلُتْم هِبِنَّ ُخوُل النَِّكاُح يُرِيُد اِبلنَِّكاِح اجْلَِماَع، َوقَاَل يف اْلَمسِّ َواللَّْمِس َواإْلِ َوبَ َلَغِِن  [: " الدُّ
خُ   وُل اجْلَِماُع " َعْن طَاُوٍس أَنَّهُ قَاَل: " الدُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 مِنيِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَ 
ُعب َ   -  13937 أَبُو  ثنا   ، يْ بَِليُّ الدَّ َجْعَفٍر  أَبُو  ثنا  ِفرَاٍس،  ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  أنبأ   ، اْلُعَمرِيُّ اْلَفْتِح  أَبُو  ثنا  َأْخرَباََن   ، اْلَمْخُزوِميُّ هللِا  ْيِد 

هللاُ   اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف اأْلُْخَتنْيِ ُسْفيَاُن، َعْن َعْمرٍو، َعْن ِعْكرَِمَة قَاَل: ذُِكَر ِعْنَد  ْبِن  َعْنُه، قَ ْوُل َعِليِّ 
ُهَما آيٌَة قَاَل اْبُن َعبَّاٍس رَ  ُهَما آيٌَة، َوَحرََّمت ْ ُهَما آِمْن ِمْلِك اْلَيِمنِي، فَ َقالُوا: ِإنَّ َعِليًّا قَاَل: َأَحلَّت ْ يَةٌ  ِضَي هللاُ َعْنُه: " ِعْنَد َذِلَك َأَحلَّت ْ
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، َواَل حُيَّرُِمُهنَّ َعَلى قَ َرابَِة بَ ْعِضِهْم مِ  ُهنَّ َا حُتَّرُِمُهنَّ َعَلى قَ َراَبيِت ِمن ْ ُهَما آيٌَة، ِإَّنَّ ْن بَ ْعٍض، ِلَقْوِل هللِا تَ َعاىَل: }َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن َوَحرََّمت ْ
 [ " 24النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت َأمْيَانُُكْم{ ]النساء: 

 المحقق: صحيح.  # قال
 

 بَابُ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ 
ال  -   13965 َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ الرَّزَّاُز  َداُوَد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ٍد  َوَأْخرَباََن  حُمَمَّ ْبُن  َجْعَفُر  ثنا   ، اِفِعيُّ شَّ

، َعْن ُعْرَوَة،   الزُّْهِريِّ الرَّمْحَِن، َعِن  ْبُن َعْبِد  ثنا ُعْثَماُن  اْلَيَماِن،  ْبُن  َثُم  اْْلَي ْ ثنا  َها قَاَلْت: قَاَل الزَّْعَفَراّنُّ،  هللاُ َعن ْ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
 َل " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل حُيَّرُِم احْلََراُم احْلاََل 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ْبنُ   -  13966 اْلَفْضِل  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  ْبُن َعِديٍّ  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  أَبُو َسْعٍد  ْبُن    َأْخرَباََن  ِإْسَحاُق  ثنا  ْبِن خَمَْلٍد،  هللِا  َعْبِد 
ا  اَنِفٍع  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا   ، اأْلَنْ بَاِريُّ الرَّمْحَِن هُبُْلوٍل  َعْبِد  ْبِن  ُعْثَماَن  َعْن  َسَلَمَة،  ْبِن  أَيُّوَب  ْبِن  ِإَْسَاِعيَل  ْبُن  اْلُمِغريَةُ  ثنا   ، ْلَمْخُزوِميُّ

َها قَاَلْت: ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ َوَسلََّم َعِن الرَُّجِل يُ ْتِبُع  َعَلْيِه الزُّْهِريِّ
َها، َأْو يُ ْتِبُع ااِلبْ َنَة َحَراًما أَيَ ْنِكُح أُمََّها؟ قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللاِ  ت َ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل حُيَّرُِم احْلََراُم اْلَمْرَأَة َحَراًما أَيَ ْنِكُح ابْ ن َ

َا حُيَّرُِم َما  َكاَن بِِنَكاٍح َحاَلٍل " قَاَل ِإْسَحاُق: قَاَل َعْبُد هللِا ْبُن اَنِفٍع: َوبِِه َنَُْخذُ   احْلاََلَل، ِإَّنَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
ثن  -  13967 يُوُنَس،  ْبِن  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثنا   ، َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  حيَْ َوَأْخرَباََن  اْلُمِغريَةِ  ا  ْبُن  ََي 

بْ  ُعْثَماَن  َعْن  ِإَْسَاِعيَل،  ْبِن  اْلُمِغريَِة  أَبِيِه  َعْن  اْلُمِغريَِة،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َأِخي  َثِِن  َحدَّ  ، َعْن اْلَمْخُزوِميُّ ِشَهاٍب،  اْبِن  َعِن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ِن 
َها قَاَلْت: قَالَ  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يَ ْفُسُد َحاَلٌل ِِبََراٍم، َوَمْن أََتى اْمَرَأةً ُفُجورًا،  ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

َها، فََأمَّا ِنَكاٌح َفاَل "،   ت َ َزوََّج أُمََّها أَِو ابْ ن َ  َفاَل َعَلْيِه أن يت َ
اْلَوقَّاصِ  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  ُعْثَماُن  ِبِه  اْبِن  تَ َفرََّد  َعِن  َوالصَِّحيُح  احْلَِديِث،  ِة  أَئِمَّ ِمْن  َوَغرْيُهُ  َمِعنٍي  ْبُن  حَيََْي  قَاَلهُ  َضِعيٌف  َوُهَو  َهَذا،  يُّ 

، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ُمْرَساًل َمْوقُوفًا َعْنُه، َوِعْنَد بَ ْعِض اْلُعَلَماِء، َحِديُث َعبْ   ُعَمِريِّ َأْمَثُل، َوهللاُ َأْعَلمُ ِد هللِا الْ ِشَهاٍب الزُّْهِريِّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعبْ   -  13976 ُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويَةَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ

عَ  هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  طَْلَحَة،  َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َصاِلٍح،  {  ْبِن  يُ ْؤِمنَّ َحَّتَّ  اْلُمْشرَِكاِت  تَ ْنِكُحوا  }َواَل  تَ َعاىَل:  قَ ْوِلِه  يف  ُهَما  ن ْ
قَ ْبِلُكْم{  221]البقرة:   ِمْن  اْلِكتَاَب  أُوتُوا  يَن  الذِّ ِمَن  فَ َقاَل: }َواْلُمْحَصنَاُت  اْلِكتَاِب،  َأْهِل  ِنَساءَ  ْثىَن  اْست َ ُثَّ   " [ 5]املائدة:  [ 
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{ ]املائدة:  ِحلٌّ َلُكْم }ِإَذا آتَ ي ْ  [، يَ ُقوُل: َعَفاِئَف 25[، يَ ْعِِن ُمُهورَُهنَّ }حُمَْصنَاٍت َغرْيَ ُمَساِفَحاٍت{ ]النساء:  5ُتُموُهنَّ ُأُجورَُهنَّ
 َغرْيَ َزَواٍن " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن احْلََسِن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر َأمحَْ   -  13977 ُد ْبُن َسْعِد ْبِن حُمَمَّ ُد ْبُن َكاِمٍل، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ
تَ َعاىَل: }َواَل  اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْوِلِه  أَبِيِه، َعِن  َأيِب، َعْن  َثِِن  ي، َحدَّ َثِِن َعمِّ َأيِب، َحدَّ ثنا  يُ ْؤمِ ْبِن َعِطيََّة،  اْلُمْشرَِكاِت َحَّتَّ  تَ ْنِكُحوا    } نَّ

 [، " نُِسَخْت َوُأِحلَّ ِمَن اْلُمْشرَِكاِت ِنَساءُ َأْهِل اْلِكتَاِب " 221]البقرة:  
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
َنْصٍر    -  13978 ْبُن  ثنا َِبُْر  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا أَبُو  احْلَاِفُظ،  ْبُن َوْهٍب، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا َعْبُد هللِا  اْْلَْواَلّنُّ، 

ْبِن نُ َفرْيٍ قَاَل: َحَجْجُت، َفَدَخْلُت َعلَ  ْبُن َصاِلٍح، َعْن َأيِب الزَّاِهرِيَِّة، َعْن ُجَبرْيِ  َثِِن ُمَعاِويَةُ  َها، فَ َقاَلْت  َحدَّ ى َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
َا " آِخُر ُسورٍَة نَ َزَلْت، َفَما َوَجْدتُْ ِفيَها ِمْن َحاَلٍل، فَاسْ ِل: " اَي ُجَبرْيُ َهْل تَ ْقَرأُ اْلَما َتِحلُّوهُ  ئَِدَة؟ " فَ ُقْلُت: نَ َعْم، فَ َقاَلْت: " َأَما ِإَنَّ

 َوَما َوَجْدتُْ ِفيَها ِمْن َحَراٍم َفَحّرُِموهُ " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 و اْلَعبَّاِس، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر قَاَل: قُِرَئ َعَلى اْبِن َوْهٍب، َأْخرَبََك ُحِييُّ ْبُن َعْبِد هللِا اْلَمَعاِفِريُّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، ثنا أَبُ   -  13979

، حُيَدُِّث َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو " َأنَّ آِخَر ُسورٍَة نَ َزَلتْ  ْعُت أاََب َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُبُِليَّ اِفِعيُّ َرمِحَهُ   ُسو قَاَل: َسَِ رَةُ اْلَمائَِدِة "، قَاَل الشَّ
 ْحُهنَّ ُمْسِلمٌ هللاُ فَأَي ُُّهَما َكاَن، فَ َقْد أُبِيَح ِمْنهُ ِنَكاُح َحَرائِِر َأْهِل اْلِكتَاِب قَاَل: َوَأَحبُّ ِإِلَّ َلْو مَلْ يَ ْنكِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 لِمِنيَ بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ إِمَاءِ الْمُسْ 
، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعبْ   -  13991 ُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويَةَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ

َرِضَي   َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  طَْلَحَة،  َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َصاِلٍح،  يَ ْنِكَح  ْبِن  َأْن  طَْواًل  ِمْنُكْم  َيْسَتِطْع  مَلْ  }َوَمْن  تَ َعاىَل:  قَ ْوِلِه  يف  ُهَما  َعن ْ هللاُ 
يَاِتُكُم اْلُمْؤِمنَاِت{ ]النساء:   ِكَح  [، يَ ُقوُل: " َمْن مَلْ َيُكْن لَهُ َسَعٌة َأْن يَ نْ 25اْلُمْحَصنَاِت اْلُمْؤِمنَاِت َفِمْن َما َمَلَكْت َأمْيَانُُكْم ِمْن فَ ت َ

ْنِكْح ِمْن ِإَماِء اْلُمْسِلِمنَي، َوَذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت، َوُهَو اْلُفُجوُر، فَ َلْيَس أِلََحدٍ   ِمَن اأْلَْحَراِر َأْن يَ ْنِكَح َأَمًة، ِإالَّ َأْن احْلََرائَِر، فَ ْلي َ
َماِء، فَ ُهَو }َخرْيٌ َلُكْم{ ]البقرة: 25{ ]النساء: اَل يَ ْقِدَر َعَلى ُحرٍَّة، َوُهَو خَيَْشى اْلَعَنَت، }َوَأْن َتْصرِبُوا  [ " 54[ َعْن ِنَكاِح اإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ لَا تُنْكَحُ أَمَة  عَلَى حُرَّةٍ وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ 
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، أنب -  14001 ْسِفرَايِيِِنُّ الرَّاِزيُّ أ زَاِهُر ْبُن َأمْحََد، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن زاَِيٍد، ثنا يَزِيُد ْبُن ِسنَاٍن، ثنا ُمَعاذُ ْبُن َأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اإْلِ
َثِِن َأيِب، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعِن احْلََسِن قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ   ى احْلُرَِّة " َم َأْن تُ ْنَكَح اأْلََمةُ َعلَ ِهَشاٍم، َحدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 
 َمْنُصوٍر، ثنا ِإَْسَاِعيُل اْبُن َوَأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَفْضِل ْبُن َُخَرْيََوْيِه، ثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ثنا َسِعيُد ْبنُ   -  14002

َع احْلََسَن يَ ُقوُل: " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  َثِِن َمْن، َسَِ   َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن تُ ْنَكَح اأْلََمةُ َعَلى احْلُرَِّة "، ُعَليََّة، َحدَّ
ُهمْ   َهَذا ُمْرَسٌل ِإالَّ أَنَّهُ يف َمْعىَن اْلِكتَاِب َوَمَعهُ قَ ْوُل ََجَاَعٍة ِمَن الصََّحابَِة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخِطْبَةِ 

 التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ بَابُ  
ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضِل قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ  - 14017 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ِإبْ َراِهيُم َأْخرَباََن حُمَمَّ مَّ

، ثنا ثَ ْتِِن َخاَليِت َسِكيَنةُ بِْنُت َحْنظََلَة، وََكاَنْت ِبِقبَا  ْبُن َمْرزُوٍق، ثنا أَبُو اْلَولِيِد الطَّيَاِلِسيُّ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َحْنظََلةَ اْلَغِسيُل قَاَل: َحدَّ
يت  ، َوَأاَن يف ِعدَّ ُد ْبُن َعِليٍّ َها قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ َ َعن ْ َم، ُثَّ قَاَل: َكْيَف َأْصَبْحِت اَي بِْنَت  ، َفَسلَّ حَتَْت اْبِن َعمٍّ َْلَا تُ ُويفِّ

ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوقَ َراَبيِت ِمْن َعِليِّ َحْنظََلَة؟ فَ ُقْلُت: ِِبَرْيٍ َوَجَعَلَك هللاُ ِِبَرْيٍ، فَ َقاَل: أاََن َمْن َقْد َعِلْمِت قَ َراَبيِت ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّ 
هللاُ  َأيِب طَاِلٍب َرِضَي  يُ ْؤَخُذ    َعْنهُ َوَحقِّي يف ْبِن  أَْنَت رَُجٌل  أاََب َجْعَفٍر،  اَي  َلَك  هللاُ  اْلَعَرِب قَاَلْت: فَ ُقْلُت: َغَفَر  ْساَلِم َوَشَريف يف  اإْلِ

َأْخرَبُْتِك مِبَْنزَِليِت ِمْن   َا  ِإَّنَّ َما فَ َعْلنَا  يت؟ فَ َقاَل:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ قَاَل: َدَخَل  ِمْنَك َويُ ْرَوى َعْنَك ََتْطُُبِِن يف ِعدَّ َرُسوِل هللِا َصلَّى 
  ، َوَتََميََّْت ِمْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد اأْلََسِد، َوُهوَ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى أُمِّ َسَلَمَة بِْنِت َأيِب أَُميََّة ْبِن اْلُمِغريَِة اْلَمْخُزوِميَّةِ 
ِصرُي يف َكفِِّه ِمْن ِشدَّ  َها، فَ َلْم يَ َزْل يُذَكُِّرَها مِبَْنزِلَِتِه ِمَن هللِا تَ َعاىَل َحَّتَّ أَث ََّر احلَْ ِة َما َكاَن يَ ْعَتِمُد َعَلْيِه، َفَما َكاَنْت تِْلَك ِخْطَبةً اْبُن َعمِّ

 " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
طَ   -  14019 ِل  قَاَل   : اْلُبَخاِريُّ ]البقرة: قَاَل  بِِه{  }َعرَّْضتُْم  ِفيَما  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ُُمَاِهٍد،  َعْن  َمْنُصوٍر،  َعْن  زَاِئَدُة،  ثنا  ْلُق، 

َر ِل اْمَرأٌَة َصاحِلٌَة " 235 َيسَّ ْزِويَج َوَلَوِدْدُت َأْن تَ ت َ  [ يَ ُقوُل: " ِإّّنِ أُرِيُد الت َّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، قَ   -  14045 الُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
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اِفِعيُّ   يَ ْعُقوَب، الشَّ أنبأ  ْبُن ُسَلْيَماَن،  يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع  اْبِن ِشَهاٍب، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْبُن  َماِلٌك، َعِن  ، أنبأ 
َنَة، َعِن الزُّ قَاَل ِلَرُجٍل ِمْن ثَِقيٍف َأْسَلَم َوِعْنَدهُ َعْشُر ِنْسَوٍة: " أَْمِسْك َأرْبَ ًعا َوفَاِرْق َسائَِرُهنَّ "، وََكَذِلَك رَ  ي ْ  ْهِريِّ َواهُ ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ

 # قال المحقق: ضعيف. 
 

ِد ْبِن َأيِب ُسَوْيٍد، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ  - 14046 ، َعْن حُمَمَّ ِه َوَسلََّم قَاَل: ِلَغْياَلَن ْبِن َوَرَواهُ يُوُنُس ْبُن يَزِيَد، َعِن الزُّْهِريِّ
ُهنَّ َأْربَ ًعا، َوفَاِرْق َسائَِرُهنَّ "، َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ َسَلَمَة، ِحنَي َأْسَلَم َوحَتَْتهُ َعْشُر ِنْسَوٍة: "   ُد اْخرَتْ ِمن ْ مَّ

زَّاُز، ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، أنبأ يُوُنُس، َعِن الزُّْهِريِّ َعْن حمَُ  ِد ْبِن َأيِب ُسَوْيَد، َفذََكَرهُ ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا احْلََسُن ْبُن ُمْكَرٍم اْلب َ  مَّ
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
َأيِب ُسَوْيٍد قَاَل:  -  14047 ْبِن  ِد  ْبِن حُمَمَّ بَ َلَغنَا َعْن ُعْثَماَن  اْبِن ِشَهاٍب قَاَل:  ْبُن َخاِلٍد، َعِن  هللِا    َورََواهُ ُعَقْيُل  َأنَّ َرُسوَل  بَ َلَغنَا 

ا َأْسَلَم َوحَتَْتهُ  ُهنَّ َأْربَ ًعا َوطَلِّْق َسائَِرُهنَّ "   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ِلَغْياَلَن ْبِن َسَلَمَة، َلمَّ  َعْشُر ِنْسَوٍة: " اْخرَتْ ِمن ْ
ثنا ُعْثمَ  ْبِن َعْبُدوٍس،  ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  ْبُن َأْخرَباََنهُ حُمَمَّ هللِا  ثنا َعْبُد   ، ارِِميُّ الدَّ ْبُن َسِعيٍد  اُن 

 . ِلٍح، أنبأ اللَّْيُث، َعْن ُعَقْيٍل، َفذََكَرهُ َصا
ِد ْبِن َأيِب ُسَوْيدٍ   ، َعْن ُعْثَماَن ْبِن حُمَمَّ  وََكَذِلَك َرَواهُ اْبُن َوْهٍب َوَغرْيُُه، َعْن يُوُنَس، َعِن الزُّْهِريِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن احْلَاِرِث قَااَل: أنبأ أَبُو َعْبدِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  14049 ٍد َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ  الرَّمْحَِن  احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ، َوأَبُو حُمَمَّ
، ح َوَأْخرَباََن   يَزِيَد اجْلَْرِميُّ ْبُن  بُ َرْيٍد َعْمُرو  أَبُو  النََّساِئيُّ مِبِْصَر، ثنا  ْبُن ُشَعْيٍب  ْبُن َأمْحَُد  ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ  َنْصِر  أَبُو 

يَزِي  ْبُن  بُ َرْيٍد َعْمُرو  أَبُو  ْبِن اَنِجَيَة، ثنا  ِد  ْبُن حُمَمَّ أنبأ َعْبُد هللِا  ْبِن َعِقيٍل،  ِد  ْبِن حُمَمَّ ْبنُ اْلَفْضِل  ثنا    َد، ثنا َسْيُف   ، اجْلَْرِميُّ ْيِد هللِا  ُعب َ
عُ  أَبُو  الث ََّقِفيَّ ِسَراٌر  َسَلَمَة  ْبَن  َغْياَلَن  َأنَّ  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن   ، َوَساملٍِ اَنِفٍع،  َعْن  أَيُّوَب،  َعْن   ، اْلَعَنزِيُّ ْيَدَة  ِنْسَوٍة،   ب َ ِتْسُع  َوِعْنَدهُ  َأْسَلَم 

ُهنَّ َأْربَ ًعا " ٍر، َوقَاَل:  فََأَمَرهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن خَيْتَاَر ِمن ْ ، َلْفُظ َحِديِث اْبِن اَنِجَيَة َويف رَِوايَِة النََّساِئيِّ ِسَراُر ْبُن ُُمَشِّ
ا َكاَن زََمانُ ِإنَّ َغْياَلَن ْبَن َسَلَمَة َكاَن ِعْنَدهُ َعْشُر ِنْسَوٍة، فََأْسَلَم َوَأْسَلْمَن َمَعُه، زَاَد اْبُن اَنِجَيَة يف رَِوا  ُعَمَر طَلََّق ِنَساَءهُ يَِتِه قَاَل: فَ َلمَّ

 . َك َكَما رُِجَم َقرْبُ َأيِب رِغَالٍ َوَقَسَم َمالَُه، فَ َقاَل لَهُ ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنُه: َلرَتِْجَعنَّ يف َماِلَك َويف ِنَساِئَك، َأْو أَلَْرَُجَنَّ َقربَْ 
ٍر َوُهَو َبْصِريٌّ ثَِقةٌ قَاَل أَبُو َعِليٍّ َرمِحَهُ هللاُ: تَ َفرََّد ِبِه ِسَراُر ْبُن   ُُمَشِّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

َهاّنُّ، ثنا اْلَْ   -   14055 َهاّنُّ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُمْسِلٍم اأْلَْصب َ َثُم ْبُن َخاِلٍد اأْلَْصب َ ي ْ
ِإايَ  َأيِب  ْبُن  َمسْ ثنا آَدُم  ْبِن  ، َعْن ُعْرَوَة  الث ََّقِفيِّ هللِا  ْيِد  ْبِن ُعب َ ِد  ، َعْن حُمَمَّ بَاّنِّ ي ْ الشَّ ثنا َوْرقَاُء، َعْن ُسَلْيَماَن  َأْسَلْمُت ٍس،  ُعوٍد قَاَل: 
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َعْشرُ  ِل   َوحَتْيِت  فَ َقاَل  ُسْفيَاَن،  َأيِب  بِْنُت  ِإْحَداُهنَّ  ِمْن قُ َرْيٍش  ُهنَّ  ِمن ْ َأرَْبٌع  ُهنَّ    ِنْسَوٍة  ِمن ْ اْخرَتْ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل 
ُهنَّ ابْ َنةُ َأيِب ُسْفيَاَن "  ُهنَّ َأْربَ ًعا ِمن ْ  َأْربَ ًعا َوَخلِّ َسائَِرُهنَّ "، فَاْخرَتُْت ِمن ْ

ْيِخ اأْلَ  -  14056 َهاّنُّ، ثنا َحاِجُب ْبُن َأيِب َبْكٍر، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمَهلَِّب،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو الشَّ ْصب َ
 ثنا آَدُم، َفذََكَرهُ مِبِْثِلهِ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

اْلَعبَّاِس    -  14057 أَبُو  ثنا  قَااَل:  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  الرَّبِيُع  أنبأ  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ
، أنبأ بَ ْعُض َأْصَحابِنَا َعِن اْبِن َأيِب الّزاَِنِد، َعْن َعْبِد اْلَمِجيِد ْبِن ُسَهْيِل بْ  اِفِعيُّ ِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف، َعْن َعْوِف ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ

اِرْق َواِحَدةً  اْلُمِغريَِة قَاَل: َأْسَلْمُت َوحَتْيِت ََخُْس ِنْسَوٍة، َفَسأَْلُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: " فَ ْبِن احْلَاِرِث، َعْن نَ ْوَفِل ْبِن  
تُ َها  َوَأْمِسْك َأْربَ ًعا "، فَ َعَمْدُت ِإىَل أَْقَدِمِهنَّ ِعْنِدي َعاِقٍر ُمْنُذ ِستِّنَي َسَنًة فَ َفارَق ْ

 ضعيف.  المحقق: # قال
 

 بَابُ الزَّوْجَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا فَالْجِمَاعُ مَمْنُوعٌ حَتَّى يُسْلِمَ الْمُتَخَلِّفُ مِنْهُمَا 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا    -  14061 ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ِإْماَلًء، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ،  َحدَّ

هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل   َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، يف ِقصَِّة ُخُروِج َأيِب اْلَعاِص ْبِن الرَّبِيِع َوُهَو َعَلى ِشرِْكِه َخْلَف زَيْ َنَب بِْنِت َرُسولِ 
َها قَاَلْت: َصَرَخْت زَيْ َنُب أَي َُّها النَّاسُ اْلَمِديَنِة قَاَل: َفَحدَّ  ، ِإّّنِ َقْد َأَجْرُت َثِِن يَزِيُد ْبُن رُوَماَن، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَدَخَل َعَلى ابْ َنِتِه زَيْ َنَب، فَ َقاَل: َأاَب اْلَعاِص ْبَن الرَّبِيِع، َفذََكَر احْلَِديَث ِإىَل َأْن قَاَلْت: ُثَّ اْنَصَرَف رَُسوُل هللِا َصلَّ 
َواُه، َواَل خَيُْلَصنَّ إِلَْيِك، فَِإنَِّك اَل حتَِلِّنَي َلهُ "  يَّةُ َأْكرِِمي َمث ْ  " َأْي بُ ن َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

أُمَّ حَ   -  14064 َأنَّ  اْبِن ِشَهاٍب،  ْسنَاِد َعِن  اإْلِ ْبِن َأيِب َجْهٍل َأْسَلَمْت َوهِبََذا  ْبِن ِهَشاٍم وََكاَنْت حَتَْت ِعْكرَِمةَ  احْلَاِرِث  ِكيٍم بِْنَت 
ْساَلِم َحَّتَّ َقِدَم اْلَيَمَن، فَاْرحتََ  َة، َوَهَرَب زَْوُجَها ِعْكرَِمةُ ْبُن َأيِب َجْهٍل ِمَن اإْلِ َعَلْيِه اِبْلَيَمِن  َلْت أُمُّ َحِكيٍم َحَّتَّ َقِدَمتْ يَ ْوَم اْلَفْتِح مِبَكَّ

ْساَلِم، فََأْسَلَم َوَقِدَم َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم اْلَفْتِح، فَ َلمَّ  اإْلِ ِإىَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَدَعْتهُ  ا رَآهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى 
تَا َعَلى ِنَكاِحِهَما "َوَثَب َعَلْيِه فَ َرًحا، َوَما َعَلْيِه رَِداٌء َحَّتَّ    اَبيَ َعهُ فَ ثَ ب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُلْغِِن َأنَّ اْمَرأًَة َهاَجَرْت ِإىَل هللِا َوَرُسوِلِه، َوَزوْ   -  14065 ْسنَاِد َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل: " مَلْ يَ ب ْ ُجَها َكاِفٌر ُمِقيٌم ِبَداِر اْلُكْفِر،  َوهِبََذا اإْلِ
َُتَا، َوأَنَّ ِإالَّ فَ رََّقْت هِ  َقِضَي ِعدَّ َأْن تَ ن ْ ِإالَّ َأْن يَ ْقَدَم َزْوُجَها ُمَهاِجًرا قَ ْبَل  َها َوَبنْيَ َزْوِجَها،  ن َ بَ ي ْ َها ْجَرَُتَا  ن َ بَ ي ْ ُلْغنَا َأنَّ اْمَرأًَة فُ رَِّق  يَ ب ْ هُ مَلْ 

َِتَا "   َوَبنْيَ َزْوِجَها ِإَذا َقِدَم َوِهَي يف ِعدَّ
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 : ضعيف. # قال المحقق 
 

ُّ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا سُ   -  14073 َلْيَماُن ْبُن ُمَعاٍذ الضَّبِّ
َة َعْبِد هللِا ْبِن احلَْ  َلَها، َعْن َِسَاٍك، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َعمَّ اِرِث َأْسَلَمْت َوَهاَجَرْت َوتَ ُزوَِّجْت َوَقْد َكاَن َزْوُجَها َأْسَلَم قَ ب ْ

 فَ َردََّها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َزْوِجَها اأْلَوَِّل َوهللاُ َأْعَلمُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَطَلَاقِهِمْ 

ٍد الرَّفَّاُء، أنبأ َعِليُّ ْبُن َعْبِد الْ  - 14076 ُد ْبُن َأيِب نُ َعْيٍم، َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن حُمَمَّ َعزِيِز، ثنا حُمَمَّ
َثِِن اْلَمِديِِنُّ، َعْن َأيِب احْلَُوْيِرِث، َعِن اْبِن عَ  بَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َوَلَدّن ِمْن ِسَفاِح  ثنا ُهَشْيٌم، َحدَّ

ْساَلِم "   َأْهِل اجْلَاِهِليَِّة َشْيٌء َما َوَلَدّن، ِإالَّ ِنَكاٌح ِكِنَكاِح اإْلِ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن َأْخرَباََن الشَّرِيُف أَبُو اْلَفْتِح اْلعُ   -  14077 ، أنبأ أَبُو احْلََسِن ْبُن ِفَراٍس، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر اْلَبْصِريُّ َمِريُّ

َرُسوٌل   َجاءَُكْم  }َلَقْد  تَ َعاىَل:  قَ ْولِِه  يف  أَبِيِه،  َعْن  ٍد،  حُمَمَّ ْبِن  َجْعَفِر  َعْن  ُسْفيَاُن،  ثنا   ، أَنْ ُفِسُكمْ اْلَمْخُزوِميُّ َعِنتُّْم  ِمْن  َما  َعَلْيِه  َعزِيٌز   
ْجُت ِمْن  [ قَاَل: مَلْ ُيِصْبهُ َشْيٌء ِمْن ِواَلَدةِ اجْلَاِهِليَِّة قَاَل: َوقَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َخرَ 128َحرِيٌص َعَلْيُكْم{ ]التوبة:  

 ِنَكاٍح َغرْيِ ِسَفاٍح "،  
ْيُخ   َرمِحَهُ هللاُ: َوأَبَ َواهُ َكااَن ُمْشرَِكنْيِ ِبَدلِيلِ قَاَل الشَّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ 

 بَابُ إِتْيَانِ الْحَائِضِ 
، َوأَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة قَااَل: ثنا أَبُ   -  14081 َلِميُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلبُوَشْنِجيُّ و َعْمرِو ْبُن جُنَْيٍد، ثنا حُمَمَّ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  هللِا َصلَّى  َأنَّ رَُجاًل َسَأَل َرُسوَل  ْبِن َأْسَلَم  ثنا َماِلٌك، َعْن زَْيِد  بَُكرْيٍ،  اْبُن  اْمَرَأيت َوِهَي ثنا  ِل ِمِن  َما حيَِلُّ  ، فَ َقاَل: 
َها ِإزَارََها ُثَّ َشْأُنَك ِبَِْعاَلَها "،  َحاِئضٌ   ؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَِتُشدَّ َعَلي ْ

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
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ٍد الدُّ   -  14082 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ٍد،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، ثنا يُوُنُس ْبُن حُمَمَّ وِريُّ

َها َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم، َعْن َأيِب النَّْضِر، َعْن َأيِب   َسَلَمَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
زَاِر "،    َوَسلََّم ُسِئَل: َما حيَِلُّ لِلرَُّجِل ِمَن اْلَمْرأَِة؟ يَ ْعِِن احْلَاِئَض قَاَل: " َما فَ ْوَق اإْلِ

 ِة ِفيِه طَرِيَقنْيِ آَخَرْيِن َوُُهَا يُ ؤَكَِّداِن َهِذِه الّرَِوايَةَ َهَذا َمْوُصوٌل َوَقْد َرَويْ نَا يف ِكتَاِب الطََّهارَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد، أنبأ َأمْحَُد ْبُن   -  14083 اَيِديُّ اْلَماِلِكيُّ بِب َ ِد ْبِن َعِليٍّ اإْلِ ٍد النَِّصيَأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ِبُّ، ثنا  يُوُسَف ْبِن َخالَّ

ُد ْبُن َجْعَفٍر، َأْخرَبّن َشرِيٌك، َأْخرَبّن َعطَ  ْيُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد، ثنا اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، أنبأ حُمَمَّ اءُ ْبُن َيَساٍر، َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى ُعب َ
َمَع َرُسولِ  َا قَاَلْت: ُكْنُت  َأَنَّ هللاُ َعَلْيِه  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبُّ َصلَّى  َوَسلََّم يف حِلَاٍف َواِحٍد، فَاْنَسلَْلُت، فَ َقاَل  هللاُ َعَلْيِه  هللِا َصلَّى   

 َوَسلََّم: " َما َشْأُنِك؟ "، فَ ُقْلُت: ِحْضُت قَاَل: " ُشدِّي َعَلْيِك ِإزَاَرِك، ُثَّ اْدُخِلي " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ، كُلَّمَا أَرَادَ إِتْيَانَ وَاحِدَةٍ أَوْ أَرَادَ الْعَوْدَ بَابُ  

ُعْثمَ   -  14088 ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  ْغَداَد،  بِب َ قَّاُق  الدَّ طَاِهٍر  َأيِب  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلَكِرمِي  َأْخرَباََنهُ  َعْبُد  ثنا   ، اأْلََدِميُّ اَن 
وَكِِّل، َعنْ  يْ َرَعاقُوِلُّ، ثنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعْن َأيِب اْلُمت َ َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ   الدَّ

َوضَّْأ فَِإنَّهُ أَْنَشُط َلهُ "،  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َأرَاَد َأَحدُُكُم  ت َ  اْلَعْوَد فَ ْلي َ
اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ َأرَاَد َهَذا احْلَِديَث، فَ َهَذا ِإْسنَاُدهُ َصِحيٌح َوَلَعلَّهُ مَلْ يَِقْف َعَلى إِ   ْسنَاِدِه َولََعلَّهُ َأرَادَ ِإْن َكاَن الشَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن َأيِب  َما َأْخرَباََن أَ   -  14089 ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن حَمَْمَوْيِه اْلَعْسَكِريُّ ُأَساَمَة احْلََلِبُّ، ثنا بُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبرِيُّ
ْيِد هللِا، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن عُ  ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا اْلُمَسيُِّب يَ ْعِِن اْبَن َواِضٍح، ثنا اْلُمْعَتِمُر، َعْن ُعب َ َمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ

َوضَّْأ ُوُضوَءَك لِلصَّاَلِة "، َكَذا َرَواهُ   اْلُمَسيُِّب ْبُن َواِضٍح َولَْيَس مِبَْحُفوظٍ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا أَتَ ْيَت َأْهَلَك، ُثَّ َأرَْدَت َأْن تَ ُعوَد فَ ت َ
 ف. ضعي # قال المحقق:

 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوسُ   -  14090 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ

، َعْن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاُ ْبُن َأيِب َبْكٍر، ثنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن لَْيٍث، َعْن َعاِصٍم، َعنْ   َأيِب اْلُمْسَتِهلِّ
ْغِسْل فَ ْرَجهُ "،    َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا أََتى َأَحدُُكْم َأْهَلُه، فََأرَاَد َأْن يَ ُعوَد، فَ ْلي َ

 بِِه، َويف َحِديِث َأيِب َسِعيٍد ِكَفايٌَة َوَقْد رُِوَي يف اْلُغْسِل َبنْيَ َذِلَك َحِديٌث لَْيَس ِبَقِويٍّ  َهَذا َأَصحُّ َولَْيُث ْبُن َأيِب ُسَلْيٍم اَل حُيَْتجُّ 
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا -  14091 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ يَ ْعُقوَب، أنبأ ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، يُوُسُف ْبُن   َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

َأنَّ َرسُ  َأيِب رَاِفٍع:  ِتِه َسْلَمى، َعْن  َأيِب رَاِفٍع، َعْن َعمَّ ْبِن  الرَّمْحَِن  ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعْبِد  وَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم طَاَف  ثنا مَحَّاُد 
ُهنَّ ُغْساًل، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا َأاَل َجَعْلَتهُ ُغْساًل َواِحًدا؟ قَاَل: " َهَذا َأزَْكى وَ َعَلى ِنَسائِِه ََجََع، فَاْغَتَسَل ِعْندَ  َأْطَهُر   ُكلِّ اْمَرأٍَة ِمن ْ

 َوَأْطَيُب "، َوهللاُ َأْعَلمُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الِاسْتِتَارِ فِي حَالِ الْوَطْءِ 

ٍد الرَّفَّاُء، أنبأ َعِليُّ ْبُن َعبْ َأْخرَباََن أَبُو َنصْ  - 14095 ِد اْلَعزِيِز، ثنا ٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن حُمَمَّ
، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأيِب َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا قَاَل: قَالَ  اَن، ثنا ِمْنَدُل ْبُن َعِليٍّ َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا أََتى  أَبُو َغسَّ

 َأَحدُُكْم َأْهَلْه فَ ْلَيْسَترِتْ، َواَل يَ َتَجرََّداِن جَتَرَُّد اْلِعريَْيِن "،  
، َوُهَو َوِإْن مَلْ َيُكْن ََثبِتًا َفَمْحُموٌد يف ا  أْلَْخاَلقِ تَ َفرََّد بِِه ِمْنَدُل ْبُن َعِليٍّ َولَْيَس اِبْلَقِويِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َبُل ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا َأمْحَُد    -  14099 اِك، ثنا َحن ْ مَّ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّ ْبُن ِعيَسى اْلِمْصِريُّ
َثِم، َعْن َأيِب َسِعيٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َعْن َعْمرِو ْبِن احْلَاِرِث، َعنْ  ْمِح، َعْن َأيِب اْْلَي ْ َأيِب السَّ

يَاُع َحَراٌم "    َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " الشِّ
يَ ُقولُ  َْلِيَعَة  اْبُن  َبِل:  َحن ْ ْبَن  َأمْحََد  يَ ْعِِن  هللِا  َعْبِد  أَبُو  قَاَل  َبٌل:  َحن ْ اْبُن َوْهٍب:  قَاَل  َوقَاَل  قَاَل:  اِبجْلَِماِع  اْلُمَفاَخَرةُ  يَ ْعِِن  يَاُع  الشِّ  :

بَاعِ  بَاُع يُرِيُد ُجُلوَد السِّ  السِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ 

َعْبَدا  -  14105 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ُعَمَر َوَأْخرَباََن  ْبُن  َحْفُص  ثنا  أَيُّوَب،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  اْلَقاِسِم  أَبُو  أنبأ  َن، 
، ثنا قَِبيَصُة، ح قَاَل: َوأان اْبُن َكْيَساَن، ثنا أَبُو ُحَذيْ َفَة قَااَل: ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َعْبِد هللِا ْبنِ  رَّمْحَِن  ُعْثَماَن ْبِن ُخثَ ْيٍم، َعْن َعْبِد ال الرَّقِّيُّ

ا َقِدَم اْلُمَهاِجُروَن ْبِن َساِبٍط، َعْن َحْفَصَة بِْنِت َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َبْكٍر، َعْن أُمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ  َلْيِه َوَسلََّم قَاَلْت: َلمَّ
ُهنَّ ِلَزْوِجَها َحَّتَّ َأْسَأَل َرُسوَل هللِا اْلَمِديَنَة تَ َزوَُّجوا يف اأْلَْنَصاِر، َفَكانُوا جيُِبُّوَنَُ  ، وََكاَنِت اأْلَْنَصاُر اَل تَ ْفَعُل َذِلَك، فَ َقاَلِت اْمَرأٌَة ِمن ْ نَّ
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َها: }ِنَساؤُُكْم حَ  ُتْم{ ]البقرة:  ْرٌث َلكُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأَتَ ْتهُ فَاْسَتْحَيْت ِمْنهُ َفَسأَلَْتهُ َفَدَعاَها، فَ َقَرأَ َعَلي ْ ْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأَنَّ ِشئ ْ
 [ ِصَماًما َواِحًدا " 223

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب،    -  14108 اِب ْبُن َعطَاٍء،  أنبأ َعْبُد  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اْلَوهَّ
َمرَّ  اْلُقْرآَن  َعبَّاٍس  اْبِن  َعَلى  قَ َرْأُت  قَاَل:  ُُمَاِهٍد  َعْن  َصاِلٍح،  ْبِن  َأاَبَن  َعْن  ِإْسَحاَق،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اآْليَِة:  أنبأ  َهِذِه  َعْن  َفَسأَْلُتهُ   ، َتنْيِ

ُتمْ  ِشئ ْ َأَنَّ  َحْرَثُكْم  فَْأتُوا  َلُكْم  َحْرٌث  ]البقرة:  }ِنَساؤُُكْم  َحْيُث 223{  ِمْن  يَ ُقوُل:  َعَلْيَك،  ُحّرَِمْت  َحْيُث  ِمْن  اْئِتَها   " فَ َقاَل:   ،]
 َيُكوُن احْلَْيُض َواْلَوَلُد " 

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس    -  14109 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو َعِليٍّ احْلََسُن ْبُن ُمْكَرٍم، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ حُمَمَّ
تَ َعاىلَ  قَ ْوِلِه  يف  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َعطَاٍء،  َعْن  ُجَرْيٍج،  اْبُن  أنبأ  ُعَمَر،  ْبُن  ُعْثَماُن  فَْأتُوا ثنا  َلُكْم  َحْرٌث  }ِنَساؤُُكْم   :

تُ   [ قَاَل: " تُ ْؤَتى ُمْقبَِلًة َوُمْدِبَرةً يف اْلَفْرِج " 223ْم{ ]البقرة:  َحْرَثُكْم َأَنَّ ِشئ ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعبْ   -  14110  ُمَعاِويَةَ ُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعنْ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ

تُ  [ " يَ ْعِِن اِبحْلَْرِث 223ْم{ ]البقرة: ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل: }فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأَنَّ ِشئ ْ
ْقبَِلًة َأْو ُمْسَتْدِبرَ  اْلَفْرَج، يَ ُقوُل: َتَْتِيِه َكْيَف ِشْئتَ  ًة َعَلى ِأيِّ َذِلَك َأرَْدَت بَ ْعَد َأْن اَل جُتَاِوَز اْلَفْرَج ِإىَل َغرْيِِه، َوُهَو قَ ْولُُه: }ِمْن  ُمْست َ

 [ " 222َحْيُث َأَمرَُكُم هللاُ{ ]البقرة:  
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
أَبُو َداُوَد، ثنا َُهَّاٌم، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن    ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثناَأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر،    -  14122

ى  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " تِْلَك اللُّوِطيَّةُ الصُّْغرَ ،  َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
يَاَن اْلَمْرأَِة يف ُدبُرَِها   " يَ ْعِِن ِإت ْ

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ي َ   - 14127 ثنا ُأَسْيُد ْبُن َعاِصٍم،  ،  ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
احْلَُسنْيُ ْبنُ  َأيِب اجْلَُوْيرِيَِة قَاَل: َسَأَل رَ ثنا  اْلُمْعَتِمِر، َعْن  َأيِب  هَبَْراَم، َعْن  الصَّْلِت ْبِن  هللاُ   َحْفٍص، َعْن ُسْفيَاَن، َعِن  ُجٌل َعِليًّا َرِضَي 
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الْ  }َأَتَْتُوَن  يَ ُقوُل:  هللاَ  ْعَت  َسَِ أََما  ِبَك  هللاُ  َسفََّل  َسُفْلَت   " فَ َقاَل:  َذِلَك  َعْن  اْلَعاَلِمنَي{ َعْنهُ  ِمَن  َأَحٍد  ِمْن  هِبَا  َقُكْم  َسب َ َما  َفاِحَشَة 
 [؟ "  80]األعراف:  

رَُجٌل َعِليًّا َعْن َأيِب اْلُمْعَتِمِر قَاَل: َسَأَل ، َعْن َأيِب اجْلَُوْيرِيَِة َوُهَو َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْسُعوٍد اْلَعْبِديُّ ، َوالصََّواُب َعِن الصَّْلِت ْبِن هَبَْرامَ 
يَاِن النَِّساِء يف َأْداَبرِِهنَّ " َفذََكَرهُ   َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوُهَو َعَلى اْلِمْنرَبِ " َعْن ِإت ْ

، َعْن َأيِب اْلُمْعَتِمِر، َوُهَو  َعِن الصَّْلِت ْبِن هَبْرَاَم، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْسُعوٍد اْلَعْبِديِّ ،  وََكَذِلَك َرَواهُ أَبُو ُأَساَمَة َوَغرْيُهُ   -  14128
َأْخرَبَُهمْ  احْلَاِفَظ  َأاَب َعِليٍّ  َأنَّ  ِإَجازًَة،  أَبُو َعْبِد هللِا  أَنْ بََأّن  ٍد ،  ِفيَما  ْبُن حُمَمَّ ثنا َسِعيُد   ، أَيُّوَب اْلُمْحرِِميُّ ْبِن  ْبُن َعْبِد هللِا  ِإبْ َراِهيُم  أنبأ 

، ثنا أَبُو ُأَساَمةَ    َفذََكَرهُ اجْلَْرِميُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الشِّغَارِ 

ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّ   -  14139 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ غَاّنُّ، ثنا حَيََْي ْبُن َمِعنٍي، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
سْ ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعمَ  اَلِم "، َوَرَواهُ  ٍر، َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل ِشغَاَر يف اإْلِ

ِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَ  ْواَلُد َواِئِل ْبِن ُحْجٍر، َعْن آاَبئِِهْم، َعْن َواِئِل ْبِن  أَْيًضا َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
 ُحْجٍر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 # قال المحقق: منكر. 
 

 بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ 
ْغَدادَ   -  14147 بِب َ اْلَقطَّاُن،  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا  أنبأ  ،  َأْخرَباََن  ْبُن ُسْفيَاَن،  يَ ْعُقوُب  ثنا  َوْيِه،  ْبِن ُدُرْست َ ْبُن َجْعَفِر  هللِا  َعْبُد 

ْبِن َعِليٍّ  ِد  ابْ نَا حُمَمَّ ثنا َحَسٌن، َوَعْبُد هللِا،   ، ثنا الزُّْهِريُّ ثنا ُسْفيَاُن،   ، أَبِيِهَما ،  احْلَُمْيِديُّ هللِا َعْن  ِمْن َعْبِد  َأْرَضى  َأنَّ ،  وََكاَن َحَسٌن 
هللاُ عَ  النَِّبَّ َصلَّى  ِإنَّ  ََتئٌِه  اْمُرٌؤ  ِإنََّك  ُهَما:  هللاُ َعن ْ هللاُ َعْنهُ قَاَل اِلْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  َعِة ِليًّا َرِضَي  اْلُمت ْ ِنَكاِح  ََنَى َعْن   "  َعَلْيِه َوَسلََّم 

َعةِ َوَعْن حُلُوِم احْلُُمِر اأْلَْهِليَِّة زََمَن َخْيرَبَ " قَاَل ُسْفيَاُن: ي َ   ، ْعِِن أَنَّهُ ََنَى َعْن حُلُوِم احْلُُمِر اأْلَْهِليَِّة زََمَن َخْيرَبَ اَل يَ ْعِِن ِنَكاَح اْلُمت ْ
ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َوَهَذا الَِّذي قَاَلهُ ُسْفيَاُن حُمَْتَملٌ  َعةِ فَ َلْواَل َمْعرَِفةُ َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ ، قَاَل الشَّ َوِإنَّ ، َعْنهُ بَِنْسِخ ِنَكاِح اْلُمت ْ

ُهَما تََّة بَ ْعَد الرُّْخَصِة َلَما أَْنَكَرهُ َعَلى اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ ْهَي َعْنهُ َكاَن اْلب َ  َوَرَوى اْبُن ُعَمَر حَتْرميََها يَ ْوَم َخْيربََ ، َوهللاُ َأْعَلمُ ، الن َّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ِإْسَحاقَ   -  14148 َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن ،  َأْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَالُوا:  احْلََسِن  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخربََ ،  يَ ْعُقوبَ  ِد ْبِن زَْيِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب،  أنبأ حُمَمَّ ّن ُعَمُر ْبُن حُمَمَّ
َعِة فَ َقاَل: " َحَراٌم  َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل: َأْخرَبّن َساملُ ْبُن َعْبِد هللِا، َأنَّ رَُجاًل َسَأَل َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر َرِضَي هللاُ عَ  ُهَما َعِن اْلُمت ْ ،  " ن ْ
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، ُمَساِفِحنَي " فَ َقاَل: " َوهللِا لََقْد ُعِلَم َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحرََّمَها يَ ْوَم َخْيرَبَ َوَما ُكنَّا ،  قَاَل: فَِإنَّ ُفاَلاًن يَ ُقوُل ِفيَها 
ْيُخ: ُثَّ ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َة ُثَّ َحرََّمَها ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمةِ قَاَل الشَّ َعِة زََمَن اْلَفْتِح فَ ْتِح َمكَّ  َم َأِذَن يف ِنَكاِح اْلُمت ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ٍد َعْبُد الرَّمْحَنِ   -  14171 أَبُو حُمَمَّ َهاّنُّ، أنبأ  اأْلَْصب َ يُوُسَف  ْبُن  ٍد َعْبُد هللِا  ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ةَ    َوَقْد َحدَّ الزُّْهِريُّ اْلَقاِضي، مِبَكَّ ْبُن حَيََْي 
، ثنا َمْنُصوُر ْبُن ِدينَاٍر، ثنا ُعَمُر ْبُن حمَُ  ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل الصَّائُِغ، ثنا أَبُو َخاِلٍد اأْلَُمِويُّ ٍد، َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن أَبِيِه،  ثنا حُمَمَّ مَّ

َوأَْثىَن َعَلْيِه ُثَّ قَاَل: " َما اَبُل رَِجاٍل يَ ْنِكُحوَن َهِذهِ ، ِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َصِعَد ُعَمُر َعَلى اْلِمْنرَبِ َفَحِمَد هللاَ َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب رَ 
َها َعَة َوَقْد ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعن ْ ُ َأنَّ ُعَمَر  ، ٍد َنَكَحَها ِإالَّ َرََجْتُهُ " َأاَل َوِإّّنِ اَل أُوَتى ِبَِحَ ،  اْلُمت ْ فَ َهَذا ِإْن َصحَّ يُ َبنيِّ

َعِة أِلَنَّهُ َعِلَم ََنَْي النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َا ََنَى َعْن ِنَكاِح اْلُمت ْ   َعْنهُ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِإَّنَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحُبويِبُّ َأْخرَباََن  - 14174 ثنا أَبُو اْلَفْضِل ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا َعِليُّ ْبُن ، أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ْعُت َعْبَد هللِا ْبَن ُعب َْيِد هللِا بْ  َها َعْن احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق، ثنا اَنِفُع ْبُن ُعَمَر قَاَل: َسَِ ِن َأيِب ُمَلْيَكَة، يَ ُقوُل: ُسئَِلْت َعاِئَشةُ َرِضَي هللاُ َعن ْ
ُهْم ِكتَاُب هللِا َعزَّ َوَجلَّ  ن َ َعِة النَِّساِء فَ َقاَلْت: " بَ ْيِِن َوبَ ي ْ َوقَ َرَأْت َهِذِه اآْليََة: }َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم ،  ُمت ْ

َغى َورَاَء َذِلَك فَأُولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن{ ]ا ُْم َغرْيُ َمُلوِمنَي َفَمِن ابْ ت َ َغى َورَاَء َما َزوََّجهُ  6ملؤمنون: َأْو َما َمَلَكْت َأمْيَاَُنُْم فَِإَنَّ [ َفَمِن ابْ ت َ
دٍ هللاُ َأْو َملََّكهُ فَ َقْد َعَدا " َورُِوَي يف َذِلَك َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حمَُ  َها، مَّ  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد    -  14176 حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن  َوَأْخرَباََن  اْلَعبَّاُس  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن 
، وِريُّ ٍد الدُّ ْيٍس، ثنا َماِلُك ْبُن ِمْغَوٍل، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اأْلَْسَوِد، َعْن َأيِب َذرٍّ  حُمَمَّ ْيُس ْبُن َبْكِر ْبِن ُخن َ َا ُأِحلَّْت  ثنا ُخن َ قَاَل: " ِإَّنَّ

مٍ  َعةُ النَِّساِء َثاَلثََة َأايَّ َها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "  ،لَنَا َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمت ْ  ُثَّ ََنَى َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ   -  14177 ْسَحاَق أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعِليٍّ اْْلَُطِبُّ، ثنا ُموَسى ْبُن إِ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد اْلُمْقرُِئ ْبُن احْلََماِميِّ بِب َ

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، عَ  ، ثنا َسِعيُد ْبُن ُعَمَر، أان حَيََْي ْبُن زََكرايَّ ْبِن َأيِب زَائَِدَة، َعْن حُمَمَّ ْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اأْلَْسَوِد، َعْن ِإبْ َراِهيَم اأْلَْنَصاِريُّ
يْ  ، َعْن يَزِيَد الت َّ ، َعْن ُسَلْيٍم اْلُمَحاِريِبِّ ْيِميِّ َعةُ ِْلَْوِفنَا َوحِلَْربِنَا " الت َّ ، َعْن َأيِب َذرٍّ قَاَل: " ِإْن َكاَنِت اْلُمت ْ  ِميِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلَفِقيهُ   -  14178 احْلَاِرِث  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن ،  َأْخرَباََن  حَيََْي  ثنا  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ ْيِخ  الشَّ أَبُو  َحيَّاَن  ْبُن  ِد  حُمَمَّ أَبُو  أنبأ 
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اٍر، ثنا َسعِ  َبَة قَااَل: ثنا ُمَؤمٌَّل، ثنا ِعْكرَِمةُ ْبُن َعمَّ ي ْ اُر ْبُن قُ ت َ ، َوَبكَّ ٍد، ثنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة رَ حُمَمَّ ِضَي هللاُ يٌد اْلَمْقرُبِيُّ
َزَل بِثَِنيَِّة اْلَودَ  فَ َقاَل: " َما َهَذا؟ ،  اِع فَ َرَأى ِنَساًء يَ ْبِكنيَ َعْنهُ قَاَل: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َغْزَوِة تَ ُبوَك، فَ ن َ

هِبِنَّ َأْزَواُجُهنَّ ُثَّ فَارَقُوُهنَّ  ِنَساٌء ََتَتََّع  النَِّكاُح َوالطَّاَلُق ،  " ِقيَل:  َعةَ  " َحرََّم َأْو َهَدَم اْلُمت ْ هللا َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا صلَّى  فَ َقاَل َرُسوُل 
ةُ َواْلِمريَاُث "   ،  َواْلِعدَّ

، َوََجَاَعٌة، َعْن ُمَؤمَِّل ْبِن ِإَْسَاِعيلَ   وََكَذِلَك َرَواهُ ِإْسَحاُق احْلَْنظَِليُّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
َأيِب   -   14181 ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  أنبأ  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبُن َوَأْخرَباََن  يَ ْعُقوُب  ثنا  َداُوَد،   

َعْن ِإاَيِس ْبِن َعاِمٍر، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ ُسْفيَاَن، ثنا اْبُن بَُكرْيٍ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َْلِيَعَة، َعْن ُموَسى ْبِن أَيُّوَب،  
جيَِْد، مَلْ  ِلَمْن  َا َكاَنْت  َوِإَّنَّ قَاَل:   " َعِة  اْلُمت ْ َعِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ََنَى   " َواْلِعدَّ   قَاَل:  َوالطَّاَلُق  النَِّكاُح  أُْنِزَل  ا  ةُ  فَ َلمَّ

 َواْلِمريَاُث َبنْيَ الزَّْوِج َواْلَمْرَأِة نُِسَخْت " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
ْبُن يَ ْعُقو   -  14186 ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلََسِن قَااَل:  ْبُن  َبْكِر  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  أَبُو َعْبِد هللِا  ِإْسَحاَق، َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ َب، 

ٍد، َعِن اْلمَ أن ، َعْن ُعْثَماَن ْبِن حُمَمَّ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ  بأ ُمَعلَّى يَ ْعِِن اْبَن َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر اْلِمْسَوِريُّ ْقرُبِيِّ
 َحلَِّل َواْلُمَحلََّل َلهُ " قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلَعَن هللاُ اْلمُ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ِإْسحَ   -  14189 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اَق الصَّغَاّنُّ، ثنا َسِعيُد ْبُن  َأْخرَباََن حُمَمَّ
اَن حمَُ  ُد ْبُن ُمطَرٍِّف اْلَمَدّنُّ َأيِب َمْرمَيَ، ثنا أَبُو َغسَّ َعْن ُعَمَر ْبِن اَنِفٍع، َعْن أَبِيِه، أَنَّهُ قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ،  مَّ

َزوََّجَها َأٌخ َلهُ َعْن َغرْيِ ُمَؤاَمَرٍة ِمْنهُ لِ ، َفَسأََلهُ َعْن رَُجٍل طَلََّق اْمَرأََتهُ َثاَلَثً  ،  ُيِحلََّها أِلَِخيِه َلهُ حتَِلُّ ِلْْلَوَِّل قَاَل: " اَل ِإالَّ ِنَكاَح رَْغَبةٍ فَ ت َ
 ُكنَّا نَ ُعدُّ َهَذا ِسَفاًحا َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ 
ةَ َأْخرَباََن أَبُو    -   14208 الصَّفَّاُر مِبَكَّ ْبُن َعِليٍّ  ُد  أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ احْلَاِفُظ،  أنبأ ،  َعْبِد هللِا  ْبِن َعبَّاٍد،  ْبُن ِإبْ َراِهيَم  ثنا ِإْسَحاُق 

َبَة: أَتَ َزوََّج النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ َمْعَمٌر، َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن قَاَل: َسأَْلُت َصفِ  يََّة بِْنَت َشي ْ
 َمْيُمونََة َوُهَو حُمْرٌِم؟ قَاَلْت: " َبْل تَ َزوََّجَها َوُهَو َحاَلٌل " 

 صحيح.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   َوأَمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا  -   14211 بَاّنُّ، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن، ثنا أَبُو َعاِصٍم،    حُمَمَّ ي ْ الشَّ

َها َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ   حُمْرٌِم "   َعَلْيِه َوَسلََّم " تَ َزوََّج َوُهَو َعْن ُعْثَماَن ْبِن اأْلَْسَوِد، َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
َأيِب َعاِصمٍ  ُمْرَساًل ،  فَ َهَكَذا َرَواهُ ََجَاَعٌة َعْن  ُمَلْيَكَة  َأيِب  اْبِن  يُ ْرَوى َعِن  َا  :  ،  َوِذْكُر َعاِئَشَة ِفيِه َوْهمٌ ،  َوِإَّنَّ ِْمِذيُّ الرتِّ أَبُو ِعيَسى  قَاَل 

َعنْ  هللاُ  َرمِحَهُ  اْلُبَخاِريَّ  ِإَْسَاِعيَل  ْبَن  َد  حُمَمَّ ُمَلْيَكَة    َسأَْلُت  َأيِب  اْبِن  َعِن  احْلَِديَث  َهَذا  يَ ْرُووَن  فَ َقاَل:  احْلَِديِث   ُمْرَساًل، َهَذا 
 منكر، والمحفوظ مرسل.  # قال المحقق:

 
َعِة لَْيَس ِفيِه َعْن  َعْن َأيِب َعاِصٍم ُمْرَساًل، َوقَاَل: قُ ْلُت أِلَيِب َعاِصٍم: أَْنَت ، َوَرَواهُ ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ   - 14212 نَا ِمَن الرُّق ْ َتهُ َعَلي ْ أَْمَلي ْ

قَاَل َعْمٌرو: َفَسِمْعُت بَ ْعَض َأْصَحابِنَا يَ ُقوُل: قَاَل أَبُو َعاِصٍم: فَ َنظَْرُت ِفيِه فَ َوَجْدتُهُ ،  قَاَل: َدُعوا َعاِئَشَة َحَّتَّ أَْنظَُر ِفيهِ ،  َعاِئَشةَ 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن ُمْكَرمٍ ،  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإَجازًَة، َأنَّ َأاَب َعِليٍّ احْلَاِفَظ َأْخرَبَُهمْ ُمْرَساًل َوَهَذا ِفيَما أَنْ بََأّن  أنبأ َعْمُرو ْبُن  ، أنبأ حُمَمَّ

 . ثنا أَبُو َعاِصٍم َفذََكَر احْلَِديَث َواحلَِْكايَةَ ، َعِليٍّ احْلَاِفظُ 
ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ  َها َولَْيَس مِبَْحُفوظٍ قَاَل الشَّ  : َوَقْد َرَواهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ثنا    -  14213 ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاِضي  ٍد حَيََْي  ْبِن اْلَفْضِل الصَّرْييفُّ، ثنا أَبُو حُمَمَّ ُموَسى  ْبُن  ُد  ثنا َأْخرَباََنهُ حُمَمَّ اْلَعزِيِز،  ْبُن َعْبِد  َعِليُّ 
َها قَاَلْت: " تَ َزوََّج َرُسوُل هللِا ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد، ثنا أَبُو َعَوانََة، َعْن ُمِغريََة، َعْن َأيِب الضَُّحى، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ عَ  ن ْ

 ،  َو حُمْرٌِم، َواْحَتَجَم َوُهَو حُمْرٌِم "َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْعَض ِنَسائِِه َوهُ 
ٍد َعْن َأيِب َعَوانََة َعْن ُمِغريََة َعْن ِإبْ َراِهيَم َعِن اأْلَْسَوِد َعْن َعاِئَشةَ  قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا: قَاَل أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ: ِكاَلُُهَا  ،  َورُِوَي َعْن ُمَسدَّ

َهَكَذا َرَواهُ ،  َعْن َمْسُروٍق َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل ،  َعْن َأيِب الضَُّحى ،  َعْن ِشبَاكٍ ،  ريَةَ َخطَأٌ َواْلَمْحُفوُظ: َعْن ُمغِ 
 َجرِيٌر َعْن ُمِغريََة ُمْرَساًل 

 منكر، والمحفوظ مرسل.  # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ 

 بُ مَا يُرَدُّ بِهِ النِّكَاحُ مِنَ الْعُيُوبِ بَا 
ثنا َعبْ   -  14219 ْبُن ُسْفيَاَن،  احْلََسُن  أنبأ  احْلَاِفُظ،  ْبُن َعِديٍّ  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  أَبُو َسْعٍد  أَبُو  َأْخرَباََن  ثنا  ْبُن ُعَمَر،  هللِا  ُد 

، َعْن  ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر قَاَل: " تَ َزوََّج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ بَُكرْيٍ يَ ْعِِن النََّخِعيَّ يِل ْبِن زَْيٍد الطَّاِئيِّ  اْمَرأًَة ِمْن َبِِن  َجَِ
عَ  َدلَّْستُْم   " َوقَاَل:   " َأْهِلَها  ِإىَل  فَ َردََّها  َوَضًحا  ِبَكْشِحَها  رََأى  أُْدِخَلْت  ا  فَ َلمَّ , ِغَفاٍر،   "  َليَّ 

ُد ْبُن ُموَسى احْلُْلَواّنُّ، ثنا أَبُو َسِعيٍد اأْلََشجُّ َعْبُد هللِا ْبنُ   -   14220  َسِعيٍد، ثنا أَبُو بَُكرْيٍ النََّخِعيُّ قَاَل: َوَأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد، ثنا حُمَمَّ
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يِل  ْبِن زَْيٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: تَ َزوََّج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْمَرأًَة ِمْن َبِِن َواْسُم َأيِب بَُكرْيٍ اْلَولِيُد ْبُن َبْكٍر، ُكويفٌّ َعْن َجَِ
 ِغَفاٍر َفذََكَرهُ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن   - 14221 ٍد اْلَمالِيِِنِّ ُد ْبُن َجْعَفٍر  َوَأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا حُمَمَّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ َعِديٍّ
ُهَما َأنَّ النَِّبَّ  يِل ْبِن زَْيٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ تَ َزوََّج اْمَرأَةً  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "  اْلَورَْكاّنُّ، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن ُغْصٍن، َعْن َجَِ

َها َوقَاَل: َأْرِخي َعَلْيِك " ا أُْدِخَلْت َعَلْيِه رََأى ِبَكْشِحَها بَ يَاًضا فَ نَاَء َعن ْ ئًا، َفَخلَّى َسِبيَلَها، ِمْن َبِِن ِغَفاٍر، فَ َلمَّ َها َشي ْ  .َومَلْ َيَُْخْذ ِمن ْ
يُل ْبُن زَْيٍد تَ َفرََّد هِبََذا ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َوِقيَل َعْنهُ َهَكَذا.  ،  احْلَِديثِ   قَاَل أَبُو َأمْحََد: َوَجَِ َواْضطََرَب الرَُّواةُ َعْنهُ ِْلََذا احْلَِديِث قَاَل الشَّ

يِل ْبِن زَْيٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر مِبَْعنَاُه. َوِقيَل َعْنهُ َعْن سَ  ، َعْن َجَِ ْيٍد. قَاَل: وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب  ِعيِد ْبِن زَ وََكَذِلَك قَاَل ِإَْسَاِعيُل ْبُن زََكرايَّ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْبِن َكْعبٍ ،  النَِّبِّ َصلَّى  هللِا  ْبِن زَْيدٍ ،  َوِقيَل َعْنهُ َعْن َكْعبٍ ،  َوِقيَل َعْنهُ َعْن َعْبِد  ْبِن  ،  َوِقيَل َعْنهُ َعْن َكْعِب  أَْو زَْيِد 

: مَلْ َيِصحَّ حَ ، َكْعبٍ   ِديثُهُ قَاَل اْلُبَخاِريُّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 هِ بَابُ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِح  فَقَدْ يَجْعَلُ اهللُ تَعَالَى بِمَشِيئَتِهِ مُخَالَطَتَهُ إِيَّاهُ سَبَب ا لِمَرَضِ 

أَبُو    -  14240 أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  ثنا  َوَأْخرَباََن   ، الرَّقَاِشيُّ ٍد  ْبُن حُمَمَّ اْلَمِلِك  ثنا َعْبُد  اِك،  مَّ السَّ ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعْمُروُعْثَماُن 
اأْلَشْ  َعِطيَّةَ  َأيِب  َعْن   ، اأْلََشجِّ ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  بَُكرْيِ  َعْن  َماِلٌك،  ثنا  الزَّْهَراّنُّ،  ُعَمَر  ْبُن  ُهَري ْ ِبْشُر  َأيِب  َعْن   ، هللِا َجِعيِّ َرُسوَل  َأنَّ  َرَة، 
َوْلَيِحلَّ اْلُمِصحُّ َحْيُث َشاَء " َفِقيَل: ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َعْدَوى َواَل َهاَمَة َواَل َصَفَر َواَل حيَِلُّ اْلُمْمِرُض َعَلى اْلُمِصحِّ 

 ،  اَي َرُسوَل هللِا َوملَ َذِلَك؟ قَاَل: " أِلَنَّهُ َأًذى "
ْسنَاِد ِإْن َكاَن الرَّقَاِشيُّ َحِفظَهُ   َوهللاُ َأْعَلمُ ، َهَذا َغرِيٌب هِبََذا اإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ِإسْ   -  14258 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ غَاّنُّ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َحاَق الصَّ َوَأْخرَباََن حُمَمَّ
َها قَاَلْت: َكاَنْت بَرِ  ٍد، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ يَرةُ ُمَكاتَِبًة أِلاَُنٍس ِمَن اأْلَْنَصاِر َفذََكَر ُعَمَر، أنبأ ُأَساَمةُ ْبُن زَْيٍد، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّ

َقْت قَاَل َْلَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإْن ِشْئِت تَ قَ قَ ،  احْلَِديَث يف اْلَواَلِء َويف اْْلَِديَّةِ  ا َعت َ رَّيَن  اَلْت: َكاَنْت حَتَْت َعْبٍد، فَ َلمَّ
 ،  حَتَْت َهَذا اْلَعْبِد َوِإْن ِشْئِت تُ َفارِِقيَنهُ "

ْبِن َحْربٍ  يُ ؤَكُِّد رَِوايََة َِسَاِك  أُ ،  َهَذا  ٍد، َعْن َعاِئَشَة خُمَْتَصًرا َوَقْد ِقيَل َعْن  ْبِن حُمَمَّ اْلَقاِسِم  ، َعِن  الزُّْهِريِّ وََكَذِلَك َرَواهُ ،  َساَمَة، َعِن 
َها  ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبرْيِ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
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 بَابُ الْعَزْلِ 

ُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو َبْدٍر ُشَجاُع ْبُن اْلَولِيِد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 14315 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُد ْبُن َعْمرٍو، ثنا أَبُو َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُهوَد تَ ْزُعُم  َم َعِن ثنا حُمَمَّ اْلَعْزِل قَالُوا: ِإنَّ اْلي َ

ُهوُد " ُهمْ ،  َأنَّ اْلَعْزَل ِهَي اْلَمْوُؤَدةُ الصُّْغَرى قَاَل: " َكَذَبِت اْلي َ  َورُِوَي يف ِإاَبَحِة اْلَعْزِل َعْن َعَوامِّ الصََّحابَِة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّدَاقِ 
ْغَدادَ  -  14346 اِك، ثنا  ، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل، بِب َ مَّ ُد ْبُن أنبأ أَبُو َعْمُرَوُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن السَّ حُمَمَّ

، َعْن ُعْرَوَة، عَ  َثِِن ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل، أنبأ اْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهرِيِّ َها قَاَلْت:  ُسَلْيَماَن، َحدَّ ْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 ِنَسائِِه َواَل بَ نَاتِِه فَ ْوَق اْثَِنْ َعَشَر أُوِقيًَّة ِإالَّ أُمَّ َحِبيَبَة فَِإنَّ النََّجاِشيَّ َزوََّجهُ " َما َأْصَدَق َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحًدا ِمنْ 

َأْربَ َعَة آاَلٍف َونَ َقَد َعْنهُ  َها َوَأْصَدقَ َها  ئً ،  ِإايَّ يُ ْعِطَها َشي ْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َومَلْ  النَِّبُّ َصلَّى  هِبَا  َوَرَواهُ ،  َكَذا قَاَل َعْن َعاِئَشةَ ،  ا "َوَدَخَل 
 َغرْيُهُ َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك فَ َقاَل: َعْن أُمِّ َحِبيَبةَ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

َوْيِه، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَا - 14349 َن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُدُرْست َ
َلَة ْبِن َأيِب رَوَّاٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، أنبأ اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر َأْخرَبَُه، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ   َجب َ

ُهَما قَاَل: " َما اْسَتَحلَّ َعِليٌّ  ُهَما ِإالَّ بُِبْدٍن ِمْن َحِديٍد " َعن ْ   فَاِطَمَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ث  - 14351 ، ثَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ نا نا أَبُو زُْرَعَة الدَِّمْشِقيُّ

هللاُ َعنْ  َأيِب جنَِيٍح، َعْن ُُمَاِهٍد، َعْن َعِليٍّ َرِضَي  اْبِن  ِإْسَحاَق، َعِن  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ ْبُن َخاِلٍد،  بِْنَت َأمْحَُد  َلَقْد ُخِطَبْت فَاِطَمَة  هُ قَاَل: 
َها ِإلَْيِه قَاَل: قُ ْلُت: النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَلْت ِل َمْواَلٌة: َهْل َعِلْمَت أَ  نَّ فَاِطَمَة َُتَْطُب؟ قُ ْلُت: اَل َأْو نَ َعْم قَاَلْت: فَاْخطُب ْ

يِِن َحَّتَّ َدَخْلُت َعَلْيِه وَُكنَّا جنُِلُّ  تُ َرجِّ َما زَاَلْت  َأْخطُبُ َها َعَلْيِه؟ قَاَل: فَ َوهللِا  ا َجَلْسُت  َوَهْل ِعْنِدي َشْيٌء  َيَدْيِه  هُ َونُ َعظُِّمُه، فَ َلمَّ َبنْيَ 
اْلَكاَلمَ  اْسَتطَْعُت  َما  َحَّتَّ  ِجْئَت ََتُْطُب  ،  ُأجْلِْمُت  َلَعلََّك   " قَاَل:  َمرَّاٍت  َثاَلَث  فَ َقاَْلَا   ، َفَسَكتُّ  ،" َحاَجٍة؟  ِمْن  َلَك  َهْل   " قَاَل: 

قَاَل: قُ ْلُت: اَل َوهللِا اَي َرُسوَل هللِا قَاَل: " ،  ْسَتِحلَُّها ِبِه؟ "قَاَل: " َهْل ِعْنَدَك ِمْن َشْيٍء تَ ،  فَاِطَمَة؟ "، قُ ْلُت: نَ َعْم اَي َرُسوَل هللاِ 
َا َلِدرٌْع ُحطَِميٌَّة َما ََثَنُ َها ِإالَّ َأْربَ ُعِماَئِة ِدْرَهمٍ ، َفَما فَ َعْلَت اِبلدِّرِْع الَّيِت ُكْنُت َسلَّْحُتَكَها؟ "  َقْد قَاَل: " اْذَهْب ف َ ، قَاَل: َعِليٌّ َوهللِا ِإَنَّ

َها فَاْسَتِحلََّها بِِه "  َوَرَواهُ يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، فَ َقاَل: " ، َكَذا يف ِكتَايِب " َأرْبَ ُعِماَئِة ِدْرَهٍم "،  َزوَّْجُتَكَها َوابْ َعْث هِبَا ِإلَي ْ
 َأْربَ َعةُ َدرَاِهَم " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبُن    -  14352 ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َوَأْخرَباََن  الرَّبِيُع  ثنا  يَ ْعُقوَب، 
ْبِن حُمَمَّ  ِباَلٍل، َعْن َجْعَفِر  ْبِن  ْبُن َوْهٍب، َعْن ُسَلْيَماَن  هللِا  ثنا َعْبُد  هللاُ َعْنهُ ُسَلْيَماَن،  َأيِب طَاِلٍب َرِضَي  ْبَن  َأنَّ َعِليَّ  أَبِيِه،  ٍد، َعْن 

َها ِدْرًعا ِمْن َحِديٍد َوَجرََّة َدوَّاٍر، " َوِإنَّ َصَداَق ِنَساِء النَِّبِّ َصلَّى   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ََخَْسِماَئِة ِدْرَهٍم  َأْصَدَق فَاِطَمَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 " 

 ضعيف.  ل المحقق:# قا
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بَاّنُّ ثنا ِإبْ َراِهيُم بْ  - 14355 ي ْ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب الشَّ ، ثنا يَزِيُد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ْعِديُّ ُن َعْبِد هللِا السَّ

ِه، ثنا َعْبَداُن،  ْبُن َهارُوَن، ثنا حَيََْي ْبُن َسِعيٍد، ح َوَأْخرَباََن أَبُو  ، أنبأ أَبُو اْلُمَوجِّ َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن احْلََسُن ْبُن َحِليٍم اْلَمْرَوزِيُّ
، َعْن َأيِب َحْدرٍَد اأْلَْسَلِميِّ  ْيِميُّ ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم الت َّ َعْنهُ أَنَّهُ أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ     َرِضَي هللاُ أنبأ َعْبُد هللِا، أنبأ حَيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن حُمَمَّ

ُتْم تَ ْغرِفُوَن ِمْن ،  َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتِعيُنهُ يف َمْهِر اْمَرأٍَة فَ َقاَل: " َكْم َأْمَهْرََتَا "، فَ َقاَل: ِماَئيَتْ ِدْرَهمٍ  قَاَل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْو ُكن ْ
 "  بُْطَحاَن َما زِْدتُْ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ   -  14356 بِب َ اْلَماِلِكيُّ  اَيِديُّ  اإْلِ يَ ْعُقوَب  ْبِن  ْبِن َعِليِّ  ِد  ْبُن حُمَمَّ اْلَقاِسِم َعِليُّ  أَبُو  ٍد  ،  َأْخرَباََن  ْبِن َخالَّ يُوُسَف  ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ 

أنب يَزِيُد،  ثنا  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  احْلَاِرُث  ثنا  َبْكٍر النَِّصيِبُّ،  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ح َوَأْخرَباََن  َسْخرَبََة،  اْبِن  َسَلَمَة، َعِن  ْبُن  مَحَّاُد  أ 
َسَلَمَة، ْبُن  مَحَّاُد  ثنا  َعفَّاُن،  ثنا  احْلَْريِبُّ،  احْلََسِن  ْبُن  ِإْسَحاُق  ثنا  اَبَلَوْيِه  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُد  َعْمرُ   حُمَمَّ َسْخرَبَةَ َأْخرَبّن  ْبِن  الطَُّفْيِل  ْبُن  و 

َها َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشَة  َعْن  ٍد،  حُمَمَّ ْبِن  اْلَقاِسِم  َعِن  بَ رََكةً    اْلَماِزّنُّ،  النَِّساِء  َأْعظَِم  ِمْن  ِإنَّ   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ 
  َعفَّاَن َويف رَِوايَِة يَزِيَد ْبِن َهارُوَن: " أَْيَسُرُهنَّ ُمْؤنًَة " لَْفُظ َحِديثِ ، أَْيَسَرُهنَّ َصَداقًا " 

 موضوع.  # قال المحقق:
 

ُسَلْيَماَن    -  14357 ْبُن  الرَّبِيُع  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  هللِا  َعْبُد  ثنا   ، اْلُمَراِديُّ
احلَْ  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ح  ثَُه،  َحدَّ ُسَلْيٍم،  ْبَن  َصْفَواَن  َأنَّ  زَْيٍد،  ْبُن  ُأَساَمةُ  َأْخرَبّن  أَبُو  َوْهٍب،  ثنا  قَااَل:  اْلَقاِضي  َبْكٍر  َوأَبُو  اِفُظ، 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا الْ  ، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن ُأسَ اْلَعبَّاِس حُمَمَّ وِريُّ ٍد الدُّ اَمَة ْبِن َعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ
َا قَاَلْت: قَاَل َرُسولُ  َها َأَنَّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِمْن مُيِْن    زَْيٍد، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

َر َرمِحَُها "، قَاَل ُعْرَوُة: يَ عْ  َيسَّ َر َصَداقُ َها، َوَأْن يَ ت َ َيسَّ تُ َها، َوَأْن يَ ت َ َر ِخْطب َ َيسَّ ُر َرمِحَُها لِْلِواَلَدةِ اْلَمْرَأِة َأْن تَ ت َ َيسَّ قَاَل ُعْرَوُة: َوأاََن ، ِِن يَ ت َ
 لَْفُظ َحِديِث اْبِن َوْهبٍ ، ِعْنِدي: ِمْن َأوَِّل ُشْؤِمَها َأْن َيْكثُ َر َصَداقُ َها أَقُوُل ِمنْ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْر ا 
ْبِن    -  14370 ِد  ْبُن حُمَمَّ ِإْسَحاُق  هللِا  احْلَاِفُظ، َوأَبُو َعْبِد  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن َأْخرَباََن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  السُّوِسيُّ قَااَل:  يُوُسَف 

ٍد اْلُمَؤدُِّب، ثنا َصاِلُح ْبُن رُوَماَن، عَ  ، ثنا يُوُنُس ْبُن حُمَمَّ وِريُّ ٍد الدُّ ْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللاُ يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ
 َذِلَك َصَداقًا "  ِبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َلْو َأنَّ رَُجاًل تَ َزوََّج اْمرََأًة َعَلى ِمْلِء َكفٍّ ِمْن طََعاٍم َلَكانَ َعْنهُ َأنَّ النَّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:



665 

 

 
اأْلَصْ   -  14372 َحيَّاَن  ْبُن  ِد  حُمَمَّ أَبُو  أنبأ  احْلَاِرِث،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثناَأْخرَباََن  َهاّنُّ،  ْبُن    ب َ َسِعيُد  ثنا  ُرْسَتُة،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ

َبَسَة، ثنا وَِكيٌع، ثنا حَيََْي ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَِبيَبَة، َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َأيِب لَِبيَبَة، اَل: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ   َعن ْ
َبَة َعْن وَِكيٍع عَ  َأيِب َشي ْ ْبُن  أَبُو َبْكِر  النَِّكاَح َورََواهُ  " يَ ْعِِن  اْسَتَحلَّ  اْسَتَحلَّ ِبِدْرَهٍم فَ َقِد  َمِن  َأيِب لَِبيَبَة َعْن َجدِِّه َعِن النَِّبِّ  "  اْبِن  ِن 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد بْ َأْخرَبانَ   - 14375 ُن يَ ْعُقوَب، ثنا احْلََسُن  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

،  ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ثنا حَيََْي ْبُن آَدَم، َعْن قَ ْيِس ْبِن الرَّبِيِع، َعْن ُعَمرْيِ ْبِن َعبْ  ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن اْلُمِغريَِة الطَّائِِفيِّ َعِميِّ ِد هللِا اْْلَث ْ
اأْلايَ  اْنِكُحوا   " هللا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َلَماّنِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى  ي ْ ْبِن اْلب َ الرَّمْحَِن  اَي َرُسوَل هللِا َفَما َعْن َعْبِد  " قَالُوا:  ِمْنُكْم  َمى 

ُهْم؟ قَاَل: " َما تَ َراَضى َعَلْيِه َأْهُلوُهْم " الْ  ن َ  َعاَلِئُق بَ ي ْ
َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ثنا حَيََْي، َعْن َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث،   َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، َوأَبُو َبْكٍر قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، ثنا احْلََسُن ْبنُ   -  14376

َلمَ   َوَأيِب ُمَعاِويَةَ  ي ْ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلب َ اِج ْبِن َأْرطَاَة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن اْلُمِغريَِة الطَّائِِفيِّ ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َعْن َحجَّ اّنِّ
َلهُ   . َوَسلََّم ِمث ْ

َقِطٌع َوَقْد ِقيَل: َعْن َحجَّاِج ْبِن   ، َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ  َهَذا ُمن ْ َلَماّنِّ ي ْ َأْرطَاَة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلب َ
 َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َولَْيَس مِبَْحُفوٍظ. 

ُد ْبُن َعْمرٍو زُنَ ْيٌج، َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، أ  -  14377 ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُرْسَتَة، ثنا حُمَمَّ ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا حُمَمَّ نبأ أَبُو حُمَمَّ
اٍج، َفذََكَرهُ مِبَْعنَاهُ   ثنا َهارُوُن ْبُن اْلُمِغريَِة، َعْن َحجَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلَاِرِث، َعْن َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ   -  14378 ، أنبأ احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا بُ ْنَداٌر، ثنا حُمَمَّ ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
هللا هللِا صلَّى  اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل  أَبِيِه، َعِن  ، َعْن  َلَماّنِّ ي ْ اْلب َ ْبِن  الرَّمْحَِن  ْبِن َعْبِد  ِد  "   َعَلْيهِ حُمَمَّ اأْلاََيَمى  اْنِكُحوا   "  َوَسلََّم: 

 قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا َما اْلَعاَلِئُق؟ قَاَل: " َما تَ َراَضى َعَلْيِه َأْهُلوُهْم "
، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن    -  14379 َلَماّنِّ ي ْ ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلب َ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِنْحِوهِ  َوَقْد ِقيَل َعْن حُمَمَّ

ُد ْبُن  ،  ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " َما تَ َراَضى َعَلْيِه اأْلَْهُلوَن َوَلْو َقِضيبًا ِمْن َأرَاٍك " َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ  ، ثنا حُمَمَّ أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
، ثنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد احْلَرَّاّنُّ، ثنا َصاِلُح ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر َوُهَو أَبُو َعْبِد الرَّ ُمِنرٍي اْلَمِطريِ  ، ثنا الرََّماِديُّ ِد ْبِن يُّ ، َعْن حُمَمَّ ْضَرِميُّ مْحَِن احلَْ

، َفذََكَرهُ  َلَماّنِّ ي ْ  . َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلب َ
ُد ْبُن احْلَاِرِث َضِعيٌف َوالضَّْعُف َعَلى حَ قَاَل أَبُو َأمْحََد َرمِحَهُ هللاُ  َلَماّنِّ َضِعيٌف َوحُمَمَّ ي ْ ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلب َ ٌ قَاَل : حُمَمَّ ِديِثِهَما َبنيِّ

ْيُخ: وََكَذِلَك قَالَهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوَغرْيُهُ ِمْن ُمزَكِّي اأْلَْخبَارِ   اِهٌد ِبِِْسنَاٍد آَخرَ َولِْلَحِديِث شَ ، الشَّ
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 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ُمْكَرٍم، ثنا عَ   -  14380 ْبُن  ثنا احْلََسُن  يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا أَبُو  َأْخرَباََن  ْبُن َعاِصٍم،  ِليُّ 
، َعْن َأيِب َسِعيٍد   َل: " اْْلُْدِريِّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َسأَْلنَا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصَداِق النَِّساِء فَ َقاَهارُوَن اْلَعْبِديُّ

 ُهَو َما اْصطََلَح َعَلْيِه َأْهُلوُهْم " 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفُظ، َوأَبُ   -  14381 هللِا  أَبُو َعْبِد  ْبِن َوَأْخرَباََن  ْبُن َعِليِّ  احْلََسُن  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  اْلَقاِضي قَااَل:  َبْكٍر  و 

 َصلَّى هللاُ رَفَ َعهُ ِإىَل النَِّبِّ   َعفَّاَن، ثنا حَيََْي ْبُن آَدَم، َعْن َحَسِن ْبِن َصاِلٍح، َوَشرِيٌك، َعْن َأيِب َهارُوَن، َعْن َأيِب َسِعيٍد قَاَل َشرِيٌك:
َزوََّج ِبَقِليٍل َأْو َكِثرٍي ِمْن َماِلِه ِإَذا تَ َراضَ     ْوا َوَأْشِهُدوا "َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " لَْيَس َعَلى الرَُّجِل ُجنَاٌح َأْن يَ ت َ

اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ: َوبَ َلَغنَا َأنَّ ُعَمَر أَبُو َهارُوَن اْلَعْبِديُّ َغرْيُ حُمَْتجٍّ بِِه َوَقْد رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر  َضِعيٍف َعْن َأيِب َسِعيٍد َمْرفُوًعا قَاَل الشَّ
 ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: يف َثاَلِث قَ َبَضاِت زَبِيٍب َمْهرٌ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 ةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَبْسِ الصَّدَاقِ عَنِ الْمَرْأَ 
ُد ْبُن ِإْسحَ   -  14395 َماُم ثنا َعْبُد اْلَواِرِث َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َعْمرِو ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ اَق اإْلِ

عَ  َأيِب،  َثِِن  َحدَّ  ، اْلَعْنرَبِيُّ اْلَواِرِث  َعْبِد  ْبِن  الصََّمِد  َعْبِد  اْبِن  ْبُن  َعِن  ِسريِيَن،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  ِدينَاٍر،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْن 
هللاِ  ِعْنَد  نُوِب  الذُّ َأْعظَِم  ِمْن   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  فَ لَ ُعَمَر  اْمَرأًَة،  تَ َزوََّج  رَُجٌل  َقَضى    ا  مَّ

ْعَمَل رَُجاًل َفَذَهَب ِبُِْجَرتِِه َوآَخُر يَ ْقُتُل َدابَّةً  َها طَلََّقَها َوَذَهَب مِبَْهرَِها َورَُجٌل اْست َ ثًا " َحاَجَتهُ ِمن ْ   َعب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلَُصنْيِ ْبِن أنبأ َأمْحَدُ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  -  14396 ، ثنا حُمَمَّ ْيٍد، ثنا أَبُو ِعْمَراَن التُّْسرَتِيُّ  ْبُن ُعب َ

ْبُن ذَْكَواَن، َعْن حمَُ  ثنا احْلََسُن  ِإَْسَاِعيَل،  َكَن ْبَن  السَّ ْعُت  اْلَقصَّاُص، َمْوىَل قُ َرْيٍش قَاَل: َسَِ َأيِب ُهَريْ َرةَ اْلَقاِسِم  ْبِن ِسريِيَن، َعْن  ِد   مَّ
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ُحبُّ اأْلَْنَصاِر ِإميَاٌن، َوب ُ  َا رَُجٍل تَ َزوََّج اْمرََأةً َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َسَِ ْغُضُهْم ُكْفٌر، َوأميُّ

َها فَ ُهَو زَاٍن "   َعَلى َصَداٍق َواَل يُرِيُد َأْن يُ ْعِطي َ
َكِن ْبِن ِإَْسَاِعيَل َوَرَواهُ أَبُو َعاِصٍم اْلَعبَّاَداّنُّ َعِن احْلَسَ وََكَذِلَك رَ  ِن ْبِن ذَْكَواَن َعِن احْلََسِن َعْن َأيِب َواهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوَغرْيُهُ َعِن السَّ

 ُهَريْ َرَة َورُِوَي يف َهَذا اْلبَاِب َعْن ُصَهْيٍب َمْرفُوًعا 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا  -  14397 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ أَبُو الرَّبِيِع، ثنا ُهَشْيٌم،    َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

، َعْن رَُجٍل ِمَن النَِّمِر ْبِن قَاسِ  ْعُت ُصَهْيَب ْبَن ِسنَاٍن، حُيَدُِّث قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا أنبأ َعْبُد احْلَِميِد ْبُن َجْعَفٍر اأْلَْنَصاِريُّ ٍط قَاَل: َسَِ
بَاِطِل َلِقَي  َها فَ َغرََّها اِبهلِل َواْسَتَحلَّ فَ ْرَجَها اِبلْ صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأْصَدَق اْمَرأًَة َصَداقًا َوهللاُ يَ ْعَلُم ِمْنهُ أَنَّهُ اَل يُرِيُد َأَداَءهُ ِإلَي ْ 

 هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َوُهَو زَاٍن " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ النِّكَاحِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ 

ْد آاَبِذيُّ ث  -  14401 ُد ْبُن احْلََسِن اْلُمَحمَّ ، أنبأ أَبُو طَاِهٍر حُمَمَّ نا أَبُو ِقاَلبََة، أنبأ َعْبُد الصََّمِد يَ ْعِِن َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ
يُ َعلَِّمَها   َأْن  اْمَرَأًة َعَلى  تَ َزوََّج  َأنَّ رَُجاًل   " ثنا َعَسٌل، َعْن َعطَاٍء،  ثنا ُشْعَبُة،  اْلَواِرِث،  هللِا اْبَن َعْبِد  ِإىَل َرُسوِل  اْلُقْرآَن فَ ُرِفَع َذِلَك 

 َأَجازَهُ " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ 
رَ   -  14402 َذِلَك  فََأَجاَز  اْلُقْرآِن  ِمَن  ئًا  َشي ْ قَاَل:  أَنَّهُ  َغرْيَ  الصََّمِد،  َعْبِد  َعْن  اْلُمَثىنَّ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َعَلْيِه  َوَرَواهُ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  ُسوُل 

 َعِديٍّ ثنا السَّاِجيُّ ثنا اْبُن اْلُمَثىنَّ ثنا َعْبُد الصََّمِد َفذََكَرهُ  أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبنُ ، َوَسلََّم َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َأيِب   -  14403 ْبِن  هللِا  ْبِن َعْبِد  ِد  ، َعْن حُمَمَّ اأْلَْوزَاِعيِّ َكِن َعِن  السَّ ْبُن  َبةُ  الَِّذي َرَواهُ ُعت ْ احْلَِديُث  َأيِب    طَْلَحَة، َعْن زاَِيدِ   َوأَمَّا  ْبِن 

ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا زاَِيٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َسْخرَبََة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ اْمَرأًَة، أََتِت النَِّبَّ َصلَّ 
ئًا؟ " قَاَل: نَ َعْم ُسورَةَ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا  ،  احْلَِديثَ ،  َريفَّ رَْأَيكَ  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْعِِن لِلَِّذي خَيْطُبُ َها: " فَ َهْل تَ ْقَرأُ ِمَن اْلُقْرآِن َشي ْ

َقَرِة َوُسورََة اْلُمَفصَّلِ  َها فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقْد أَْنَكْحتُ َها َعَلى َأْن  ،  اْلب َ تُ ْقرِئَ َها َوتُ َعلَِّمَها َوِإَذا َرزََقَك هللاُ َعوَّْضت َ
َزوََّجَها الرَُّجُل َعَلى َذِلَك َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ  ْيٍد    أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر أَبُو احْلََسنِ ،  " فَ ت َ ارَُقْطِِنُّ احْلَاِفُظ ثنا أَبُو ُعب َ الدَّ

َكِن ثنا اأْلَْوزَاِعيُّ َفذََكَرهُ ، ْبُن ِإَْسَاِعيلَ اْلَقاِسُم  َبةُ ْبُن السَّ ْمَساُر ثنا ُعت ْ  . ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َهاِشٍم السِّ
َبةُ ْبُن السَّ  ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: ُعت ْ َبةُ َوُهَو َمرْتُوُك احْلَِديِث قَاَل الشَّ وٌب ِإىَل اْلَوْضِع َوَهَذا اَبِطٌل اَل َكِن َمْنسُ قَاَل أَبُو احْلََسِن: تَ َفرََّد بِِه ُعت ْ

 َوهللاُ َأْعَلمُ ، َأْصَل َلهُ 
 باطل.  # قال المحقق:

 
 بَابُ التَّفْوِيضِ 

ارِمِ   -  14405 ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ ، ثنا َعبْ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ ُد هللِا ْبُن َصاِلٍح،  يُّ
ُهَما يف َهِذِه اآْليَ  َزوَُّج اْلَمْرَأةَ  َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ ِة قَاَل: " ُهَو الرَُّجُل يَ ت َ
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َعهَ َومَلْ ُيَسمِّ َْلَا َصَداقًا ُثَّ طَلََّقَها ِمْن قَ بْ  ا ِِبَاِدٍم  ِل َأْن يَ ْنِكَحَها فَأََمَر هللاُ تَ َعاىَل َأْن مُيَتِّْعَها َعَلى َقْدِر ُيْسرِِه َوُعْسرِِه فَِإْن َكاَن ُموِسًرا َمت َّ
 َأْو ََنِْو َذِلَك َوِإْن َكاَن ُمْعِسًرا فَِبَثاَلثَِة أَثْ َواٍب أَْو ََنِْو َذِلَك " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اوَ   -  14429 ْبُن  َأمْحَُد  َمْسُعوٍد  أَبُو  ثنا  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ َجْعَفٍر  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  فُوَرٍك،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبُن  ،  ْلُفَراتِ َأْخرَباََن  َعفَّاُن  أنبأ 
، َوأَبُ  وِسيُّ السُّ يُوُسَف  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ ِإْسَحاُق  هللِا  أَبُو َعْبِد  أَبُو ُمْسِلٍم، ح َوَأْخرَباََن  ثنا  الصَّرْييفُّ قَالُوا:  اْلَقاِضي، َوأَبُو َسِعيٍد  َبْكٍر  و 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، اُج ْبُن َأْرطَاَة، اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ، ثنا َعفَّاُن، ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زاَِيٍد، ثنا احْلَجَّ َعْن َعْمرِو  ثنا حُمَمَّ
َها قَاَلْت: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما اسْ ْبِن ُشعَ  ُتِحلَّ بِِه فَ ْرُج اْلَمْرأَِة ِمْن َمْهٍر  ْيٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

ب َ  َها  َأُخوَها َأْو َولِي ُّ َأْو  أَبُوَها  بِِه  ُأْكرَِم  ٍة فَ ُهَو َْلَا َوَما  ُأْخُتهُ " َأْو ِعدَّ أَْو  ُتهُ  ِبِه ابْ ن َ الرَُّجُل  ُأْكرَِم  َما  لَُه، َوَأَحقُّ  النَِّكاِح فَ ُهَو  ْعَد ُعْقَدِة 
 َلْفُظ َحِديِث الصَّغَاّنِّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ 
ُد ْبُن ُخَرميٍْ اْلَقزَّا   -  14433 ُز، ثنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد، ثنا َمْرَواُن  َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ

عَ  أَبِيِه،  َعْن   ، اْلُمَزّنِّ هللِا  َعْبِد  ْبِن  َعْن َكِثرِي  ُمَعاِويََة،  ِعْنَد ْبُن  اْلُمْسِلُموَن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللا  صلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ِه  َجدِّ ْن 
 ُشُروِطِهْم ِإالَّ َشْرطًا َحرََّم َحاَلاًل أَْو َشْرطًا َأَحلَّ َحَراًما " 

 َمْعنَاهُ ِمْن َوْجٍه آَخرَ وََكَذِلَك َرَواهُ أَبُو ُمَعاِويََة الضَّرِيُر َعْن َكِثرٍي َورُِوَي 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ، أنبأ اْبُن َأيِب عَ   -  14434 ِد ْبُن َحيَّاَن اأْلَْصب َ اِصٍم، ثنا اْبُن َكاِسٍب، ثنا اْبُن َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ

وُل هللِا صلَّى هللا مَحَْزَة، َعْن َكِثرِي ْبِن زَْيٍد، َعِن اْلَولِيِد ْبِن راََبٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرسُ َأيِب َحازٍِم، َوُسْفيَاُن ْبُن  
َة َورُِوَي َذِلَك ِمْن َوْجٍه ََثِلٍث َضِعيٍف َعْن َعاِئَشةَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلُمْسِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِهْم ِفيَما َواَفَق احْلَقَّ " َلْفُظ ُسْفيَاَن ْبِن مَحْزَ 

َها َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َمْرفُوًعا   َرِضَي هللاُ َعن ْ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
الدُّ   -  14435 َأيِب  اْبُن  الصَّفَّاُر، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  أنبأ  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبِن زُرَارََة، ثنا  َأْخرَباََن  هللِا  ْبُن َعْبِد  ِإَْسَاِعيُل  أنبأ  نْ يَا، 

، َعْن ُخَصْيٍف، َعنْ  اجْلََزرِيُّ الرَّمْحَِن  ْبُن َعْبِد  اْلَعزِيِز  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َعْبُد  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  َها  هللاُ َعن ْ ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
 وَن ِعْنَد ُشُروِطِهْم َما َواَفَق احْلَقَّ " قَاَل: " اْلُمْسِلمُ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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ِد ْبِن َمْهِديٍّ قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّ   -   14444 ِد ْبِن حُمَمَّ ْيُد ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حَيََْي َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوُعب َ اِس حُمَمَّ

اِب ْبُن َعطَاٍء، أنبأ اْبُن الزَُّبرْيِ، َعِن اْلَقاِسِم، َمْوىَل َخاِلِد ْبِن يَزِيَد بْ ْبُن  ِن ُمَعاوِيََة َعْن َأيِب أَُماَمَة َرِضَي هللاُ َأيِب طَاِلٍب، أنبأ َعْبُد اْلَوهَّ
 َأْزَواِجِهنَّ َحْيُث َما َكانُوا، ِإالَّ ِنَساَء اأْلَْنَصاِر اَل خَيُْرْجَن ِمْن بُ ُيوَِتِنَّ َواَل  َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " النَِّساءُ َمعَ 

 . خَيُْرْجَن " يَ ْعِِن ِمَن اْلَمِديَنةِ 
ا   َجْعَفُر ْبُن الزَُّبرْيِ َهَذا َضِعيٌف ِجدًّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 لنِّكَاحِ الْوَلِيُّ بَابُ مَنْ قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ا 
يَ ْعُقو   -  14455 ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  َأيِب َعْمرٍو قَااَل:  ْبُن  اْلَفِقيُه، َوأَبُو َسِعيِد  أَبُو طَاِهٍر  ِإْسَحاَق  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ َب، 

ُمْسِلٍم   ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ َمْرمَيَ،  َأيِب  اْبُن  ثنا  يف الصَّغَاّنُّ،  ُهَما  هللاُ َعن ْ ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  هللِا  ْبُن ِدينَاٍر، َعْن َعْبِد  َثِِن َعْمُرو  ، َحدَّ الطَّائِِفيُّ
 [ قَاَل: " َذاَك أَبُوَها " 237الَِّذي ذََكَر هللاُ تَ َعاىَل }َأْو يَ ْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدةُ النَِّكاِح{ ]البقرة:  

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

دُ   -  14456 ،    َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا اْبُن خَمَْلٍد، ثنا حُمَمَّ ِقيِقيُّ ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك الدَّ
عِ  َعْن  ِدينَاٍر،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  ُعَمَر،  ْبُن  َوْرقَاءُ  ثنا  َهارُوَن،  ْبُن  يَزِيُد  يَ ْعُفوَن{  ثنا  َأْن  }ِإالَّ  تَ َعاىَل:  قَ ْولِِه  يف  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ْكرَِمَة، 

 [: " اْلَوِلُّ " 237[ قَاَل: " َأْن تَ ْعُفَو اْلَمْرأَةُ " }أَْو يَ ْعُفَو الَِّذي بَِيِدهِ ُعْقَدةُ النَِّكاِح{ ]البقرة: 237]البقرة:  
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َعْبُدوٍس ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، َوَأْخرَباََن أَ  -  14457 ثنا َعْبُد هللِا ْبُن  بُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

[ قَاَل: 237َعاىَل: }ِإالَّ َأْن يَ ْعُفوَن{ ]البقرة:  َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْولِِه ت َ 
ُثَّ ،  رَْكَن، َوِإْن ِشْئَن َأَخْذَن ِنْصَف الصََّداِق "" ِهَي اْلَمْرأَةُ الث َّيُِّب َأِو اْلِبْكُر يُ َزوُِّجَها َغرْيُ أَبِيَها َفَجَعَل هللاُ اْلَعْفَو ِإلَْيِهنَّ ِإْن ِشْئَن ت َ 

[ َوُهَو أَبُو اجْلَارِيَِة اْلِبْكِر، َجَعَل هللاُ اْلَعْفَو ِإلَْيِه لَْيَس َْلَا َمَعهُ أَْمٌر ِإَذا  237ُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدةُ النَِّكاِح{ ]البقرة: قَاَل: " }َأْو يَ عْ 
 طُلَِّقْت َما َكاَنْت يف ِحْجرِِه " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 
 بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا بَابُ الْمَرْأَةِ تَرْضَى بِالدُّخُولِ  
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ُد ْبُن ي َ   -  14466 ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضِل قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َوحُمَمَّ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ
َثَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َأنَّ رَُجاًل تَ َزوََّج اْمرََأةً الصَّغَاّنُّ، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن   وََكاَن ُمْعِسًرا    َبْكٍر، ثنا َسِعيٌد، َعْن طَْلَحَة ْبِن ُمَصرٍِّف، َعْن َخي ْ

ُقْدَها َشي ْ   ئًا ُثَّ أَْيَسَر بَ ْعَد َذِلَك َفَساقَ فََأَمَر َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَ ْرُفَق ِبِه َفَدَخَل هِبَا َومَلْ يَ ن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

ٌد، أنبأ َحَسُن ْبُن ُموَسى، ث  -  14467 ُد ْبُن ُموَسى قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، ثنا حُمَمَّ نا َشرِيٌك، َعْن َمْنُصوٍر، َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر، َوحُمَمَّ
َثَمَة، عَ  َها َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوهُ َوَصَلهُ َشرِيٌك َوَأْرَسَلهُ َغريُْ َعْن طَْلَحَة، َعْن َخي ْ  هُ ْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الرَّجُلِ يَخْلُو بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ 
زَكَ   -  14473 أَبُو  اِفعِ َأْخرَباََن  الشَّ أنبأ  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَّبِيُع  أنبأ  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  أنبأ رايَّ   ، يُّ

ُهَما أَنَّهُ  َزوَُّج اْلَمْرَأَة خَيُْلو ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن لَْيٍث، َعْن طَاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ  قَاَل يف الرَُّجِل يَ ت َ
َها ُثَّ يُطَلُِّقَها " لَْيَس َْلَا ِإالَّ ِنْصُف الصََّداِق أِلَنَّ هللاَ تَ َعاىَل يَ ُقوُل: }َوِإْن طَلَّ  وُهنَّ َوَقْد فَ َرْضُتْم  هِبَا َفاَل مَيَسَّ ْقُتُموُهنَّ ِمْن قَ ْبِل َأْن ََتَسُّ

 [ " 237َضًة فَِنْصُف َما فَ َرْضُتْم{ ]البقرة:  َْلُنَّ َفرِي 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
طَ   -   14476 ُثَّ  اْلُمْؤِمنَاِت  َنَكْحتُُم  }ِإَذا  تَ َعاىَل:  قَ ْوِلِه  " يف  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َأْن  َوِبِِْسنَاِدهِ  قَ ْبِل  ِمْن  لَّْقُتُموُهنَّ 

وُهنَّ َفَما َلكُ  وََنَا{ ]األحزاب: ََتَسُّ ٍة تَ ْعَتدُّ َها فَِإَذا 49ْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ َزوَُّج اْلَمْرأََة ُثَّ يُطَلُِّقَها ِمْن قَ ْبِل َأْن مَيَسَّ [ " فَ َهَذا الرَُّجُل يَ ت َ
َها تَ َزوَُّج َمْن َشاَءْت ُثَّ قَاَل: } َة َعَلي ْ ياًل{ يَ ُقوُل: ِإْن َكاَن ََسَّى َْلَا طَلََّقَها َواِحَدًة اَبَنْت ِمْنهُ َواَل ِعدَّ َمتُِّعوُهنَّ َوَسّرُِحوُهنَّ َسَراًحا َجَِ

َعَها َعَلى َقْدِر ُيْسرِِه َوُعْسرِهِ  َراُح اجْلَِميُل "  َصَداقًا فَ َلْيَس َْلَا ِإالَّ النِّْصُف َوِإْن مَلْ َيُكْن ََسَّى َْلَا َصَداقًا َمت َّ  َوُهَو السَّ
 ف. ضعي # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَاب ا أَوْ أَرْخَى سِتْر ا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَمَا رُوِيَ فِي مَعْنَاهُ 

ُد ْبُن ي َ   -   14487 ُد ْبُن ِإْسَحاَق  َكَما َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ
يْ  َثِِن ُعب َ َثِِن اللَّْيُث، َحدَّ ُد هللِا ْبُن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن يَزِيَد، الصَّغَاّنُّ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َحدَّ

ِد ْبِن ثَ ْواَبَن، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َكَشَف اْمَرأًَة فَ َنظََر إِ  ُق " قَاَل:  ىَل َعْورََِتَا فَ َقْد َوَجَب الصََّداَعْن حُمَمَّ
ْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ َوَأيِب َبْكِر ْبِن َحْزٍم َورَبِيَعةَ  َوبَ َلَغنَا َذِلَك َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َواحْلََسِن اْلَبْصِريِّ َوعُ 

الّزاَِنِد َوزَْيدِ  الرَّمْحَِن َوَأيِب  َأيِب َعْبِد  ْبِن ثَ ْواَبَن َعِن  ْبِن  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن  ِد  اأْلَْسَوِد َعْن حُمَمَّ َأيِب  َأْسَلَم. َوَرَواهُ اْبُن َْلِيَعَة َعْن  النَِّبِّ   ْبِن 
َها فَ َقْد َوَجَب الصََّداُق دَ   َخَل هِبَا َأْو مَلْ َيْدُخْل "  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل: " َمْن َكَشَف َِخَاَر اْمَرأٍَة َوَنظََر إِلَي ْ

َقِطٌع َوبَ ْعُض رَُواتِِه َغرْيُ حُمَْتجٍّ بِهِ   َوهللاُ َأْعَلمُ ، َومَلْ َيْذُكْر َمْذَهَب َهُؤاَلِء َوَهَذا ُمن ْ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبنُ  - 14490 ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَورَْكاّنُّ،   َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ َغِويُّ َحيَّاَن، ثنا أَبُو اْلَقاِسِم اْلب َ
ُهَما َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  يِل ْبِن زَْيٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ ِمْن ِغَفاٍر،   َعَلْيِه َوَسلََّم " تَ َزوََّج اْمَرَأةً ثنا اْلَقاِسُم ْبُن ُغْصٍن، َعْن َجَِ

ي ِإلَْيِك ثِيَاَبِك " َومَلْ َيَُْخْذ ِمَّا آََتَها شَ  َها َوَجَد ِبَكْشِحَها بَ يَاًضا فَ َقاَل: " ُضمِّ ا َدَخَل َعَلي ْ يِل ْبِن  فَ َلمَّ َلٌف ِفيِه َعَلى َجَِ ئًا َهَذا خُمْت َ ي ْ
 زَْيٍد َكَما تَ َرى قَاَل اْلُبَخاِريُّ مَلْ َيِصحَّ َحِديثُهُ 

 ضعيف.  المحقق: # قال
 

 بَابُ الْمُتْعَةِ 
ْيَسابُورَ   -  14492 َهِقيُّ َصاِحُب اْلَمْدَرَسِة بِن َ ي ْ أنبأ أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن َأمْحََد ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليٍّ اْلب َ

ٍد اْلَقْرِميِسيُّ هِبَا ثنا أَبُو  ، ثنا َسَلَمةُ بْ ْبِن حُمَمَّ ُد ْبُن مُحَْيٍد الرَّاِزيُّ ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن زاَِيٍد الطَّيَاِلِسيُّ ثنا حُمَمَّ ُن اْلَفْضِل، ثنا َعْبِد هللِا حُمَمَّ
قَاَل: َكاَنِت   َغَفَلَة  ْبِن  ُسَوْيِد  َعْن  اأْلَْعَلى،  َعْبِد  ْبِن  إِبْ َراِهيَم  َعْن  قَ ْيٍس،  َأيِب  ْبُن  هللاُ  َعْمُرو  َرِضَي  َعِليٍّ  ْبِن  احْلََسِن  َعِميَّةُ حَتَْت  اْْلَث ْ

َها احْلََسُن ْبُن عَ  ا َأْن قُِتَل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ بُوِيَع احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ َدَخَل َعَلي ْ ُهَما، فَ َلمَّ اَلَفةُ ،  ِليٍّ َعن ْ ْهِنَك اْلِْ فَ َقاَل ،  فَ َقاَلْت َلُه: لِت َ
َماَتَة ِبَقْتِل َعِليٍّ أَْنِت طَاِلٌق َثاَلًَث "احْلََسُن ْبُن  : " َأْظَهْرِت الشَّ َفْت يف ثَ ْوهِبَا َوقَاَلْت: َوهللِا َما َأرَْدُت َهَذا َفَمَكَثْت َحَّتَّ  ، َعِليٍّ َلفَّ فَ ت َ

َها احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ بَِقيًَّة ِمْن صَ  َعَث إِلَي ْ َُتَا َوحَتَوََّلْت فَ ب َ ا َجاَءَها الرَُّسوُل َورََأِت انْ َقَضْت ِعدَّ َعِة ِعْشرِيَن أَْلَف ِدْرَهٍم، فَ َلمَّ َداِقَها َومِبُت ْ
ُمَفاِرقٍ  َحِبيٍب  ِمْن  قَِليٌل  َمتَاٌع  قَاَلْت:  َأيِب ،  اْلَماَل  ْعُت  َسَِ َأّّنِ  َلْواَل  َوقَاَل:  فَ َبَكى  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َعِليٍّ  ْبَن  احْلََسَن  الرَُّسوُل   فََأْخرَبَ 

 . لَّ َلهُ َحَّتَّ تَ ْنِكَح زَْوًجا َغرْيَهُ " َلَراَجْعتُ َهاحُيَدُِّث َعْن َجدِّي النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " َمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ َثاَلًَث مَلْ حتَِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  14493 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ِإْسَحاقَ َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  ْبُن ،  ،  اْلَولِيُد  َُهَّاٍم  أَبُو  ثنا  الصََّمِد،  َعْبِد  ْبُن  َعِليُّ  أنبأ 

ِد ْبِن َعِقيٍل، َعْن َجاِبِر   ٍم، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ ُكوّنُّ، ثنا ُمْصَعُب ْبُن َسالَّ ُهَما قَاَل:  ْبِن َعْبِد هللاِ ُشَجاٍع السَّ  َرِضَي هللاُ َعن ْ
ا طَلََّق َحْفُص ْبُن اْلُمِغريَِة اْمرَأَتَهُ فَاِطَمَة فَأََتِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل ِلزَ  ْوِجَها: " َمتِّْعَها " قَاَل: اَل َأِجُد َما أَُمتُِّعَها، َلمَّ

الْ  ِمَن  بُدَّ  اَل  فَِإنَّهُ   " َأَنََّ قَاَل:  َعَلى  َدلِيٌل  ِة  اْلِعدَّ يف  اْلَمْشُهورَةُ  َوِقصَّتُ َها   " ََتٍْر  ِمْن  َصاٍع  ِنْصِف  َوَلْو  َمتِّْعَها   " قَاَل:   " ا َكاَنْت َمتَاِع 
 َوهللاُ َأْعَلمُ ، َمْدُخواًل هِبَا 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ أَيَّامِ الْوَلِيمَةِ 
ُد ْبُن َعْبُدوِس ْبِن َكامِ   -  14512 َلِميُّ ِإْماَلًء، ثنا َجدِّي أَبُو َعْمرٍو، ثنا حُمَمَّ ثَ نَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ٍل، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر،  َحدَّ

ُد ْبُن ُموَسى احْلََرِشيُّ قَااَل: ثنا زاَِيُد    ح َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، أنبأ َعِليُّ ْبُن اْلَعبَّاِس، ثنا حُمَمَّ
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اِئِب، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعو  ، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ اِئيُّ وُل هللِا ٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرسُ ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبكَّ
: " طََعامُ  َلِميِّ السُّ " َويف رَِوايَِة  َلهُ  ، َوالثَّاّنَ ِمث ْ يَ ْوٍم َحقٌّ َأوََّل  " طََعاُم  هللا َعَلْيِه َوَسلََّم:  ، َوطََعاُم يَ ْوَمنْيِ ُسنٌَّة، َوطََعاُم صلَّى  يَ ْوٍم َحقٌّ  

ْوِم الثَّاِلِث َُسَْعٌة َورََِئءٌ  ْع ُيَسمِّ ، اْلي َ َلِميُّ قَ ْوَلُه: رََِئءٌ َوَمْن يَُسمِّ  ِع هللاُ بِِه " َومَلْ َيْذُكِر السُّ
 

هللِا َصلَّ  َأنَّ َرُسوَل  هللاُ َعْنهُ  أََنٍس َرِضَي  َأيِب ُسْفيَاَن َعْن  اأْلَْعَمِش َعْن  ْيٍس َعِن  ْبُن ُخن َ َبْكُر  أُمَّ  َوَرَواهُ  تَ َزوََّج  ا  َلمَّ َوَسلََّم  هللاُ َعَلْيِه  ى 
َها " " َأَمَر اِبلنَِّطِع فَ ُبِسَط ُثَّ أَْلَقى َعَلْيِه ََتًْرا َوَسوِيًقا َفَدَعا النَّاَس فََأَكُلوا " " َسَلَمَة َرِضَي  َوقَاَل: " " اْلَولِيَمةُ يف َأوَِّل يَ ْوٍم ، هللاُ َعن ْ

، َوالثَّاّن َمْعُروٌف، َوالثَّاِلِث رََِئٌء َوَُسَْعٌة " "   َحقٌّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد بْ  - 14513 ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثنا حُمَمَّ ُن َعْمرِو ْبِن َحيَّاَن، ثنا حَيََْي َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ

ْيٍس، َفذََكَرُه، َولَْيَس َهَذا بَِقِويٍّ َبْكرُ  اِئيِّ أَْيًضا َغرْيُ َقِويٍّ َورُِوَي   ْبُن َسِعيٍد، َعْن َبْكِر ْبِن ُخن َ ْيٍس َتَكلَُّموا ِفيِه َوَحِديُث اْلَبكَّ ْبُن ُخن َ
 َذِلَك َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َمْرفُوًعا َولَْيَس ِبَشْيءٍ 

 منكر مع ضعفه.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ِبْشَراَن بِب َ   - 14530 ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد ، ْغَدادَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
لِْلمُ  جتَُِب  ََخٌْس   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللا  صلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  الزُّْهِريِّ  َعِن  َمْعَمٌر،  أنبأ  السَّاَل الرَّزَّاِق،  رَدُّ  َأِخيِه  َعَلى  ِم، ْسِلِم 

ْعَوِة ِإَذا َدَعاهُ َوِعيَاَدةُ اْلَمرِيِض، َواتِّبَاُع اجْلَنَائِِز "   َوَتْشِميُت اْلَعاِطِس، َوِإَجابَةُ الدَّ
 ( موصوال من حديث أبي هريرة.2066(، ومسلم )1240صحيح. وأخرجه البخاري ) # قال المحقق:

 
 رَ وَاجِب  بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ الْفِطْرَ إِنْ كَانَ صَوْمُهُ غَيْ 

ُد ْبُن َأيِب مُحَْيٍد، َعْن َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا حمَُ  - 14537 مَّ
، َعْن َأيِب   ْيِد ْبِن رِفَاَعَة الزُّرَِقيِّ َسِعيٍد قَاَل: َصَنَع رَُجٌل طََعاًما َوَدَعا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابَهُ فَ َقاَل ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُعب َ

انَهُ " َورََواهُ اْبُن َأيِب فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأُخوَك َصَنَع طََعاًما َوَدَعاَك أَْفِطْر َواْقِض يَ ْوًما َمكَ ، رَُجٌل: ِإّّنِ َصائِمٌ 
ْبَت يَ ْعِِن اْلَقَضاَء. َواْبُن َأيِب مُحَْيٍد يُ َقاُل لَهُ حمَُ  ٌد َويُ َقاُل مَحَّاٌد َوُهَو َضِعيفٌ ُفَدْيٍك َعِن اْبِن َأيِب مُحَْيٍد َوزَاَد ِفيِه: ِإْن َأْحب َ َوَقْد رُوِّينَاهُ ،  مَّ

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َأيِب َسِعيٍد أَنَّهُ َصَنَع ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ مِبَْعنَاهُ َعْن َأيِب أَُوْيٍس   َم طََعاًما َوَقْد َمَضى  اْلَمَدّنِّ َعْن حُمَمَّ
يَامِ   يف ِكتَاِب الصِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 مَا أَكَلَ إِلَّا بِأَنْ يُحِلَّ لَهُ صَاحِبُ الْوَلِيمَةِ   بَابُ مَنْ لَمْ يُدْعَ ثُمَّ جَاءَ فَأَكَلَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ 
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َقاِضي قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السَُّلِميُّ ِإْماَلًء َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن الْ   -  14547

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ، َعْن حُمَمَّ َبَة َأمْحَُد ْبُن اْلَفَرِج ثنا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، ثنا حَيََْي ْبُن َخاِلٍد أَبُو زََكرايَّ َرْوِح ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن َسِعيِد ، ثنا أَبُو ُعت ْ
، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ  َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َدَخَل   ْبِن َأيِب َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ َعن ْ

بَِقيَّ  َلهُ " َوَقْد ِقيَل َعْن  َما اَل حيَِلُّ  يُدَْع ِإلَْيِه فََأَكَل َدَخَل فَاِسًقا َوَأَكَل  ِلطََعاٍم مَلْ  ْبِن َخاِلٍد َعْن َرْوٍح َعنْ َعَلى قَ ْوٍم  لَْيٍث   َة َعْن حَيََْي 
َخاِلٍد َوُهَو َُمُْهوٌل ِمْن ُشُيوِخ بَِقيَّةَ َولَِبِقيََّة ِفيِه  َعْن ُُمَاِهٍد َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ َوُهَو ِبِِْسنَاَدْيِهَما مَلْ يَ ْرِوِه َعْن رَْوِح ْبِن اْلَقاِسِم َغرْيُ حَيََْي ْبِن 

ُهَما ِكَفايَةٌ ِإْسنَاٌد آَخُر َُمُْهوٌل َويف َحِديِث اْبِن ُعَمَر رَ   ِضَي هللاُ َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى الْوَلِيمَةِ وَفِيهَا الْمَعْصِيَةُ نَهَاهُمْ فَإِنْ نَحَّوْا ذَلِكَ عَنْهُ وَإِلَّا لَمْ يُجِبْ 

ُد ْبُن   ُد ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكٍر َأمحَْ   - 14549 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ حُمَمَّ اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
اِئِب، َحدَّ  َثِِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َأنَّ ُعَمَر ْبَن السَّ ثَهُ ثَهُ َأنَّ اْلَقاِسَم ْبَن َأيِب  َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َحدَّ اْلَقاِسِم َحدَّ

أَنَّهُ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  اْْلَطَّاِب  ْبِن  ُعَمَر  َعْن  حُيَدُِّث  اِبْلُقْسطَْنِطيِنيَِّة  اأْلَْجنَاِد  قَاصَّ  َع  َسَِ هللِا أَنَُّه،  َرُسوَل  ْعُت  ِإّّنِ َسَِ النَّاُس  أَي َُّها  قَاَل:   
َها اْْلَْمُر، َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن اِبهللِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َكانَ   يُ ْؤِمُن اِبهلِل َواْلي َْوِم اآْلِخِر َفاَل يَ ْقُعْد َعَلى َمائَِدٍة يَُداُر َعَلي ْ

ْوِم اآْلِخِر َفاَل  اَم ِإالَّ ِبِِزَاٍر، َوَمْن َكاَنْت تُ ْؤِمُن اِبهلِل َواْلي َ ْوِم اآْلِخِر َفاَل يَْدُخِل احْلَمَّ اَم " و تَ َواْلي َ  ْدُخِل احْلَمَّ
 رُِوَي َهَذا ِمْن أَْوُجٍه َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َمْرفُوًعا 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ْغَداَد ثنا   - 14550 قَّاُق، بِب َ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْرزُوٍق، ثنا َكِثريُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو ُعَمَر، َوُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد الدَّ
، َعْن أَبِيِه قَاَل: ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ، َعْن َساملٍِ : " " ْبُن ِهَشاٍم، ثنا َجْعَفُر ْبُن بُ ْرقَاَن، َعِن الزُّْهِريِّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َمْطَعَمنْيِ

َبِطٌح َعَلى َبْطِنِه " " اجْلُُلوُس َعَلى َمائَِدٍة ُيْشَرُب عَ  َها اْْلَْمُر، َوَأْن َيَُْكَل الرَُّجُل َوُهَو ُمن ْ  ، َلي ْ
َها ُثَّ خَيُْرجُ قَاَل َأْصَحابُ نَا: فَِإَذا َأَجاَب َومَلْ يَ ْعَلْم قَ َعَد َومَلْ ُيَساِعِد اْلَقْوَم َعَلى اْلَمْعِصَيِة َومَلْ َيْسَتِمْع إِ   ىَل َماَلِهي َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْغَدادَ   -  14553 بِب َ ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ُف، ح  ،  َأْخرَباََنهُ  اْلَعالَّ أَيُّوَب  ْبُن  ثنا حَيََْي  اْلِمْصِريُّ  ٍد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  أنبأ 
ارِِميُّ قَااَل: ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، أنبأ اَنِفُع  َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرا ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ ئِِفيُّ

، َعْن َأيِب ُهَري ْ  َثِِن حَيََْي ْبُن َأيِب ُسَلْيٍم أَِو اْبُن َأيِب ُسَلْيَماَن َعِن اْبِن اْلَمْقرُبِيِّ نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَ ْبُن يَزِيَد، َحدَّ
َها  َها فََأَحب َّ َها، َوَمْن غَاَب َعن ْ َا غَاَب َعن ْ  ، َفَكأَنَّهُ َحَضَرَها " َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َحَضَر َمْعِصَيًة َفَكرَِهَها َفَكَأَّنَّ

: حَيََْي ْبِن َأيِب ُسَلْيَماَن ِمْن َغرْيِ  ارِِميِّ . تَ َفرََّد ِبِه حَيََْي ْبُن َأيِب ُسَلْيَماَن َولَْيَس اِبْلَقِويِّ َوهللاُ َأْعَلمُ  َويف رَِوايَِة الدَّ  َشكٍّ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمَدْعُوِّ يَرَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُدْعَى فِيهِ صُوَر ا مَنْصُوبَةً ذَاتَ أَرْوَاح  فَلَا يَدْخُلُ 
ٍد،   -  14561 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ثنا قَِبيَصةُ ْبُن ُعْقَبَة، ثنا مَحَّاُد  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل  ْبُن َسَلَمَة، َعْن َسِعيِد ْبِن ََجَْهاَن، َعْن َسِفيَنَة، َعْن أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي هللاُ   َعن ْ
َها تًا ُمَزوَّقًا " َكَذا قَاَل َعْن أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي هللاُ َعن ْ َبِغي لَِنِبٍّ َأْن يَْدُخَل بَ ي ْ  يَ ن ْ

 حسن. # قال المحقق:
 

 الْمَنَازِلِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْترِيِ  
، ان   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاسِ  -  14587 وِريُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان اْلَعبَّاُس الدُّ حُمَمَّ

عَ   ، اْْلَْطِميُّ َجْعَفٍر  أَبُو  ان  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد  ان  رََأى َعفَّاُن،  َجاَء  ا  فَ َلمَّ طََعاٍم،  ِإىَل  يَزِيَد  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ُدِعَي  قَاَل:  ْبِن َكْعٍب  ِد  حُمَمَّ ْن 
ًدا فَ َقَعَد َخارًِجا َوَبَكى قَاَل: َفِقيَل َلهُ َما يُ ْبِكيكَ  ْيَت ُمَنجَّ َلَغ  قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َشيََّع  ،  اْلب َ َجْيًشا فَ ب َ

ْودُِع هللاَ ِديَنُكْم َوأََمااَنِتُكْم َوَخَواتِيَم َأْعَماِلُكْم " قَاَل: فَ َرَأى رَُجاًل   َذاَت يَ ْوٍم َقْد رََقَع بُ ْرَدًة َلهُ بِِقْطَعٍة قَاَل:  ُعْقَبَة اْلَوَداِع قَاَل: " َأْست َ
ْمِس َوقَاَل َهَكَذا َوَمدَّ  الشَّ َمطِْلَع  ْقَبَل  َلْت َحَّتَّ فَاْست َ ب َ أَق ْ َمرَّاٍت َأْي  َثاَلَث  نْ يَا  َتطَاَلَعْت َعَلْيُكُم الدُّ  " َيَدْيِه َوقَاَل  َيَدْيِه َوَمدَّ َعفَّاُن   

ْوَم َخرْيٌ أَْم ِإَذا َغَدْت َعَلْيُكْم َقْصَعٌة َورَاَحْت ُأْخَرى نَا ُثَّ قَاَل: أَنْ ُتُم اْلي َ نَّا َأْن يَ َقَع َعَلي ْ َأَحدُُكْم يف ُحلٍَّة َويَ ُروُح يف ُأْخَرى   َويَ ْغُدو ظَن َ
 فَ َقاَل َعْبُد هللِا ْبُن يَزِيَد: أََفاَل أَْبِكي َوَقْد بَِقيُت َحَّتَّ َتْسرُتُوَن بُ ُيوَتُكْم َكَما ُتْسرَتُ اْلَكْعَبةُ ، َوَتْسرُتُوَن بُ يُوَتُكْم َكَما ُتْسرَتُ اْلَكْعَبةُ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

أَ َأخْ   -  14588 ان  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  قَااَل:  اْلَقاِضي  َبْكٍر  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اجْلَبَّاِر رَباََن  َعْبِد  ْبُن  مْحَُد 
ُعْرَوَة، ْبِن  اْلَقاِسِم  َعِن   ،ُّ الضَّبِّ الرَّمْحَِن  َعْبُد  َثِِن  َحدَّ َأيِب،  ان   ، ْبُن    اْلُعطَارِِديُّ هللِا  َعْبُد  َثِِن  َحدَّ قَاَل:  اْلُقَرِظيِّ  ْبِن َكْعٍب  ِد  حُمَمَّ َعْن 

َلَة، اَل َعبَّاٍس، يَ ْرَفُع احْلَِديَث ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء َشَرفًا، َوَأْشرَ   ُف اْلَمَجاِلِس َما اْستُ ْقِبَل بِِه اْلِقب ْ
َتْسرتُُ  َواَل  َصاَلِتُكْم،  يف  ُتْم  َوِإْن ُكن ْ َواْلَعْقَرَب  احْلَيََّة  تُ ُلوا  َواق ْ ُمَتَحدٍِّث،  َواَل  اَنئٍِم  َخْلَف  احْلَِديَث  ُتَصلُّوا  َوذََكَر   " اِبلث َّْوِب  اجْلُُدَر  وا 

ُبْت َورُِوَي َذِلَك أَْيًضا َعْن ِهَشاِم ْبِن زاَِيٍد َأيِب اْلِمْقَداِم َعْن حُمَمَّ  ِد ْبِن َكْعٍب َومَلْ يَ ث ْ َقِطٍع َعْن حُمَمَّ ِد ْبِن َكْعٍب َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر ُمن ْ
 يف َذِلَك ِإْسنَادٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلقَ   -  14589 اِضي قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعْن َحِكيِم ْبِن ُجَبرْيٍ، َعْن َعِليِّ ْبِن ُحسَ  ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ان َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ان اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن ُسْفيَاُن الث َّْورِيُّ نْيٍ
 ُتْسرَتَ اجْلَُدُر "   َوَسلََّم " ََنَى َأنْ 
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َقِطعٌ   َهَذا ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن مَحَْزَة اْْلََرِويُّ أان َأمْحَُد ْبنُ  -  14591  جَنَْدَة، ان َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ان  َأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم احْلَاِفُظ، أان أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ

َها قَاَل: اَي َهِذِه ِإنَّ َرسُ ُسْفيَاُن، َعِن اْبنِ  ا َدَخَل َعَلي ْ ، فَ َلمَّ وَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   ُجَرْيٍج قَاَل: تَ َزوََّج َسْلَماُن ِإىَل َأيِب قُ رََّة اْلِكْنِديِّ
َلْيِه طَاَعٌة " فَ َقاَلْت: ِإنََّك َجَلْسَت َُمِْلَس اْلَمْرِء يُطَاُع َأْمُرهُ َوَسلََّم " َأْوَصاّن ِإْن َقَضى هللاُ َلَك َأْن تَ َزوََّج فَ َيُكوُن َأوََّل َما جَيَْتِمَعاِن عَ 

تًا ُمْسَترِتًا فَ َقاَل: َما اَبُل بَ ْيِتُكْم حَمُْموٌم َأَو حتََ  ْيَس وََّلِت اْلَكْعَبةُ يف ِكْنَدَة؟ فَ َقالُوا: لَ فَ َقاَل َْلَا: قُوِمي ُنَصلِّي َوَنْدُعو فَ َفَعاَل فَ َرَأى بَ ي ْ
 . َلى اْلبَابِ مِبَْحُموٍم َومَلْ تَ َتَحوَِّل اْلَكْعَبةُ يف ِكْنَدَة فَ َقاَل: اَل َأْدُخلُهُ َحَّتَّ َُتَْتَك ُكلُّ ِسرْتٍ ِإالَّ ِسرْتًا عَ 

َقِطٌع َورُوِّينَا يف َكَراِهَيِة َذِلَك َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه،   َوهللاُ َأْعَلمُ ،  َوُيْشِبهُ َأْن َيُكوَن َذِلَك ِلَما ِفيِه ِمَن السََّرفِ َهَذا ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ نَسْخِ الضِّيقِ فِي الْأَكْلِ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ 

، ان آَدُم، ان َوْرقَاُء، َعِن اْبِن   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبنُ   -  14602 احْلََسِن اْلَقاِضي، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ
ب ُ  ِإىَل  ْتِبُعُهْم رَِجاٌل  َيْست َ أُوِل َحاَجٍة  " َكاَن رَِجاٌل زَْمىَن ُعْمٌي َوُعْرٌج  بُ ُيوَِتِْم  ُيوَِتِْم فَِإْن مَلْ جيَُِدوا َْلُْم يف َأيِب جنَِيٍح، َعْن ُُمَاِهٍد قَاَل:   

ُعوَن َوقَالُوا: يَْذَهبُوَن بِنَا ِإىَل ، طََعاًما َذَهُبوا هِبِْم ِإىَل بُ ُيوِت آاَبئِِهْم َوبُ ُيوِت أُمََّهاَِتِْم َوَمْن ُعدَّ َمَعُهْم ِمَن اْلبُ يُوتِ  ب َ ت ْ َفَكرَِه َذِلَك اْلُمْست َ
َوَجلَّ   َعزَّ  هللاُ  فَأَنْ َزَل  بُ ُيوَِتِْم  َغرْيِ  ]البقرة:  بُ ُيوٍت  َعَلْيُكْم{  ُجنَاَح  }اَل  َذِلَك:  َحْيُث 236يف  ِمْن  الطََّعاَم  َْلُُم  َوَأَحلَّ  َذِلَك  يف   ]

 َوَجُدوهُ "  
ْيُخ: يَ ْعِِن ِإَذا َرِضَي ِبِه َماِلُكهُ وََكانُوا يَ َتَحرَُّجوَن َمَع ِرَضا اْلَماِلِك بِِه فَ ُرِفَع احْلََرُج إِ   َوهللاُ َأْعَلمُ ،  بِِرَضاهُ َذا َكاَن َذِلكَ قَاَل الشَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِ الْقَصْعَةِ دُونَ وَسَطِهَا 
ْبُن حُمَمَّ   -  14613 ان َجْعَفُر  ْبِن حَمَْمَوْيِه  َأمْحََد  ْبُن  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  أان   ، الرُّوْذاَبِريُّ أَبُو َعِليٍّ  اْلَقاَل َأْخرَباََن  َأيِب ٍد  ْبُن  ان آَدُم   ، ِنِسيُّ

ُهَما قَ  اِئِب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ اَل: ُأيتَ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ِإاَيٍس، ان ُشْعَبُة، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ
 ْن َجَوانِِبَها َواَل َتَُْكُلوا ِمْن َوَسِطَها فَِإنَّ اْلرَبََكَة تَ ْنِزُل يف َوَسِطَها " َوَسلََّم ِبَقْصَعٍة ِمْن ثَرِيٍد فَ َقاَل: " ُكُلوا مِ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ لَا يَتَحَرَّجُ مِنْ طَعَام  أَحَلَّهُ اهللُ تَعَالَى 
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، أان أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسةَ  -  14622 ، ان زَُهرْيٌ، ان َِسَاُك ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبرِيُّ َفْيِليُّ ٍد الن ُّ ، ان أَبُو َداُوَد، ان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَسأَلَهُ رَُجلٌ  َعاًما َأحَتَرَُّج  فَ َقاَل: ِإنَّ ِمَن الطََّعاِم طَ َحْرٍب، ان قَِبيَصةُ ْبُن ُهْلٍب، َعْن أَبِيِه قَاَل: َسَِ
َورُِوَي يف َذِلَك أَْيًضا َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  ،  ِمْنهُ فَ َقاَل: " اَل خَيْتَِلَجنَّ يف نَ ْفِسَك َشْيٌء َضارَْعَت ِفيِه النَّْصرَانِيَّةَ "

 َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

ُد ْبُن ي َ   -  14623 ْعُقوَب ان إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُمرِّيِّ  ، ان ُشْعَبُة، َعْن َِسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن  ، رَُجٍل ِمْن َطيٍّ ِمْن َبِِن ثُ َعٍل َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِ ان َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة اْلَقْيِسيُّ  ْبِن َقطَِريٍّ

: فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّ َأيِب َكاَن َيِصُل الرَِّحَم َويَ ْفَعُل َويَ ْفَعُل َوِإنَّهُ َماَت يف اجْلَاِهِليَّةِ 
اَل َأَدُعهُ ِإالَّ حَتَرًُّجا قَاَل: " َفاَل حَتَرَّْج ِمْن " ِإنَّ َأاَبَك َأرَاَد أَْمًرا فََأْدرََكهُ " يَ ْعِِن الذِّْكَر، قَاَل: قُ ْلُت: ِإّّنِ أُرِيُد َأْن َأْسأََلَك َعْن طََعاٍم  

ْلِب فَ يَْأُخُذ الصَّْيَد َفاَل َيُكوُن َمِعي َما أُذَكِّيِه ِإالَّ اْلَمْرَوَة َواْلَعَصا فَ َقاَل: " َأِمرَّ  َشْيٍء َضارَْعَت ِفيِه النَّْصرَانِيََّة " قَاَل: قُ ْلُت أُْرِسُل كَ 
َم مِبَا ِشْئَت َواذُْكِر اْسَم هللِا َعزَّ َوَجلَّ "   الدَّ

 # قال المحقق: ضعيف. 
 

 
 بَابٌ لَا يَحْتَقِرُ مَا قُدِّمَ إِلَيْهِ 

مبَِ   -  14624 اْلَبْصرِيُّ  زاَِيٍد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  َسِعيٍد  أَبُو  أان  يُوُسَف،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  ثَ نَا  ٍد َحدَّ حُمَمَّ ْبُن  احْلََسُن  ان  َة  كَّ
ْيُد هللِا ْبُن اْلَولِيِد، َعْن َعْبِد هللاِ  ٍد، ان ُعب َ ْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ قَاَل: َدَخَل نَ َفٌر ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا الزَّْعَفَراّنُّ، ان َأْسبَاُط ْبُن حُمَمَّ  ْبِن ُعب َ

ًزا َوَخالًّ فَ َقاَل: ُكُلوا فَِإّّنِ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا فَ َقرََّب إِلَْيِهْم ُخب ْ َسلََّم   َسَِ
َفُر ِمْن ِإْخَوانِِه فَ َيْحتَ  َداُم اْْلَلُّ، ِإنَّهُ َهاَلٌك اِبلرَُّجِل َأْن َيْدُخَل َعَلْيِه الن َّ ِقَر َما يف بَ ْيِتِه َأْن يُ َقدَِّمهُ ِإلَْيِهْم، َوَهاَلٌك اِبْلَقْوِم  يَ ُقوُل: " نِْعَم اإْلِ

 َأْن حَيَْتِقُروا َما قُدَِّم إِلَْيِهْم " 
 ضعيف.  المحقق:# قال 

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ الْحَارِّ 

ي َ   -  14629 ْبُن  يُوُسُف  ان  ِإْسَحاَق،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  احْلََسُن  أان  اْلُمْقِرُئ  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  َأمْحَُد  ان  ْعُقوَب، 
َا َكاَنْت ِإَذا ثَ رَ ِعيَسى، ان اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن قُ رَّ  ُهَما َأَنَّ َدْت ُة، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َأَْسَاَء بِْنِت َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعن ْ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " إِ  ئًا َحَّتَّ َيْذَهَب فَ ْورُهُ ُثَّ تَ ُقوُل: َسَِ  نَّهُ َأْعظَُم لِْلرَبََكِة " َغطَّْتهُ َشي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ْسِفَرايِيِِنُّ، ان أَبُو َبْكٍر    - 14630 ِد ْبِن إِبْ َراِهيَم اإْلِ ، أان َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن َأْخرَباََن اأْلُْستَاذُ أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ َْسَاِعيِليُّ اإْلِ
ان ُسَوْيدُ  النَِّبُّ الصُّويفُّ،  َأيِب ُهَريْ َرَة قَاَل: ُأيتَ  َأيِب َصاِلٍح، َعْن  اأْلَْعَمِش، َعْن  ُمْسِهٍر، َعِن  ْبُن  ان َعِليُّ  ْبُن َسِعيٍد،  هللاُ َعَلْيِه    َصلَّى 

ْوِم "   َوَسلََّم يَ ْوًما ِبطََعاٍم ُسْخٍن فَ َقاَل: " َما َدَخَل َبْطِِن طََعاٌم ُسْخٌن ُمْنُذ َكَذا وََكَذا قَ ْبلَ   اْلي َ
 َهَذا ِإْن َصحَّ فَ ُيْحَتَمُل َمْعىَن اأْلَوَِّل َوحُيَْتَمُل َغرْيُهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ قَائِم ا 
ْغَداَد ان  - 14642 ِد ْبِن َجْعَفٍر احْلَفَّاُر بِب َ ٍد،   احْلَُسنْيُ ْبنُ  َأْخرَباََن أَبُو اْلَفْتِح ِهاَلُل ْبُن حُمَمَّ حَيََْي ْبِن َعيَّاٍش اْلَقطَّاُن، ان زَُهرْيُ ْبُن حُمَمَّ

ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضيَ  ، َعْن ُعب َ   هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا   أان َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
َقاَء "  َكَذا ُأيتَ ِبِه َمْوُصواًل ،  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْو يَ ْعَلُم الَِّذي َيْشَرُب َوُهَو قَائٌِم َما يف َبْطِنِه اَلْست َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاس  
الرَّزَّاقِ   -  14659 ان َعْبُد  َمْنُصوٍر،  ْبُن  َأمْحَُد  ان  الصَّفَّاُر،  ِإَْسَاِعيُل  أان  ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َأيِب  َأْخرَباََن  اْبِن  َمْعَمٌر، َعِن  أان   ،

، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َشِرَب َأَحدُُكمْ    فَ ْلَيُمصَّ َمصًّا، َواَل يَ ُعبُّ َعبًّا فَِإنَّ اْلِكبَاَد ِمَن اْلَعبِّ "  ُحَسنْيٍ
 َهَذا ُمْرَسلٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ان احْلََسُن ْبُن ُمْكَرٍم، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َصاِدِق ْبُن َأيِب اْلفَ   -  14662 َواِرِس قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َبةَ  ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعت ْ ، َعْن ُعب َ ، َعِن الزُّْهِريِّ لََقْد َشِرَب   ، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ قَاَل:ان يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أان ِإَْسَاِعيُل اْلَمكِّيُّ
َهى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْخِتنَاثِ     اأْلَْسِقَيِة " رَُجٌل ِمْن َفِم ِسَقاٍء فَاْنَساَب يف َبْطِنِه َجانٌّ فَ ن َ

 ِإَْسَاِعيُل اْلَمكِّيُّ ِفيِه ِضْعفٌ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
أَيُّوُب:    -  14665 َعمْ قَاَل  أَبُو  أان  ِبْشَراَن  ْبُن  َعِليُّ  َأْخرَباََنهُ   ،" َحيٌَّة  َفَخَرَجْت  َقاِء  السِّ يف  ِمْن  َشِرَب  رَُجاًل  َأنَّ   " ْبُن  نُ بِّْئُت  رِو 

َبٍل ان ِإَْسَاِعيُل َفذََكَرُه، َوَرَواهُ َخالِ  َبٌل قَاَل: قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا َأمْحَُد ْبُن َحن ْ اِك ان َحن ْ مَّ اءُ َعْن ِعْكرَِمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي السَّ ٌد احْلَذَّ
 هللاُ َعْنهُ 
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 # قال المحقق: صحيح. 
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ان َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ان ابْ   -  14666 الرَّمْحَِن    ُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َعْبدُ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َقاءِ ْبُن َأيِب الّزاَِنِد، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى أَ  َوقَاَل: " إِنَّهُ  ،  ْن ُيْشَرَب ِمْن يف السِّ

 يُ ْنِتُنهُ "  
ْهِي َأَصحُّ ِإْسنَاًدا َوَقْد مَحََلهُ بَ ْعُض َأْهِل اْلِعْلِم َعَلى َما لَْو َكاَن   َهَكَذا رُِوَي ُمْرَساًل َوَأمَّا الَِّذي رُِوَي يف  الرُّْخَصِة يف َذِلَك فََأْخبَاُر الن َّ
َقاءُ ُمَعلًَّقا َفاَل َتْدُخلُهُ َهَوامُّ اأْلَْرضِ   َوَقْد ذََكْراَنهُ يف ِكتَاِب اْلَمْعرَِفِة، وَِكتَاِب اجْلَاِمعِ ، السِّ

 ضعيف.  ل المحقق:# قا
 

ٍد الصَّفَّارُ  -  14673 ْغَداَد أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن، بِب َ ، ان َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ان َعْبُد َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
ِه َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْستَْأَذَن َعَلى َسْعِد ْبِن ُعبَاَدَة َرِضَي هللاُ َعْنُه الرَّزَّاِق، أان َمْعَمٌر، َعْن ََثِبٍت، َعْن أََنٍس، َأْو َغريِْ 

اَلُم َعَلْيَك َوَرمْحَةُ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َسلََّم َثاَلًَث َورَدَّ  هللِا قَاَل َسْعٌد: َوَعَلْيَك السَّاَلُم َوَرمْحَةُ هللِا َومَلْ ُيْسِمِع النَِّبَّ َصلَّى    فَ َقاَل: السَّ
َعهُ َسْعٌد، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا ِبَِيِب أَْنَت َما َسلَّْمَت َتْسِليَمًة   َعَلْيِه َسْعٌد َثاَلًَث، َومَلْ ُيْسِمْعهُ فَ َرَجَع النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَات َّب َ

ْبُت َأْن َأْسَتْكِثَر ِمْن َساَلِمَك، َوِمَن اْلرَبََكِة ُثَّ ِإالَّ َوِهَي   ْعَك َأْحب َ ْيتَ   ِِبُُذّن، َوَلَقْد رََدْدُت َعَلْيَك َومَلْ ُأَسِْ فَ َقرََّب َلهُ زَبِيبًا ،  َدَخُلوا اْلب َ
ا فَ رََغ قَاَل: " َأَكلَ   طََعاَمُكُم اأْلَبْ َراُر، َوَصلَّْت َعَلْيُكُم اْلَماَلِئَكُة، َوأَْفطََر ِعْندَُكُم الصَّائُِموَن  فََأَكَل َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّ

 " 
َوسَ   -  14674 َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل: َكاَن  أََنٍس  َعْن  ََثِبٌت،  ان  الضَُّبِعيُّ  ُسَلْيَماَن  ْبُن  َجْعَفُر  اأْلَ َورََواهُ  يَ ُزوُر  ْنَصاَر  لََّم 

يِب َعْمرٍو ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ان الصَّغَاّنُّ  َفذََكَر ِقصًَّة يف ُدُخولِِه َعَلى َسْعِد ْبِن ُعبَاَدَة مِبَْعىَن َهَذا َومَلْ َيُشكَّ َأْخرَباََنهُ أَبُو َسِعيِد ْبُن أَ 
َواِرِب ان  ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأيِب الشَّ  َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن َفذََكَرهُ ان حُمَمَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْبُن ُعْثَماَن َورَّاُق    -  14682 ُد  ان حُمَمَّ  ، َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ أَبُو  أان  اْلَمالِيِِنُّ،  أَبُو َسْعٍد  َأْخرَباََن  َما  َها  ْبُن َسِعيٍد  َفِمن ْ ان َعْمُرو  َعْبَداَن 
َها  الزَّْعَفَراّنُّ، ان احْلََسنُ  ِه، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ َأنَّ َرُسوَل هللِا ْبُن َعْمرٍو، ان اْلَقاِسُم ْبُن َعِطيََّة، َعْن َمْنُصوِر ْبِن َصِفيََّة، َعْن أُمِّ

 رٍو َوُهَو اْبُن َسْيٍف اْلَعْبِديُّ َبْصِريٌّ ِعْنَدهُ َغَراِئبُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " تَ َزوََّج بَ ْعَض ِنَسائِِه فَ نُِثَر َعَلْيِه التَّْمُر " احْلََسُن ْبُن َعمْ 
 موضوع.  # قال المحقق:

 
ِد بْ  -  14683 َلِميُّ أان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ السُّ َها َما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن حُمَمَّ ُد ْبُن ِن ُموَسى ْبِن َكْعٍب، أان  َوِمن ْ حُمَمَّ

ِه، َعْن َعاِئَشَة َرضِ  َها قَاَلْت: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى غَاِلٍب، ان زََكرايَّ ْبُن حَيََْي، ان َعاِصُم ْبُن ُسَلْيَماَن، ان ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أُمِّ َي هللاُ َعن ْ
 ًرا " َعاِصُم ْبُن ُسَلْيَماَن َبْصرِيٌّ رََماهُ َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ اِبْلَكِذِب َوَنَسَبهُ ِإىَل َوْضِع احْلَِديثِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ِإَذا زَوََّج َأْو تَ َزوََّج نَ ثَ َر َتَْ 
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 موضوع.  # قال المحقق:
 

َها َما َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعِليِّ ْبِن ُعْرَوَة اْلبُ نْ  -  14684 ْغَداَد ان أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ان َوِمن ْ َداُر بِب َ
اْلُمغِ  ْبُن  لَُمازَةُ  ان  اجْلَرَّاُر،  ُسَلْيَماَن  ْبُن  ِعْصَمةُ  َثِِن  َحدَّ الرَّاِزيُّ  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َصاِلُح  اْلَفْضِل  ْبِن  أَبُو  َخاِلِد  َعْن  يَزِيَد،  ْبِن  ثَ ْوِر  َعْن  ريَِة، 

َحاِبِه فَ َقاَل: " َعَلى اأْلُْلَفِة ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " َشِهَد النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْماَلَك رَُجٍل ِمْن َأصْ َمْعَداَن، َعْن  
رَْأسِ  َعَلى  َدفُِّفوا  َلُكْم  هللاُ  اَبَرَك  الّرِْزِق  يف  َعِة  َوالسَّ اْلَمْأُموِن  "َوالطَّرْيِ  ٌر ،  ِه  َوُسكَّ فَاِكَهٌة  َعَلْيِه  ِبَِْطبَاٍق  َوِجيَء  فِّ  اِبلدُّ َفِجيَء  قَاَل: 

َهنَا َعِن الن ُّ  ُتُكْم َعْن َُنْبَ فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " انْ َتِهُبوا "، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا ًأَومَلْ تَ ن ْ َا ََنَي ْ ِة اْلَعَساِكِر ْهَبِة؟ قَاَل: " ِإَّنَّ
" َوَجاَذبُوهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  َفَجاَذهَبُُم  قَاَل:   " َفاَل  اْلُعُرَساِت  آَخَر   َأمَّا  ِبِِْسنَاٍد  رُِوَي  َوَقْد  َواْنِقطَاٌع  َُمَاِهيُل  ِإْسنَاِدِه  يف 

َها عَ  ُبُت يف َهَذا اْلبَاِب َشْيٌء َوهللاُ َأْعَلمُ َُمُْهوٍل َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ  ْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َواَل يَ ث ْ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 لِ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِظْهَارِ النِّكَاحِ وَإِبَاحَةِ الضَّرْبِ بِالدُّفِّ عَلَيْهِ وَمَا لَا يُسْتَنْكَرُ مِنَ الْقَوْ 

ُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ   - 14686 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب أان حُمَمَّ مَّ
، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َرُسوِل َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أان اْبُن َوْهٍب، أان َعْبُد هللِا ْبُن اأْلَسْ  َوِد اْلُقَرِشيُّ

 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأْعِلُنوا النَِّكاَح "  
 تَ َفرََّد بِِه َعْبُد هللِا ْبُن اأْلَْسَوِد َعْن َعاِمرٍ 

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعقُ َأخْ  - 14689 وَب ان الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن،  رَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َعمْ  َأنَّ  َسِعيٍد،  ْبِن  حَيََْي  َعْن  ِباَلٍل،  ْبُن  ُسَلْيَماُن  أان  ْبُن َوْهٍب،  هللِا  َعْبُد  تَ َزوََّجِت ان  ِإَذا  النَِّساءُ  قَاَلْت: َكاَن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  بِْنَت  َرَة 

 قَاَلْت: َفَمرُّوا يف َُمِْلٍس ِفيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، اْلَمْرَأةُ َأِو الرَُّجُل َخَرَج َجَواِري ِمْن َجَواِري اأْلَْنَصاِر َويُ َغنِّنَي َويَ ْلَعْْبَ 
 َوُهنَّ يُ َغنِّنَي َوُهنَّ يَ ُقْلنَ 

 َأْهَدى َْلَا َزْوُجَها َكْبًشا ... يُ َبْحِبْحَن يف اْلِمْربَدِ 
 َوَزْوُجَها يف النَّاِدي ... يَ ْعَلُم َما يف َغدِ 

اَل   هللِا  ُسْبَحاَن   " فَ َقاَل:  إِلَْيِهنَّ  قَاَم  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َوِإنَّ  نَاُكْم ,  أَتَ ي ْ َوقُولُوا  َهَكَذا  تَ ُقولُوا  اَل  هللاُ  ِإالَّ  َغٍد  َما يف  يَ ْعَلُم 
نَاُكْم َفَحيَّااَن َوَحيَّاُكْم"   أَتَ ي ْ

 َهَذا ُمْرَسٌل َجيِّدٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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َْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر ُعَمُر َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، ان إِ   -  14690

ُد ْبُن َعبْ  ، ان حُمَمَّ اِميُّ قَااَل: ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن أَ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة أان أَبُو َحاتِِ ْبُن َأيِب اْلَفْضِل اْْلََرِويُّ يِب  ِد الرَّمْحَِن السَّ
َثِِن أَبُو أَُوْيِس ْبُن َعْبِد هللِا، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن َعْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرَّمْحَِن، عَ  َها َزْوِج النَِّبِّ أَُوْيٍس، َحدَّ ْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

َوسَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  يَ ُقولُوَن: َصلَّى  َوُهْم  ُعْرٍس  يف  يُ َغنُّوَن  اَنًسا  َع  َسَِ  لََّم 
 َوَأْهَدى َْلَا زَْوُجَها َأْكُبَش ... يُ َبْحِبْحَن يف اْلِمْربَدِ 

 َوِحبُِّك يف النَّاِدي ... َويَ ْعَلُم َما يف َغدِ 
 َأْو قَاَل حَيََْي: 

 َغدِ َوَزْوُجِك يف النَّاِدي ... َويَ ْعَلُم َما يف 
" اَل  هللا َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا صلَّى  َأْو قَاَل    , قَاَلْت: فَ َقاَل َرُسوُل  َأيِب َعْبِد هللِا  هللاُ ُسْبَحانَُه" َولَْيَس يف َحِديِث  ِإالَّ  َما يف َغٍد  يَ ْعَلُم 

 حَيََْي: َوزَْوُجِك يف النَّاِدي 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ان أَ  - 14692 بُو َداُوَد، ان ُشْعَبُة، َعْن َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

َودِ  ْبَن  ََثِبَت  َشِهْدُت  يَ ُقوُل:   ، اْلَبَجِليَّ َسْعٍد  ْبَن  َعاِمَر  ْعُت  َسَِ قَاَل:  ِإْسَحاَق  َوِإَذا َأيِب  ُعْرٍس  يف  اأْلَْنَصاِريَّ  ْبَن َكْعٍب  َوقَ َرظََة  يَعَة 
َص يف اْلِغنَاِء يف اْلُعْرِس َواْلُبَكاِء َعَلى اْلَميِِّت يف غَ ، ِغنَاءٌ   رْيِ نِيَاَحٍة "  فَ ُقْلُت َْلَُما يف َذِلَك فَ َقااَل: " إِنَّهُ َقْد رُخِّ

 َحاقَ َوَرَواهُ ِإْسَرائِيُل َعْن َأيِب ِإسْ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد ان َأمْحَُد ْبُن َسْلَمانَ   -  14693 ٍد، َكَما َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد اْلُمْقِرُئ اْبُن احْلََماِميِّ بِب َ ، ان َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَّ

، ان ِإْسَرائِيُل، َعْن َأيِب   ِإْسَحاَق، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد اْلَبَجِليِّ قَاَل: َدَخْلُت َعَلى قَ َرظََة ْبِن َكْعٍب َوَأيِب َمْسُعوٍد ان أَبُو َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ
فِّ َويُ َغنِّنَي فَ ُقْلُت: تُِقرُّوَن عَ  ٍد َصلَّى َلى َهَذا َوأَنْ تُ َوذََكَر ََثلِثًا قَاَل َعْبُد اْلَمِلِك: َذَهَب َعَليَّ َوَجَواِري َيْضرِْبَن اِبلدُّ ْم َأْصَحاُب حُمَمَّ

َص لَنَا يف اْلُعُرَساِت َوالنِّيَاَحِة ِعْنَد اْلُمِصيَبِة " َوَرَوا هُ َشرِيٌك مِبَْعنَاُه، َوذََكَر قَ َرظَةَ َوأاََب َمْسُعوٍد هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَالُوا: " ِإنَّهُ َقْد رَخَّ
 ْنَد اْلُمِصيَبِة قَاَل َشرِيٌك: أُرَاهُ قَاَل يف َغرْيِ نَ ْوحٍ ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: َويف اْلُبَكاِء عِ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْبِد َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو   -  14700 هللِا اأْلََصمُّ أان حُمَمَّ
، َعْن ُحَسنْيِ ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن   َثِِن ِِشُْر ْبُن َُّنرَْيٍ اأْلَُمِويُّ أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب  ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أان اْبُن َوْهٍب، َحدَّ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل  هللاُ َعْنهُ  " قَالُوا:  َرِضَي  َما َهَذا؟   " بَِبِِن زُرَْيٍق َفَسِمُعوا ِغنَاًء َوَلِعبًا فَ َقاَل:  َمرَّ ُهَو َوَأْصَحابُهُ   
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ُيسْ  َحَّتَّ  رِّ  السِّ ِنَكاُح  َواَل  َفاُح،  السِّ اَل  النَِّكاُح  َهَذا  ِديَنهُ  َل  " َكمَّ قَاَل:  هللِا  َرُسوَل  اَي  ُفاَلٍن  دُ ِنَكاُح  يُ َرى  َأْو  ُدفٌّ  قَاَل َمَع   " َخاٌن 
َثِِن َعْمُرو ْبُن حَيََْي اْلَماِزّنُّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْكَرهُ   : َوَحدَّ فِّ ُحَسنْيُ ُحَسنْيٌ رِّ َحَّتَّ ُيْضَرَب اِبلدُّ ِنَكاَح السِّ

 ْبُن َعْبِد هللِا َضِعيفٌ 
 موضوع.  # قال المحقق:
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 كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ  -  41
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي عِظَمِ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ 
، ان ُسْفيَاُن، َعْن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أان ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ان  -  14706 احْلَُمْيِديُّ

يِت قَاَلْت: أَتَ ْيُت   ثَ ْتِِن َعمَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُبَشرْيِ ْبِن َيَساٍر، َعْن ُحَصنْيِ ْبِن حِمَْصٍن قَاَل: َحدَّ
، بَ ْعٍل أَْنِت؟ " قُ ْلُت: نَ َعْم قَاَل: " َفَكْيَف أَْنِت َلُه؟ " قَاَلْت: َما آلُوهُ ِإالَّ َما َعَجْزُت َعْنهُ   يف بَ ْعِض احْلَاَجِة قَاَل: " َأْي َهِذِه َأَذاتُ 

ُتِك َواَنُرِك " َا ُهَو َجن َّ  قَاَل: " فَأَْيَن أَْنِت ِمْنهُ فَِإَّنَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
اِب اْلَفرَّاُء، أان َجْعَفُر ْبُن َعوْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  14707 ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ ٍن،  احْلَاِفُظ، أان احْلََسُن ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَعْدُل، أان حُمَمَّ

ُد ْبُن حَيََْي ْبِن َحبَّاَن، َعْن ََنَاٍر اْلَعْبِديِّ وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب َأيِب  ِعيٍد اْْلُْدِريِّ َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ سَ   ثنا رَبِيَعةُ ْبُن ُعْثَماَن، ان حُمَمَّ
َزوَّجَ   َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِببْ َنٍة َلُه، فَ َقاَل: اَي َرُسولَ  فَ َقاَل ،  هللِا َهِذِه ابْ َنيِت َقْد أََبْت َأْن تَ ت َ

فَ َقاَلْت: َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ اَل أَتَ َزوَُّج َحَّتَّ َُتْرِبّن َما َحقُّ الزَّْوِج َعَلى َزْوَجِتِه ،  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأِطيِعي أاََبِك "َْلَا النَِّبُّ صَ 
َها مَ   ا َأدَّْت َحقَّهُ " قَاَل: " َحقُّ الزَّْوِج َعَلى َزْوَجِتِه َأْن َلْو َكاَنْت َلهُ قُ ْرَحٌة فَ َلَحَست ْ

 حسن. # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ان يُوُسُف ْبُن ي َ   -  14710 ٍد اْلُمْقِرُئ أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َبْكٍر، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ْعُقوَب، ان حُمَمَّ
َعبْ  ان   ، احْلََنِفيُّ َعْمرٍو  ْبُن  ُماَلزُِم  النَِّبَّ ان  ْعُت  َسَِ قَاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َعِليٍّ  ْبِن  طَْلِق  أَبِيِه  َعْن  ْبِن طَْلٍق،  قَ ْيِس  َعْن  بَْدٍر،  ْبُن  هللِا    ُد 

 وِر " نُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإَذا الرَُّجُل َدَعا َزْوَجَتهُ حِلَاَجِتِه فَ ْلُتِجْبهُ َوِإْن َكاَنْت َعَلى الت َّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َعْن لَْيٍث، َعْن َعطَاٍء،    َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ان أَبُو َداُوَد، ان َجرِيٌر،  -  14713

ُعهُ نَ ْفَسَها َوِإْن  َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َأنَّ اْمَرأََتهُ أَتَ ْتهُ فَ َقاَلْت: َما َحقُّ الزَّْوِج َعَلى اْمَرأَتِِه؟ فَ َقاَل: " اَل ََتْن َ
ئًا ِإالَّ ِبِِْذنِِه فَِإْن فَ َعَلْت َذِلَك َكاَن َلهُ اأْلَْجرُ  َها اْلِوْزُر، َواَل َتُصوُم يَ ْوًما َتطَوًُّعا  َوَعَلي ْ َكاَنْت َعَلى ظَْهِر قَ َتٍب، َواَل تُ ْعِطي ِمْن بَ ْيِتِه َشي ْ

ِبِِْذنِِه فَِإْن فَ َعلَ  ِإالَّ  بَ ْيِتِه  ِمْن  تُ ْؤَجْر َواَل ََتُْرُج  َأَثَْت َومَلْ  ِبِِْذنِِه فَِإْن فَ َعَلْت َذِلَك  اْلَغَضِب َوَماَلِئَكةُ ِإالَّ  اْلَماَلِئَكةُ َماَلِئَكةُ  َها  ت ْ َلَعن َ ْت 
  تَ تُوَب َأْو تُ َراِجَع " ِقيَل: فَِإْن َكاَن ظَاِلًما؟ قَاَل: " َوِإْن َكاَن ظَاِلًما " الرَّمْحَِة َحَّتَّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن َرزِينٍ   -  14714 َلمِ َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ان ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ ، ان ِبْشُر ْبُن َأيِب  السُّ يُّ
النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَلْت:   اأْلَْزَهِر، ان ُهَشْيٌم، َعْن لَْيٍث، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َجاَءِت اْمرََأٌة ِإىَل 
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َها ِإُْثٌ " ُثَّ قَاَلتْ اَي َرُسوَل هللِا َما َحقُّ الزَّْوِج َعَلى َزْوجَ  : ِتِه؟ قَاَل: " َأْن اَل ََتَْنَع نَ ْفَسَها ِمْنهُ َوَلْو َعَلى قَ َتٍب فَِإَذا فَ َعَلْت َكاَن َعَلي ْ
ئًا ِمْن بَ ْيِتِه ِإالَّ ِبِِْذنِِه "   َما َحقُّ الزَّْوِج َعَلى َزْوَجِتِه؟ قَاَل: " َأْن اَل تُ ْعِطَي َشي ْ

نْ َفاِق ِمْن بَ ْيِتهِ   تَ َفرََّد بِِه لَْيثُ  َلُهَما يف ِإاَبَحِة اإْلِ  َأْن تُ ْنِفَق ِمَّا َأْعطَاَها الزَّْوُج ْبُن َأيِب َسَلٍم فَِإْن َكاَن َحِفظَُهَما فَ َوْجهُ احْلَِديِث الثَّاِبِت قَ ب ْ
 َوهللاُ َأْعَلمُ ، يف قُوَِتَا َوِبَذِلَك أَْفََّت أَبُو ُهَريْ َرةَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

عَ   -  14715 هللِا  َعْبِد  ، َوأَبُو  اأْلَُمِويُّ يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  احْلَِكيِميُّ  َأْخرَباََن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ِليُّ 
، ان ِبشْ  وِريُّ ِد ْبِن َحاتٍِ الدُّ ْغَداَد قَااَل: ان اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ، ان َعطَاٌء اْْلَُراَساّنُّ، بِب َ ُر ْبُن ُعَمَر الزَّْهَراّنُّ، ان ُشَعْيُب ْبُن زُرَْيٍق الطَّائِِفيُّ

، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ  ْكَسِكيِّ حيَِلُّ اِلْمَرَأٍة ْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل  َعْن َماِلِك ْبِن خُيَاِمَر السَّ
ْوِم اآْلِخِر َأْن َتََْذَن يف بَ ْيِت َزْوِجَها َوُهَو َكارٌِه، َواَل ََتُْرُج َوُهَو َكارٌِه، َواَل  ُن ِبَصْدرِِه، َواَل   تُ ْؤِمُن اِبهلِل َواْلي َ ُتِطيُع ِفيِه َأَحًدا، َواَل َُتَشِّ

َها فَِبَها َونِْعَمْت َوقَِبَل هللاُ ُعْذرََها، تَ ْعَتِزُل ِفَراَشُه، َواَل َتْصُرُمهُ فَِإْن َكاَن هُ  َها فَ ْلتَْأتِِه َحَّتَّ تُ ْرِضَيُه، فَِإْن ُهَو قَِبَل ِمن ْ َلَج َو َأظَْلَم ِمن ْ َوأَف ْ
َها فَ َقْد أَبَ َلَغْت ِعْنَد هللِا ُعْذرََها "  َها، َوِإْن ُهَو َأََب َأْن يَ ْرَضى َعن ْ َها، َواَل ِإُْثَ َعَلي ْ ت َ  ُحجَّ

 حسن. قال المحقق:# 
 

 بَابُ كَرَاهِيَةِ كُفْرَانِهَا مَعْرُوفَ زَوْجِهَا 
ْبُن ِإسْ   -  14720 ِإَْسَاِعيُل  ان   ، اْلَمْرَوِزيُّ ْبِن مَحَْداَن  ِد  ْبُن حُمَمَّ َبْكُر  أان  احْلَاِفُظ،  ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ان َشاذُّ  اْلَقاِضي،  َحاَق 

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ُعَمُر ْبُن إِبْ َراِهيَم، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو، َأنَّ َنِبَّ هللاِ فَ يَّاٍض، ان 
ْغِِن َعْنهُ   " َهَكَذا ُأيتَ ِبِه َمْرفُوًعا َوالصَِّحيُح أَنَّهُ ِمْن قَ ْوِل َعْبِد هللِا َغرْيُ َمْرفُوعٍ   " اَل يَ ْنظُُر هللاُ ِإىَل اْمَرَأٍة اَل َتْشُكُر ِلَزْوِجَها َوِهَي اَل َتْست َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن ان َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف، ان ُعمَ  -  14725 ُر ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َرزِيٍن، ان َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، ان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

ِه ُمَعاِويََة ْبِن َحْيَدَة اْلُقَشرْيِيِّ قَاَل: أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى   ُسْفيَاُن َلْفظًا َعْن َداُوَد اْلَورَّاِق، َعْن َسِعيِد ْبِن َحِكيٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
يُ َعيِِّنِّ َعلَ  َأْن  هللاَ َعزَّ َوَجلَّ  ِإّّنِ َسأَْلُت  َأَما   " ِإلَْيِه قَاَل:  ا رُِفْعُت  نَِّة ُنُِيُفُكْم َواِبلرُّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّ اِبلسُّ َأْن جَيَْعَلهُ يف ْيُكْم  ْعِب 

يًعا َأَما ِإّّنِ َقْد َحَلْفُت َهَكَذا َوَهَكَذا َأْن اَل أُْؤِمَن ِبَك َواَل أَ  نَّةُ َتُِيُفِِن، َوالرُّْعُب قُ ُلوِبُكْم " قَاَل: فَ َقاَل بَِيَدْيِه َجَِ تَِّبَعَك َفَما زَاَلِت السُّ
ا َتَُْمُراَن؟ ْيَك َأَما ّلِلَِِّ الَِّذي َأْرَسَلَك َأُهَو الَِّذي َأْرَسَلَك مِبَا تَ ُقوُل؟ قَاَل: " نَ َعْم " قَاَل: فَ ُهَو أََمَرَك مبَِ جُيَْعُل يف قَ ْلِب َحَّتَّ قُْمُت َبنْيَ يَدَ 

تُ  ْم َوَأْطِعُموُهنَّ ِمَّا َتَُْكلُوَن َواْكُسوُهنَّ ِمَّا  قَاَل: " نَ َعْم " قَاَل: َفَما تَ ُقوُل يف ِنَسائِنَا؟ قَاَل: " ُهنَّ َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأَنَّ ِشئ ْ
ْنظُُر َأَحُداَن ِإىَل َعْورَِة َأِخيِه ِإَذا اْجَتَمْعنَا؟ نَا؟ قَاَل:   َتْكُسوَن َواَل َتْضرِبُوُهنَّ َواَل تُ َقبُِّحوُهنَّ " قَاَل: فَ ي َ قَاَل: " اَل " قَاَل: فَِإَذا تَ َفرَّق ْ
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ْعتُهُ يَ ُقوُل: " ، اأْلُْخَرى ُثَّ قَاَل: " هللاُ َأَحقُّ َأْن َتْسَتْحُيوا ِمْنهُ "   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْحَدى َفِخَذْيِه ِإىَل َفَضمَّ َرُسوُل هللاِ  قَاَل: َوَسَِ
ْنسَ  هُ َوَفِخُذهُ " حُيَْشُر النَّاُس يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َعَلْيِهُم اْلُقَداُم فََأوَُّل َما يَ ْنِطُق ِمَن اإْلِ  اِن َكفُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضِل قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ  - 14728 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوحُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان َأمْحَُد ْبُن َأْخرَباََن حُمَمَّ
ُهَما قَاَل: " ِإّّنِ أَلُِحبُّ َأْن أَتَ َزيَّنَ َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا وَِكيٌع، َعْن    لِْلَمْرأَةِ َبِشرِي ْبِن ُمَهاِجٍر، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

[ َوَما ُأِحبُّ َأْن َتْسَتِطفَّ  228ْعُروِف{ ]البقرة:  َكَما ُأِحبُّ َأْن تَ زَّيََّن ِل؛ أِلَنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل: }َوَْلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ اِبْلمَ 
َها؛ أِلَنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل: }َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجٌة{ ]البقرة:   يَع َحقٍّ ِل َعَلي ْ  [ " 228َجَِ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

  أَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْح ابَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ: }وَإِنِ امْرَ 

 [ 128وَالصُّلْحُ خَيْرٌ{ ]النساء:  
أان  -  14730 يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ان  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  اْبُن    َأْخرَباََن  أان   ، اِفِعيُّ الشَّ أان  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَّبِيُع 

ِد ْبِن َسَلَمَة َكاَنْت ِعْنَد رَاِفِع ْبِن خَ  ، َعِن اْبِن اْلُمَسيِِّب، " َأنَّ ابْ َنَة حُمَمَّ َنَة، َعِن الزُّْهِريِّ ي ْ َها َأْمًرا ِإمَّا ِكرَبًا َأْو َغرْيَهُ ُعي َ ، ِديٍج َفَكرَِه ِمن ْ
فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن بَ ْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا{  ، َطاَلقَ َها فَ َقاَلْت: اَل ُتطَلِّْقِِن َواْقِسْم ِل َما َبَدا َلكَ فََأرَاَد 

 [ اآْليََة " 128]النساء:  
 صحيح إلى ابن المسيب. # قال المحقق:

 
ٍد َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلُمَزّنُّ، أان َعِليُّ ْبنُ   -  14731 ِد ْبِن ِعيَسى، ان أَبُو اْلَيَماِن،    َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب ُعَمَر، َوان أَبُو حُمَمَّ حُمَمَّ

ْبُن   َأْخرَبّن َسِعيُد   ، الزُّْهِريِّ َأيِب مَحَْزَة، َعِن  ْبُن  اللََّتنْيِ َأْخرَبّن ُشَعْيُب  اآْليَ َتنْيِ  نََّة يف َهاَتنْيِ  السُّ َأنَّ  َيَساٍر "  ْبُن  اْلُمَسيِِّب، َوُسَلْيَماُن 
َراًضا{ ]النساء:  ِمْن بَ ْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإعْ ذََكَر هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِفيِهَما ُنُشوَز اْلَمْرِء َوِإْعَراَضهُ َعِن اْمَرأَتِِه يف قَ ْوِلِه: }َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت 

أَ 128 احْلَقِّ َعَلْيِه  ِمَن  َها فَِإنَّ  اْمَرأَتِِه َوآثَ َر َعَلي ْ َنَشَز َعِن  ِإَذا  اْلَمْرَء  َأنَّ  اآْليَ َتنْيِ  ِإىَل ََتَاِم  َتْسَتِقرَّ [  َأْو  يُطَلَِّقَها  َأْن  َها  يَ ْعِرَض َعَلي ْ ْن 
َقرَّْت ِعْنَدهُ َعَلى َذِلَك وََكرَِهْت َأْن يُطَلَِّقَها َفاَل َحَرَج َعَلْيِه ِفيَما  ،  ِم ِمْن نَ ْفِسِه َوَماِلهِ ِعْنَدهُ َعَلى َما َكاَنْت ِمْن أَثَ َرٍة يف اْلَقسَ  فَِإِن اْست َ

َما َماِلِه  ِمْن  َها  يُ ْعِطي َ َأْن  الطَّاَلَق َوَصاحَلََها َعَلى  َها  يَ ْعِرْض َعَلي ْ ِمْن َذِلَك، فَِإْن مَلْ  اأْلَثَ َرِة يف ت َ   آثَ َر َعَلْيِهَما  ْرَضاهُ َوتَ َقرُّ ِعْنَدهُ َعَلى 
َوُسَلْيَماُن الصُّْلَح الَِّذي قَاَل هللاُ   اْلَقَسِم ِمْن َماِلِه َونَ ْفِسِه َصُلَح َلهُ َذِلَك َوَجاَز ُصْلُحُهَما َعَلْيِه " َكَذِلَك ذََكَر َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِّبِ 

َعَلْيِهمَ  ُجنَاَح  َوَجلَّ: }اَل  وََكانَ َعزَّ  اأْلَْنَصاِريَّ  َخِديٍج  ْبَن  رَاِفَع  َأنَّ  ِل  َوَقْد ذُِكَر  َخرْيٌ{  َوالصُّْلُح  ُصْلًحا  ُهَما  ن َ بَ ي ْ ُيْصِلَحا  َأْن  ِمْن  ا   
ف َ  َها  َعَلي ْ تَ َزوََّج  ِإَذا َكرِبَْت  َحَّتَّ  اْمَرأٌَة  ِعْنَدهُ  َوَسلََّم َكاَنْت  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  فَ نَاَشَدْتهُ  َأْصَحاِب  ابََّة  الشَّ َها  َعَلي ْ فَآثَ َر  َشابًَّة  تَاًة 

ابَّةَ  َها فَ نَاَشَدْتهُ الطَّاَلَق َفطَلََّقَها َتطِْليَقًة ُأْخَرى   الطَّاَلَق َفطَلََّقَها َتطِْليَقًة ُثَّ َأْمَهَلَها َحَّتَّ ِإَذا َكاَدْت حتَِلُّ رَاَجَعَها ُثَّ َعاَد فَآثَ َر الشَّ َعَلي ْ
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َها فَ نَاَشَدْتهُ الطَّاَلَق فَ قَ ُثَّ  ابََّة َعَلي ْ َا بَِقَيْت َلِك َتطِْليَقٌة َواِحَدةٌ   َأْمَهَلَها َحَّتَّ ِإَذا َكاَدْت حتَِلُّ رَاَجَعَها ُثَّ َعاَد فَآثَ َر الشَّ اَل: َما ِشْئِت ِإَّنَّ
ْقَرْرِت َعَلى َما تَ َرْيَن ِمَن اأْلَثَ َرِة َوِإنْ  ُتكِ فَِإْن ِشْئِت اْست َ فَ َقاَلْت: اَل َبِل َأْسَتِقرُّ َعَلى اأْلَثَ َرِة فََأْمَسَكَها َعَلى َذِلَك َفَكاَن  ،   ِشْئِت فَارَق ْ

َهاَذِلَك ُصْلَحُهَما َومَلْ يَ َر رَاِفٌع َعَلْيِه ِإَْثًا ِحنَي َرِضَيْت ِبَِْن َتْسَتِقرَّ ِعْنَدهُ َعَلى اأْلَثَ َرِة ِفيَما آ  ثَ َر بِِه َعَلي ْ
 صحيح.  ل المحقق:# قا
 

اُن ْبُن ُمَعاٍذ، َعْن َِسَاِك َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ان أَبُو َداُوَد، ان ُسَلْيمَ   -  14735
َها َأْن يُطَلَِّقَها َرُسوُل هللِا َصلَّى ْبِن َحْرٍب، َأظُنُّهُ َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ عَ  ُهَما قَاَل: َخِشَيْت َسْوَدةُ َرِضَي هللاُ َعن ْ ن ْ

َزَلْت َهِذِه اآْليَُة: }َوِإِن امْ ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا اَل ُتطَلِّْقِِن َوأَْمِسْكِِن َواْجَعْل يَ ْوِمي لَِعاِئَشَة فَ َفَعلَ  َرَأةٌ َخاَفْت فَ ن َ
 [ قَاَل: َفَما اْصطََلَحا َعَلْيِه ِمْن َشْيٍء فَ ُهَو َجائِزٌ 128ِمْن بَ ْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا{ ]النساء:  

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

و َمْنُصوٍر اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل النَّْضَرِوّي، ان َأمْحَُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة، أان أَبُ  - 14736
قَ  أَبِيِه  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبِن  َعْن ِهَشاِم  الّزاَِنِد،  َأيِب  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  ان  َمْنُصوٍر،  ْبُن  َسِعيُد  ان  َها جَنَْدَة،  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َسْوَدَة  أُْنِزَل يف  اَل: 

ِإْعَراًضا{ ]النساء:  َوَأْشبَاِههَ  أَْو  بَ ْعِلَها ُنُشوزًا  َها َكاَنِت اْمَرأًَة َقْد  128ا }َوِإِن اْمرََأٌة َخاَفْت ِمْن  هللاُ َعن ْ َأنَّ َسْوَدَة َرِضَي  [ َوَذِلَك 
مِبََكاَنَِ  َوَضنَّْت  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  يُ َفارِقَ َها  َأْن  فَ َفرَِقْت  ُحبِّ َأَسنَّْت  ِمْن  َوَعَرَفْت  ِمْنهُ  َعَلْيِه   ا  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل 

لَِعاِئَشةَ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِمْن  يَ ْوَمَها  فَ َوَهَبْت  ِمْنهُ  َوَمْنزِلَِتَها  َعاِئَشَة  هللِا َوَسلََّم  َرُسوُل  َذِلَك  فَ َقِبَل  َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي   
 اِب النَِّكاحِ  َعَلْيِه َوَسلََّم َوَرَواهُ َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس َعْن َأيِب الّزاَِنِد َمْوُصواًل َكَما َسَبَق ِذْكُرهُ يف َأوَِّل ِكتَ َصلَّى هللاُ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمَرْأَةِ تَرْجِعُ فِيمَا وَهَبَتْ مِنْ يَوْمِهَا 
ُد بْ   -  14737 ، ان آَدُم ْبنُ َأْخرَباََن حُمَمَّ َأيِب ِإاَيٍس،   ُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ان إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ

َأيِب  ْبَن  َعِليَّ  ْعُت  َسَِ َعْرَعَرَة قَاَل:  ْبِن  َخاِلِد  َعْن  َحْرٍب،  ْبِن  َِسَاِك  َعْن  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد  قَ ْولِِه: ان  يَ ُقوُل يف  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  طَاِلٍب   
]النساء:   ُنُشوزًا{  بَ ْعِلَها  ِمْن  َخاَفْت  اْمَرأٌَة  ُهَو 128}َوِإِن   " قَاَل:  ُصْلًحا  ُهَما  ن َ بَ ي ْ ُيْصِلَحا  َأْن  َعَلْيِهَما  ُجنَاَح  َفاَل  ِإْعَراًضا  أَْو   ]

فَ َتُكونُ  اْمَرَأََتِن  ِعْنَدهُ  َتُكوُن  َلًة، الرَُّجُل  لَي ْ ِعْنَدَها  َيُكوَن  َأْن  َعَلى  فَ ُتَصاحِلُهُ  ِفَراقَ َها  َفرُيِيُد  َدِميَمًة  َتُكوُن  َأْو  َعَجَزْت  َقْد  ِإْحَداُُهَا     
ن َ   " ُهَماَوِعْنَد اأْلُْخَرى لَيَاِلَ َواَل يُ َفارِقُ َها َفَما طَاَبْت ِبِه نَ ْفُسَها َفاَل ِبََْس بِِه فَِإْن رََجَعْت َسوَّى بَ ي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
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  ا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ{ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ: }وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَ 

 [ 129]النساء:  
ِد ْبِن َعْبُدوٍس، ان ُعْثَماُن ْبُن سَ َأْخرَباََن أَبُو   -  14740 ِعيٍد، ان َعْبُد زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أان أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

ُهَما يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل: }َوَلْن َتْسَتِطيُعوا هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ   َعن ْ
بِّ َواجْلَِماِع " 129َأْن تَ ْعِدلُوا َبنْيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصتُْم{ ]النساء:   [ قَاَل: " يف احلُْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َلْن    -  14741  " اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:  ْسنَاِد َعِن  ُهنَّ َوَلْو َحَرْصتَ َوهِبََذا اإْلِ ن َ بَ ي ْ تَ ْعِدَل، ِفيَما  َأْن  َوُهَو قَ ْولُُه: }ُأْحِضَرِت  ،  َتْسَتِطيَع 
]النساء:    } حَّ الشُّ فَ َتَذرُوَها َكاْلُمَعلَّقَ 128اأْلَنْ ُفُس  اْلَمْيِل  ََتِيُلوا ُكلَّ  }َفاَل  قَاَل:  ُثَّ  َعَلْيِه  حَيِْرُص  ْيِء  الشَّ يف  َهَواهُ  َوالشُّحُّ  ِة{  [ 

ًا َواَل َذاَت بَ ْعٍل " 129]النساء:    [ يَ ُقوُل: َتَذرَُها اَل َأميِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْحُرِّ يَنْكِحُ حُرَّة  عَلَى أَمَةٍ فَيَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْم ا 

نَِّة َأنَّ احلُْ   -  14752 رََّة ِإَذا أَقَاَمْت َعَلى ِضَراٍر فَ َلَها يَ ْوَماِن َوِلْْلََمِة يَ ْوٌم " َأْخرَباََنهُ أَبُو َحازٍِم َوقَاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َيَساٍر " ِمَن السُّ
ْخرَبّن َأيِب َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ْبُن َأيِب الّزاَِنِد أَ   احْلَاِفُظ أان أَبُو اْلَفْضِل ْبُن َُخَرْيََوْيِه ان َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة ان َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر ثنا َعْبُد الرَّمْحَنِ 

 َيَساٍر َفذََكَرهُ 
 يف. عض # قال المحقق:

 
 بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا حَالُ النِّسَاءِ 

ُد ْبُن  - 14760 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ان حُمَمَّ ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ، ان َرْوُح ْبُن ُعبَاَدَة، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْيٍد الصَّفَّارُ  ، ان احْلَاِرُث ْبُن َأيِب ُأَساَمَة، ان َرْوٌح، ان َوأان أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن أان َأمْحَُد ْبُن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

ِد ْبِن َعْبِد ااْبُن ُجَرْيٍج، ان َحِبيبُ  لرَّمْحَِن ْبِن احْلَاِرِث ْبِن   ْبُن َأيِب ََثِبٍت، َأنَّ َعْبَد احْلَِميِد ْبَن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َعْمرٍو، َواْلَقاِسَم ْبَن حُمَمَّ
َعا َأاَب َبْكِر ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن احْلَاِرِث ْبِن هِ  َُما َسَِ َشاٍم خُيْرِبُ َأنَّ أُمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْخرَبَْتهُ  ِهَشاٍم، َأْخرَبَاهُ أَنَّ

بُوَها  َا ابْ َنةُ َأيِب أَُميََّة ْبِن اْلُمِغريَِة َفَكذَّ ا َقِدَمِت اْلَمِديَنَة َأْخرَبََْتُْم أَنَّ َا َلمَّ ُهْم يف ، بَ َويَ ُقولُوَن: َما َأْكَذَب اْلَغَرائِ ، َأَنَّ َحَّتَّ أَْنَشأَ اَنٌس ِمن ْ
فَاْزَداَدْت   قُوَها  َفَصدَّ اْلَمِديَنِة  ِإىَل  فَ َرَجُعوا  َمَعُهْم  َبْت  َفَكت َ َأْهِلِك،  ِإىَل  َتْكتُِبنَي  فَ َقالُوا:  َوَضْعُت ،  َعَلْيِهْم َكَراَمةً احْلَجِّ  ا  فَ َلمَّ قَاَلْت: 

فَ َقاَل:  ،  لٍ  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَخطََبِِن فَ ُقْلُت: َما ِمْثِلي تُ ْنَكُح، َأمَّا َأاَن َفاَل َوَلَد يفَّ، َوأاََن َغُيوٌر َذاُت ِعيَازَيْ َنَب َجاَءّن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 
" فَ ت َ  هللِا َوَرُسوِلِه  اْلِعيَاُل فَِإىَل  هللاُ، َوَأمَّا  اْلَغرْيَةُ فَ ُيْذِهبُ َها  ِمْنِك، َوَأمَّا  َأْكرَبُ  َأاَن  أَْيَن "  " َكْيَف زاَُنُب؟  ُقوُل:  َيَْتِيَها فَ ي َ َزوََّجَها َفَجَعَل 

َلَجَها فَ َقاَل: َهِذِه ََتَْنُع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اُر ْبُن اَيِسٍر فَاْخت َ ، وََكاَنْت تُ ْرِضُعَها َفَجاَء النَِّبُّ َصلَّى  زاَُنُب؟ " َفَجاَء َعمَّ
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اُر ْبُن اَيِسٍر، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  ِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " أَْيَن زاَُنُب؟ " فَ َقاَلْت قُ َريْ َبةُ ابْ َنةُ َأيِب أَُميََّة َوَوافَ َقَها ِعْنَدَها: َأَخَذَها َعمَّ هللاُ َعَليْ 
َلَة " َويف رَِوايَِة َأيِب َعْبِد هللِا:    -، َوَأْخَرْجُت َحبَّاٍت ِمْن َشِعرٍي وََكاَنْت يف َجرٍّ  قَاَلْت: فَ َوَضْعُت ثَِقاِل ،  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإّّنِ آتِيُكُم اللَّي ْ

ْعُت َلكِ   َوَأْخَرْجُت َشْحًما فَ َعَصْدتُهُ فَ بَاَت ُثَّ َأْصَبَح فَ َقاَل ِحنَي َأْصَبَح: " ِإنَّ َلِك َعَلى َأْهِلِك َكَراَمًة فَِإنْ   -يف َجرِيٍب   ، ِشْئِت َسب َّ
 َوِإْن ُأَسبِّْع ُأَسبِّْع لِِنَساِئي " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ 
، ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيدٍ  -  14770 ْبُن َصاِلٍح، َعْن  ، ان َعْبُد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أان أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ

ُهَما يف َهِذِه اآْليَِة قَ  اَل: " تِْلَك اْلَمْرأَةُ تَ ْنُشُز َوَتْسَتِخفُّ ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
هللاُ َعزَّ   ُتِطيُع َأْمَرهُ فََأَمَر  اْلَمْضَجعِ ِِبَقِّ َزْوِجَها َواَل  َها فَِإْن قَبَِلْت َوِإالَّ َهَجَرَها يف  َم َحقَّهُ َعَلي ْ اِبهلِل َويُ َعظِّ يَِعظََها َويُذَكَِّرَها    َوَجلَّ َأْن 

َها َشِديٌد، فَِإْن رَاَجَعْت َوِإالَّ َضَرهَبَا َضْراًب غَ ،  َواَل يَُكلُِّمَها ِمْن َغرْيِ َأْن َيَذَر ِنَكاَحَها  رْيَ ُمرَبٍِّح َواَل َيْكِسُر َْلَا َعْظًما، َواَل َوَذِلَك َعَلي ْ
ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل{ ]النساء:   َها اْلِعَلَل " 34جَيَْرُح َْلَا ُجْرًحا قَاَل: }فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفاَل تَ ب ْ  [ يَ ُقوُل: ِإَذا َأطَاَعْتَك َفاَل تَ َتَجنَّ َعَلي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 جَاءَ فِي هِجْرَتِهَا بَابُ مَا  
، أان أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، ان أَبُو َداُوَد، ان ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ان   - 14772 مَحَّاٌد، َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيٍد،  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ

النَِّبَّ   َأنَّ  ِه،  ، َعْن َعمِّ الرَّقَاِشيِّ َأيِب ُحرََّة  " قَاَل َعْن  اْلَمَضاِجِع  ُنُشوزَُهنَّ فَاْهُجُروُهنَّ يف  " فَِإْن ِخْفتُْم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َصلَّى 
 مَحَّاٌد: يَ ْعِِن النَِّكاحَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَرْبِهَا 
ْيٍد، ان اْبُن ِمْلَحاَن، ان حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، ان اللَّْيُث، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد  - 14776 ْبُن ُعب َ

ِإَْسَا ْبُن  ُد  ِإَْسَاِعيَل حُمَمَّ أَبُو  أان  الصَّفَّاُر  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  هللِا حُمَمَّ أَبُو َعْبِد  ان  احْلَاِفُظ،  ان َسِعيهللِا  َلِميُّ  السُّ ْبِن ُعَفرْيٍ،  ِعيَل  ْبُن َكِثرِي  ُد 
مِّ ُكْلثُوٍم بِْنِت َأيِب َبْكٍر قَاَلْت: " َكاَن  َوَسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ قَااَل: ان اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن مُحَْيِد ْبِن اَنِفٍع، َعْن أُ 

ُهْم َوَبنْيَ َضْرهِبِنَّ ُثَّ قُ ْلُت: لََقدْ الّرَِجاُل َُنُوا َعْن َضْرِب النَِّساِء، ُثَّ  ن َ طَاَف    َشَكْوُهنَّ ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَخلَّى بَ ي ْ
ُعوَن اْمَرَأًة ُكلُُّهنَّ َقْد ُضرَِبْت " قَاَل حَيََْي: وَ  ٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسب ْ َلَة ِِبِل حُمَمَّ َحِسْبُت َأنَّ اْلَقاِسَم قَاَل: ُثَّ ِقيَل َْلُْم بَ ْعُد: اللَّي ْ

 َوَلْن َيْضِرَب ِخيَارُُكمْ 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:



689 

 

 
اْلَعبَّاِس حمَُ   -  14777 أَبُو  اْلَقاِضي قَااَل: ان  احْلََسِن  َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو  ُد بْ َأْخرَباََن  ان َِبُْر ْبُن مَّ يَ ْعُقوَب  ُن 

َأنَّ َرُسوَل   َأمْيََن  أُمِّ  َمْكُحوٍل، َعْن  اْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن  يَ ْعِِن  ان َسِعيٌد  َبْكٍر،  ِبْشُر ْبُن  ان  َأْوَصى َنْصٍر،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى 
اِبهلِل َوِإْن ُعذِّ  ُتْشِرْك  " اَل  بَ ْيِتِه  َأْهِل  َترْتُِك  ،  ْبَت َوِإْن ُحّرِْقتَ بَ ْعَض  ِمْن ُكلِّ َشْيٍء فَاْخُرْج َواَل  َأْن ََتْرَُج  َأَمَراَك  َوَأِطْع َواِلَدْيَك َوِإْن 

َك، َواْْلَمْ  ًدا فَ َقْد بَرَِئْت ِمْنهُ ِذمَّةُ هللِا ِإايَّ َعمِّ ًدا فَِإنَّهُ َمْن تَ َرَك الصَّاَلَة ُمت َ َعمِّ َا  َر فَِإَنََّ الصَّاَلَة ُمت َ َك َواْلَمْعِصَيَة فَِإَنَّ ا ِمْفتَاُح ُكلِّ َشرٍّ، َوِإايَّ
نَّاَس َمْوََتِن َوأَْنَت ِفيِهْم فَاثْ ُبْت، أَْنِفْق  َلُسْخُط هللِا اَل تُ نَازَِعنَّ اأْلَْمَر َأْهَلهُ َوِإْن رَأَْيَت َأنَّ َلَك، َواَل َتِفرَّ ِمَن الزَّْحِف َوِإْن َأَصاَب ال

ُهْم َوَأِخْفُهْم يف هللِا َعزَّ َوَجلَّ " َعَلى َأْهِل   بَ ْيِتَك ِمْن طَْوِلَك َواَل تَ ْرَفْع َعَصاَك َعن ْ
ْيٍد يف َهَذا احْلَِديِث قَاَل اْلِكسَ   ْيُخ: يف َهَذا ِإْرَساٌل َبنْيَ َمْكُحوٍل َوأُمِّ َأمْيََن قَاَل أَبُو ُعب َ اِئيُّ َوَغرْيُُه: يُ َقاُل ِإنَّهُ مَلْ يُرِِد اْلَعَصا  قَاَل الشَّ

ْيٍد: َوَأْصُل اْلَعَصا ااِلْجِتَماُع َوااِلْئِتاَلفُ ، رَاَد اأْلََدبَ الَّيِت ُيْضَرُب هِبَا َواَل أََمَر َأَحًدا َقطُّ ِبَذِلَك َوَلِكنَّهُ أَ   قَاَل أَبُو ُعب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْحَكَمَيْنِ فِي الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ 

، ان آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس، ان َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن    -  14788 احْلََسِن اْلَقاِضي، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ
يُرِيدَ  }ِإْن  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ُجَبرْيٍ،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  اِئِب،  السَّ ْبِن  َعطَاِء  َعْن  ُهَما{ َوْرقَاُء،  ن َ بَ ي ْ هللاُ  يُ َوفِِّق  ِإْصاَلًحا  ا 

 [ قَاَل: " يَ ْعِِن احْلََكَمنْيِ " 35لنساء:  ]ا
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد الصَّفَّ   -  14789 ، َوأَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن قَااَل: ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ اُر، ان َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ان أَبُو َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ

، َعِن احْلَاِرِث، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " ِإَذا َحَكمَ   ُمَعاِويََة، َعنِ  ْعِبِّ اِج، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن الشَّ َأَحُد احْلََكَمنْيِ َومَلْ   احْلَجَّ
 حَيُْكِم اآْلَخُر فَ َلْيَس ُحْكُمهُ ِبَشْيٍء َحَّتَّ جَيَْتِمَعا " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

  فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ بَابُ مَا جَاءَ 
َعْبِد اْلَعزِيِز، ان أَبُو نُ َعْيٍم،   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن أان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن أَيُّوَب، ان َعِليُّ ْبنُ   -  14805

قَالَ  قَاَل:  أَبِيِه  َعْن  اْبِن طَاُوٍس،  َعِن  ُسْفيَاُن،  فَِإنَّهُ ان  ِقيَل:   " اُم  احْلَمَّ َلهُ  يُ َقاُل  تًا  بَ ي ْ اْحَذرُوا   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللا  صلَّى  هللِا  َرُسوُل   
َفُع قَاَل: " َفَمْن َدَخَلهُ فَ ْلَيْسَترِتْ "   َيْذَهُب اِبْلَوَسِخ َويَ ن ْ

ْيٍد َمْوُصواًل قَاَل ُسَلْيَماُن: َهَكَذا َرَواهُ أَبُو نُ َعْيٍم َوَغرْيُهُ َمْقطُوعً   ا َوَرَواهُ يَ ْعَلى ْبُن ُعب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ْيدٍ  -  14806 ، أان ُسَلْيَماُن، ان َعْبَداُن ْبُن َأمْحََد، ان يُوُسُف ْبُن ُموَسى اْلَقطَّاُن، ان يَ ْعَلى ْبُن ُعب َ ، ان ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن  َأْخرَباََن َعِليٌّ

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْحَذرُوا بَ ي ْ طَاُوٍس، َعْن  اُم "  أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ تًا يُ َقاُل َلهُ احْلَمَّ
قِّي اْلَوَسخَ  َفُع ِبِه َويُ ن َ ت َ  قَاَل: " فَاْسَترِتُوا "  ، قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّهُ يُ ن ْ

ْرَساِل، وََكَذِلَك رََواهُ أَيُّوُب السَّْخِتيَاّنُّ َوسُ  ْيُخ: َرَواهُ اجْلُْمُهوُر َعِن الث َّْوِريِّ َعَلى اإْلِ َنَة َوَرْوُح ْبُن اْلَقاِسِم َوَغرْيُُهْم  قَاَل الشَّ ي ْ ْفيَاُن ْبُن ُعي َ
ِد ْبِن ِإْسَحاقَ   ْبِن َيَساٍر َوَغرْيِِه َعِن اْبِن طَاُوٍس َمْوُصواًل  َعِن اْبِن طَاُوٍس ُمْرَساًل، َورُِوَي َعْن حُمَمَّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَفاِرِسيُّ أان أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، أان َأمْحَُد ْبُن احْلَسَ  - 14807 ِن ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ان حَيََْي ْبُن َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
ِد  ْبِن ََثِبِت ْبِن ُشَرْحِبيَل، َعْن َعْبِد هللِا َمِعنٍي، ان َعْمُرو ْبُن الرَّبِيِع ْبِن طَاِرٍق، ان حَيََْي ْبُن أَيُّوَب، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن حُمَمَّ

، َأنَّ َرُسوَل هللاِ  ، َعْن َأيِب أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن اِبهلِل َواْلي َْوِم اآْلِخِر َفاَل ْبِن يَزِيَد اْْلَْطِميِّ
ْوِم اآْلِخِر ِمْن ِنَساِئُكْم َفاَل َتْدُخَلنَّ  َزٍر، َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن اِبهلِل َواْلي َ اَم ِإالَّ مِبِئ ْ اَم " قَاَل: فَ ُنِمَي ذَ   َيْدُخِل احْلَمَّ ِلَك ِإىَل ُعَمَر ْبِن َعْبِد احْلَمَّ

ْبَن   َد  ْبِن َحْزٍم َأْن َسْل حُمَمَّ َبْكِر ْبِن َعْمرِو  َأيِب  ِإىَل  ََثِبٍت َعْن َحِديِثِه فَِإنَّهُ ِرًضا َفَسأََلهُ ُثَّ اْلَعزِيِز َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف ِخاَلفَِتِه َفَكَتَب 
امِ َكَتَب ِإىَل ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز فَ   َمَنَع ُعَمُر النَِّساَء ِمَن احْلَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يُصْبَغُ بِهِ 
ْبُن  ُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َعْبُد هللِا َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، ان أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، ان َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ان ابْ   - 14819

َتهُ اِبْْلَُلوِق َوحُيَدُِّث أَ  ُهَما أَنَّهُ َكاَن ُيَصفُِّر حِلْي َ نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ
 ِفعٍ ُيَصفُِّر " َورُِوَي َذِلَك أَْيًضا َعِن اْبِن َأيِب َروَّاٍد َعْن انَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ النِّسَاءِ 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ان يُوُسُف ْبُن ي َ  - 14830 ٍد اْلُمْقِرُئ أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َأيِب َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ْعُقوَب، ان حُمَمَّ

ا ْبُن  ِبْشُر  ان  َصلَّ َبْكٍر،  هللِا  َرُسوُل  تَ ُقوُل: َكاَن  َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشَة  ْعُت  َسَِ هُبَيَّةُ  قَاَلْت  قَاَل:  ُعَقْيٍل  أَبُو  ان  َعَلْيِه ْلَفْضِل،  هللاُ  ى 
 َوَسلََّم َيْكَرهُ َأْن يَ َرى اْلَمْرأََة لَْيَس يف يَِدَها أَثَ ُر ِحنَّاٍء َأْو أَثَ ُر ِخَضاٍب "

 ضعيف.  # قال المحقق:



691 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ  -  42
 
 
 
 
 
 
 
 



692 

 

قَ   -  14843 َمْهِديٍّ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  ْيُد  ُعب َ ٍد  حُمَمَّ َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََنهُ  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  ااَل: 
اِب ْبَن َعطَاٍء َسأَْلُت َسِعيًدا َعِن الرَُّجلِ يَ ْعُقوَب ان   خَيَْلُع اْمَرأََتهُ ِبَِْكثَ َر ِمَّا   حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب قَاَل: قَاَل أَبُو َنْصٍر يَ ْعِِن َعْبَد اْلَوهَّ

ُلولِ  يَلَة بِْنَت السَّ ، أََتْت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّ َأْعطَاَها فََأْخرَباََن َعْن قَ تَاَدَة، َعْن ِعْكرَِمَة، َأنَّ َجَِ
ُهَما َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ُفاَلاًن تَ ْعِِن َزْوَجَها ََثِبَت ْبَن قَ ْيٍس َوهللِا َما َأْعِتُب َعَلْيِه َفذََكَرهُ مِبِْثِلِه، ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: فَ فَ  ن َ ،   َعَلْيِه َوَسلَّمَ رََّق بَ ي ْ

اِب قَاَل َسِعيٌد: ان أَيُّوُب َعْن ِعْكرَِمَة مبِِ  َها َواَل تَ ْزَدْد " َوقَاَل َعْبُد اْلَوهَّ ت َ ْثِل َما قَاَل قَ تَاَدةُ َعْن ِعْكرَِمَة ِإالَّ أَنَّهُ َوقَاَل: " ُخْذ َما َأْعطَي ْ
 ،  قَاَل: اَل َأْحَفُظ " َواَل تَ ْزَدْد " 

ُد ْبُن َأيِب َعِديٍّ َعِن اْبِن َأيِب َعُروبََة َعْن قَ تَاَدَة ُمْرَساًل وََكَذِلكَ    َرَواهُ حُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يَ ْعُقوُب ْبُن    -  14845 ان َعْبُد هللِا ْبُن ُعْثَماَن،    ُسْفيَاَن،َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، بِب َ

َعلَ  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  اْمَرأٌَة  أََتِت  قَاَل:  َعطَاٍء  َعْن  ُجَرْيٍج،  اْبُن  أان  اْلُمبَاَرِك  اْبُن  ُهَو  هللِا  َعْبُد  ِإّّنِ  أان  هللِا  َرُسوَل  اَي  فَ َقاَلْت:  َوَسلََّم  ْيِه 
يَن َعَلْيِه َحِديَقَتهُ الَّيِت َأْصَدَقِك؟ " قَاَل: وََكاَن َأْصَدقَ َها َحِديَقًة قَاَلْت: نَ َعْم َوزايَ ،  أُْبِغُض َزْوِجي َوُأِحبُّ ِفَراَقهُ  َدًة قَاَل فَ َقاَل: " أَتَ ُردِّ

فَ َقَضى ِبَذِلَك النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، : نَ َعمْ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَمَّا الّزاَِيَدةُ ِمْن َماِلِك َفاَل َوَلِكِن احْلَِديَقةُ " قَاَلتْ 
 . ْيِه َوَسلَّمَ فَُأْخرِبَ ِبَقَضاِء النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: َقْد قَبِْلُت َقَضاَء َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ ، َعَلى الرَُّجلِ 

  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج ُمْرَساًل خُمَْتَصًرا وََكَذِلَك َرَواهُ غُْنَدرٌ  
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْنُصوٍر، ان ُسْفيَاُن، َعِن َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ان َسِعيُد ْبُن مَ  - 14846

ُلُغ ِبِه النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َيَُْخُذ ِمَن اْلُمْختَِلَعِة َأْكثَ َر ِمَّا َأْعطَاَهااْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء ي َ   "   ب ْ
ُجَرْيجٍ  اْبِن  َعِن  الث َّْورِيُّ  َرَواهُ  َومِبَْعنَاهُ  َنَة  ي ْ ُعي َ ْبِن  ُسْفيَاَن  َعْن  احْلَُمْيِديُّ  َرَواهُ   وََكَذِلَك 

 ضعيف.  قال المحقق:# 
َوقَِبيَصةُ قَااَل: ان ُسْفيَاُن،   َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ان أَبُو نُ َعْيٍم،  -  14847

َعَليْ  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َعطَاٍء،  َعْن  ُجَرْيٍج،  اْبِن  ان َعِن  يَ ْعُقوُب  َوان  قَاَل:  ح،  َأْعَطى،  ِمَّا  َأْكثَ َر  َها  ِمن ْ َيَُْخَذ  َأْن  أَنَّهُ َكرَِه  َوَسلََّم  ِه 
َبٍل قَاَل وَِكيٌع: َسأَْلُت اْبَن ُجَرْيٍج َعْنهُ فَ َلْم يَ ْعرِْفهُ َوأَْنَكَرهُ    َسَلَمةُ ان َأمْحَُد ْبُن َحن ْ

أَ  َا  ِإَّنَّ ْيُخ: وََكأَنَّهُ  الشَّ اْلُمبَاَرِك َوَغرْيُهُ قَاَل  اْبُن  اِبللَّْفِظ الَِّذي َرَواهُ  احْلَِديُث  َا  اللَّْفِظ فَِإَّنَّ هِبََذا  ْبُن  ،  ْنَكَرهُ  اْلَولِيُد  َأْعَلُم َوَقْد َرَواهُ  َوهللاُ 
َأنَّ رَُجاًل خَ  ُهَما  هللاُ َعن ْ اْبِن ُجَرْيٍج َعْن َعطَاٍء َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل ُمْسِلٍم َعِن  اَصَم اْمَرأََتهُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى 

يَن َعَلْيِه َحِديَقَتُه؟ " قَاَلْت: نَ َعْم َوزاَِيَدةً   ةُ َفاَل " قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأمَّا الّزاَِيدَ ، النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَتَ ُردِّ
 منكر.  # قال المحقق:
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ٍد، - 14848 َهاّنُّ، ان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ْيِخ اأْلَْصب َ ان أَبُو زُْرَعَة، ان َعْمٌرو النَّاِقُد،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، َأاَن أَبُو الشَّ
َم ُمْرَساًل ان اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم،  ْسنَاِد َما تَ َقدَّ  َفذََكَرهُ َوَهَذا َغرْيُ حَمُْفوٍظ َوالصَِّحيُح هِبََذا اإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ان يُوُسُف ْبُن َسِعيٍد، ان َحجَّاٌج،  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ان أَبُو َبْكٍر   -   14849 ْيَسابُوِريُّ الن َّ
بِْنُت   زَيْ َنُب  ِعْنَدهُ  ِِشَاٍس، َكاَنْت  ْبِن  قَ ْيِس  ْبَن  ََثِبَت  َأنَّ  الزَُّبرْيِ،  أَبُو  َأْخرَبّن  ُجَرْيٍج،  اْبِن  وََكاَن َعِن  َسُلوَل  اْبِن  ُأيبٍَّ  ْبِن  هللِا  َعْبِد 

" قَاَلتْ َأْصَدقَ َها َحِديَقًة َفكَ  َأْعطَاِك؟  الَّيِت  يَن َعَلْيِه َحِديَقَتهُ  أَتَ ُردِّ  " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  النَِّبُّ َصلَّى  نَ َعْم َوزاَِيَدةً رَِهْتهُ فَ َقاَل  فَ َقاَل ،  : 
ا بَ َلَغ َذِلَك ََثِبَت ،  َلْت: نَ َعمْ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَمَّا الّزاَِيَدةُ َفاَل َوَلِكْن َحِديَقَتهُ " فَ َقا فََأَخَذَها لَهُ َوَخلَّى َسِبيَلَها، فَ َلمَّ

عَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسَِ هللِا َصلَّى  الزَُّبرْيِ ِمْن َغرْيِ َواِحٍد َوَهذَ ْبَن قَ ْيِس ْبِن ِِشَاٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َقْد قَبِْلُت َقَضاَء َرُسوِل  أَبُو  ا  هُ 
 أَْيًضا ُمْرَسلٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن ََتِيٍم اأْلََصمُّ اْلَقْنطَِريُّ   - 14850 ُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَّ ْغَداَد أان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ  بِب َ
ِد ْبِن احْلَسَ  َثِِن َأيِب قَاَل: ان احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعِطيََّة، َعْن َسْعِد ْبِن حُمَمَّ أَبِيِه، َعْن َجدِِّه،  ِن ْبِن َعِطيََّة ْبِن َسْعٍد اْلَعْويفُّ قَاَل: َحدَّ

فَ َقاَل َْلَا ،  َذِلكَ   َعَلْيِه َوَسلََّم َمَع َزْوِجَها َفذََكَرْت لَهُ َعْن َأيِب َسِعيٍد قَاَل: َأرَاَدْت ُأْخيِت َأْن ََتْتَِلَع ِمْن َزْوِجَها فَأََتِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  
يَن َعَلْيِه َحِديَقَتهُ َويُطَلُِّقِك؟ " قَاَلْت: نَ َعْم َوَأزِيُدهُ  هُ فَ َقاَل َْلَا الثَّانَِيَة: تَ ُردِّيَن َعَلْيِه َحِديَقتَ ، َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تَ ُردِّ

وََكَذِلَك َرَواهُ احْلََسُن    .َفَخَلَعَها فَ َردَّْت َعَلْيِه َحِديَقَتهُ َوزَاَدْتهُ ،  قَاَلْت: نَ َعْم َوَأزِيُدهُ ،  َويُطَلُِّقِك؟ " قَاَلْت: نَ َعْم َوَأزِيُدهُ فَ َقاَل َْلَا الثَّالَِثةَ 
 ْبُن ُعَمارََة َعْن َعِطيََّة َواحْلَِديُث اْلُمْرَسُل َأَصحُّ 

 ضعيف جدا.  ال المحقق:# ق
 

ا ان َأمْحَُد ْبنُ   -  14865 نَا َحاجًّ ، َأْخرَبّن   َأْخرَباََن أَبُو اْلَفْضِل ُعَمُر ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ِإَْسَاِعيَل اْْلََرِويُّ َقِدَم َعَلي ْ َْسَاِعيِليُّ ِإبْ َراِهيَم اإْلِ
 َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبِن َأيِب ِخَداٍش، ان أَبُو ِعَصاٍم َروَّاُد ْبُن اجْلَرَّاِح َعْن َعبَّاِد ْبِن َكِثرٍي، أَبُو يَ ْعَلى َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثىنَّ ان

ُهَما َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "  َل اْْلُْلَع َتطِْليَقًة اَبئَِنًة "  َجعَ  َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
َبٍل َوحَيََْي ْبُن َمِعنٍي َواْلُبَخارِ  اِج وََكْيَف َيِصحُّ تَ َفرََّد بِِه َعبَّاُد ْبُن َكِثرٍي اْلَبْصِريُّ َوَقْد َضعََّفهُ َأمْحَُد ْبُن َحن ْ يُّ َوَتَكلََّم ِفيِه ُشْعَبةُ ْبُن احْلَجَّ

َواْلَمْقُصوُد ِمْنهُ َقْطُع اٍس َوِعْكرَِمَة ِِبِاَلِفِه َعَلى أَنَّهُ حَيَْتِمُل َأْن َيُكوَن اْلُمَراُد بِِه ِإَذا نَ َوى ِبِه َطاَلقًا أَْو ذََكَرهُ  َذِلَك َوَمْذَهُب اْبِن َعبَّ 
 َوهللاُ َأْعَلمُ ، الرَّْجَعةِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ 
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ِإْسَحاَق اْلَقاِضي، ان ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ان  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ان ِإَْسَاِعيُل ْبنُ  - 14869
 هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم " اَل َطاَلَق قَ ْبَل النَِّكاِح " ُحَسنْيٌ اْلُمَعلُِّم، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه قَاَل: قَاَل َرُسوُل 

 حسن. # قال المحقق:
 

ان يُوُنُس ْبنُ   -  14871 هللِا ْبُن َجْعَفٍر،  أان َعْبُد  هللاُ  ْبِن فُوَرٍك َرمِحَهُ  ْبُن احْلََسِن  ُد  أَبُو َداُوَد، ان   َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ َحِبيٍب، ان 
َرضِ مَحَّ  َعْمرٍو  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ُشَعْيٍب،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  اْلُمَعلِِّم،  َحِبيٍب  َعْن  َسَلَمَة،  ْبُن  هللِا اُد  َرُسوَل  َأنَّ  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َي 

الَّ بَ ْعَد ِمْلٍك " " َرَواهُ ََجَاَعٌة َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب بَ ْعُضُهُم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " " اَل َطاَلَق ِإالَّ بَ ْعَد ِنَكاٍح َواَل ِعْتَق إِ 
الْ  َحبِيٌب  قَاَل  َكَما  َعْمرٍو  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  قَاَل:  َوبَ ْعُضُهْم  اْلَورَّاُق  َمطٌَر  قَاَل  َكَما  َجدِِّه  َعْن   ُمَعلُِّم  قَاَل: 

 حسن. # قال المحقق:
 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد السَّ َأْخرَباََن   - 14876 اَلِم، ان أَبُو َبْكِر ْبُن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر،   َبَة، ان وَِكيٌع، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعْن َعطَاٍء، َعْن حُمَمَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَ ْرفَ ُعهُ قَاَل: " َأيِب َشي ْ

 اَل َطاَلَق قَ ْبَل النَِّكاِح، َواَل ِعْتَق قَ ْبَل ِمْلٍك " 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
َثِِن َجاِبرٌ   -   14877 ْعُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: َورََواهُ أَبُو َبْكٍر احْلََنِفيُّ َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، ثنا َعطَاٌء، َحدَّ  قَاَل: َسَِ

ُد ْبُن ِسنَانٍ " اَل َطاَلَق ِلَمْن مَلْ مَيِْلُك، َواَل ِعْتَق ِلَمْن مَلْ مَيِْلُك " َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ان أَبُو   ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ان حُمَمَّ  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
 اْلَقزَّاُز ان أَبُو َبْكٍر احْلََنِفيُّ ان اْبُن َأيِب ِذْئٍب َفذََكَرهُ َوَخاَلَفهُ أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ فَ َرَواهُ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

يُوُنُس    -  14878 ان  ْبُن َجْعَفٍر،  هللِا  أان َعْبُد  ْبُن فُوَرٍك،  َبْكِر  أَبُو  ثَ نَا  َأيِب ِذْئٍب قَاَل: َكَما َحدَّ اْبُن  ان  أَبُو َداُوَد،  ان  ْبُن َحِبيٍب، 
َع َعطَاًء، َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َثِِن َمْن، َسَِ اَل َطاَلَق ِلَمْن مَلْ مَيِْلُك، َواَل ِعتَاَق   َحدَّ

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجابِرٍ ِلَمْن مَلْ مَيِْلُك   " َوَرَواهُ َغرْيُهُ أَْيًضا َعْن حُمَمَّ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ٍد َعْبُد هللاِ   -  14880 َهاّنُّ أان أَبُو حُمَمَّ ِد ْبِن َأمْحََد ْبِن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن َحيَّاَن،  ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ حُمَمَّ

ٍد، َعْن ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َشرِيٍك، ان َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن َحَراِم ْبِن ُعْثَماَن، َعِن ابْ  َِنْ َجاِبٍر َعْبِد الرَّمْحَِن َوحُمَمَّ
ْبَل  ِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َطاَلَق قَ ْبَل النَِّكاِح، َواَل ِعْتَق ق َ أَبِيِهَما، َوَأيِب َعِتيٍق َعْن َجاِبٍر رَ 

 ِمْلٍك، َواَل َرَضاَع بَ ْعَد ِفَصاٍل، َواَل ِوَصاَل، َواَل َصْمَت يَ ْوٍم ِإىَل اللَّْيِل " 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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بُو ُحَذيْ َفَة، َوَخارَِجةُ رَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ان أَبُو َداُوَد، ان اْلَيَماُن أَ َوَأخْ   -  14881

ثَ نَا َعْن َحَراِم ْبِن ُعْثَماَن، َعْن َأيِب َعِتيٍق، َعْن جَ  ثَ نَا َعْن َأيِب َعْبٍس، َعْن َجاِبٍر ْبُن ُمْصَعٍب فََأمَّا َخارَِجةُ َفَحدَّ ابٍِر، َوَأمَّا اْلَيَماُن َفَحدَّ
َق ِإالَّ بَ ْعَد ِمْلٍك، َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َرَضاَع بَ ْعَد ِفَصاٍل، َواَل يُ ْتَم بَ ْعَد اْحِتاَلٍم، َواَل ِعتْ   َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ 

 اَلَق ِإالَّ بَ ْعَد ِنَكاٍح " َوذََكَر احْلَِديثَ َواَل طَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اِفِعيُّ ان أَبُو ِإَْسَاِعيَل  - 14882 ُد ْبُن َعْبِد هللِا الشَّ ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل ان َسِعيُد ْبُن  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ حُمَمَّ

 ْبِن َجَبٍل َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: ْرمَيَ، ان َعْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ان اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن طَاُوٍس، َعْن ُمَعاذِ َأيِب مَ 
 ، اَل ِعْتَق ِإالَّ بَ ْعَد ِمْلٍك " قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َطاَلَق ِإالَّ بَ ْعَد ِنَكاٍح، وَ 

َبهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  وََكَذِلَك َرَواهُ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلَاِرِث اْلَمْخُزوِميُّ َعْن طَاُوسٍ  َورََويْ نَا َذِلَك أَْيًضا يف اْلِكتَاِب الَِّذي َكت َ
ُهْم َعِن النَِّبِّ صَ   َورُِويَ ،  َوَسلََّم ِلَعْمرِو ْبِن َحْزمٍ  لَّى هللاُ  َذِلَك أَْيًضا َعْن َعِليٍّ َواْبِن ُعَمَر َواْبِن َعبَّاٍس َوَعاِئَشَة َوَغرْيِِهْم َرِضَي هللاُ َعن ْ

ُهمْ   َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو قَ ْوُل َعِليٍّ َواْبِن َعبَّاٍس َوَعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
اْلَفْضلُ   -  14887 ان  اْلَمْحُبويِبُّ  َأمْحََد  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  َأْخرَبّن  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن   َأْخرَباََن  َعِليُّ  ان  اجْلَبَّاِر،  َعْبِد  ْبُن 

يًعا َعنْ  ُهَما قَاَل:  احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق، ان احْلَُسنْيُ ْبُن َواِقٍد، َوأَبُو مَحَْزَة َجَِ ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ  يَزِيَد النَّْحِويِّ
اَل هللاُ تَ بَاَرَك قَ ، تَ َزوَّْجُت ُفاَلنََة َفِهَي طَاِلقٌ " َما قَاَْلَا اْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوِإْن َيُكْن قَاَْلَا فَ َزلَّةٌ ِمْن َعاملٍِ يف الرَُّجِل يَ ُقوُل: ِإْن 

و  { ]األحزاب: َوتَ َعاىَل: }اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمنَاِت ُثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قَ ْبِل َأْن ََتَسُّ [ َومَلْ يَ ُقْل ِإَذا طَلَّْقُتُم  49ُهنَّ
 اْلُمْؤِمنَاِت ُثَّ َنَكْحُتُموُهنَّ " 

 . صحيح # قال المحقق:
 

 بَابُ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا - 14892 ، ان حَيََْي ْبُن آَدَم، ان حَيََْي  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ يُّ اْْلَِضُر ْبُن أاََبَن اْْلَاِِشِ

 اْبِن َعبَّاٍس، َعْن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ْبُن زََكرايَّ ْبِن َأيِب زَاِئَدَة، َعْن َصاِلِح ْبِن َصاِلٍح، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعنِ 
 وَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " طَلََّق َحْفَصَة ُثَّ رَاَجَعَها " َأنَّ َرسُ 

 وََكَذِلَك َرَواهُ َغرْيُهُ َعْن حَيََْي ْبِن آَدمَ 
 صحيح.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ 
أان َعْبُد    -  14897 َبْكِر ْبُن فُوَرٍك،  َأيِب ِإْسَحاَق،  َأْخرَباََن أَبُو  ثنا زَُهرْيٌ، َعْن  أَبُو َداُوَد،  يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ان  هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا 

عَ  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َذِلَك  َلَغ  رَاَجْعُتِك فَ ب َ َقْد  طَلَّْقُتِك  َقْد  يَ ُقوُل:  رَُجٌل  قَاَل: َكاَن  بُ ْرَدَة  َأيِب  مَ َعْن   " فَ َقاَل:  َوَسلََّم  رَِجاٍل َلْيِه  اَبُل  ا 
 يَ ْلَعُبوَن ِِبُُدوِد هللِا؟ "  

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْْلََروِ   -  14898 اْلَعزِيِز، ان  يُّ أان َعِليُّ ْبُن َعْبِد  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ان أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن حُمَمَّ

، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب بُ ْرَدَة، َعْن َأيِب ُموسَ  ى َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل أَبُو ُحَذيْ َفَة ُموَسى ْبُن َمْسُعوٍد ان ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ
ِِبُ  يَ ْلَعبُوَن  َواٍم  أَق ْ اَبُل  َما   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللا  صلَّى  " هللِا  رَاَجْعُتِك  طَلَّْقُتِك  رَاَجْعُتِك  طَلَّْقُتِك  هللِا   ُدوِد 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ان يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ان  -  14899 ٍد اْلُمْقِرُئ، أان احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر، ان  َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ حُمَمَّ
ِإَْسَاِعيلَ  ْبُن  َقْد طَلَّْقُتكِ ُمَؤمَُّل  َأَحدُُكْم  يَ ُقوُل:  َوقَاَل   " رَِجاٍل؟  اَبُل  َما   " قَاَل:  أَنَّهُ  ِإالَّ  َمْوُصواًل  َفذََكَرهُ  ُسْفيَاُن  ان  رَاَجْعُتِك،  ،  َقْد   

 ِتِه اْلَمْسُنونِ وََكأَنَّهُ َكرَِه ااِلْسِتْكثَاَر ِمْنهُ َأْو َكرَِه إِيَقاَعهُ يف ُكلِّ َوْقٍت ِمْن َغرْيِ ُمَراَعاٍة ِلَوقْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
دٍ   -  14900 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ان اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ، ان َماِلُك ْبُن ِإَْسَاِعيَل،   فَ َقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ وِريُّ الدُّ

اَلِم ْبُن َحْرٍب،   ،  ان َعْبُد السَّ ، َعْن مُحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن احْلِْمرَيِيِّ ، َعْن َأيِب اْلَعاَلِء اأْلَْوِديِّ ااَلّنِّ َعْن َأيِب ُموَسى  َعْن َأيِب َخاِلٍد الدَّ
َأَحدُُكْم اِلْمَرأَتِِه َقْد طَلَّْقُتِك، َقْد رَاَجْعُتِك لَْيَس َهَذا اأْلَْشَعِريِّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " ملَ يَ ُقوُل 

 ِبَطاَلِق اْلُمْسِلِمنَي طَلُِّقوا اْلَمْرأََة يف قُ ُبِل طُْهرَِها " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ِد بْ  - 14901 ِن زاَِيٍد النَّْحِويُّ ان حَيََْي ْبُن َجْعَفٍر، ان َعِليُّ ْبُن َعاِصٍم، ان  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

ُهَما َكاَلٌم فََأرَاَد أَبُو طَْلَحَة َأنْ مُحَْيٌد الطَّوِيُل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َكاَن َبنْيَ َأيِب طَْلَحَة َوأُمِّ ُسَلْيٍم َرِضَي    هللاُ َعن ْ
َلَغ َذِلَك النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " ِإنَّ َطاَلَق أُمِّ ُسَلْيٍم حلََ   ْوٌب " يُطَلَِّق أُمَّ ُسَلْيٍم فَ ب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَطَلَاقِ الْبِدْعَةِ 
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ُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ  -  14903 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ان حُمَمَّ ِإْسَحاَق،  احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْعُت َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر ْبنِ  اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَ َرَأ: )اَي أَي َُّها  ان َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أان َماِلٌك، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَاٍر قَاَل: َسَِ

 " ) َِتِنَّ  النَِّبُّ ِإَذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ لُِقُبِل ِعدَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الطَّلَاقِ يَقَعُ عَلَى الْحَائِضِ وَإِنْ كَانَ بِدْعِيًّا 

ْغَداَد انَأْخرَباََن أَبُو اْلَفَوا  -   14932 هللاُ بِب َ اْلَفْتِح احْلَاِفِظ َرمِحَهُ  َأيِب  ْيِخ  الشَّ َأُخو  اْلَفَواِرِس  َأيِب  ْبِن  َأمْحََد  َبْكٍر    ِرِس احْلََسُن ْبُن  أَبُو 
ِد ْبِن يُوُسَف، ثنا أَبُو الصَّْلِت ِإَسَْ  ِد ْبِن َسَلٍم ان أَبُو َجْعَفِر حُمَمَّ رَّاُع ِمْن ِحْفِظِه ثنا مَحَّاُد َأمْحَُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ اِعيُل ْبُن أيب أَُميََّة الذَّ

ْعُت ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َرِضَي هللاُ عَ  ْنهُ يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ْبُن زَْيٍد، ان َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُصَهْيٍب، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: َسَِ
 : " َمْن طَلََّق لِْلِبْدَعِة أَْلَزْمنَاهُ ِبْدَعَتهُ " هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 موضوع.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الِاخْتِيَارِ لِلزَّوْجِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ إِلَّا وَاحِدَة  

ُد ْبُن َعْبِد َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، أان    -  14938 ْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ان حُمَمَّ أَبُو ُعب َ
ِد ْبِن رَاِشٍد، ان َسَلَمةُ ْبنُ   َأيِب َسَلَمَة، َعْن أَبِيِه أَنَّهُ ذُِكَر ِعْنَدهُ َأنَّ اْلَمِلِك ْبِن َزجْنَُوْيِه، ان نُ َعْيُم ْبُن مَحَّاٍد، َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك، َعْن حُمَمَّ

الثَّاَلَث مِبَرٍَّة َمْكُروهٌ  ُلغْ ،  الطَّاَلَق  يَ ب ْ ِبَكِلَمٍة َواِحَدٍة َثاَلًَث فَ َلْم  بِْنَت قَ ْيٍس  اْلُمِغريَِة فَاِطَمَة  ْبِن  ْبُن َعْمرِو  َأنَّ فَ َقاَل " طَلََّق َحْفُص  نَا 
 ْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْوٍف اْمَرأََتهُ َثاَلًَث فَ َلْم يَِعْب َذِلَك َعَلْيِه َأَحٌد " النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَب َذِلَك َعَلْيِه، َوطَلََّق عَ 

ِد ْبِن رَاِشٍد.   بَاُن ْبُن فَ رُّوَخ َعْن حُمَمَّ  وََكَذِلَك َرَواهُ َشي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَالُوا: ان  َوَأمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ   -  14939

َعاّنُّ، ان ُمَعلَّى ْبُن َمْنُصوٍر، ان ُشَعيْ  ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّن ْ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ان حُمَمَّ ثَُه، ُب ْبُن رُزَْيٍق َأنَّ َعطَاًء اْْلُرَ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اَساّنَّ َحدَّ
ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر أَنَّهُ طَلََّق اْمَرأََتهُ َتطِْليَقًة َوِهَي َحاِئٌض ُثَّ َأرَادَ   َأْن يُ ْتِبَعَها َتطِْليَقَتنْيِ ُأْخَراَوْيِن ِعْنَد اْلُقْرَئنْيِ َعِن احْلََسِن قَاَل: َحدَّ

َلَغ َذِلَك َرُسوَل   نَّ اْلبَاِقَينْيِ فَ ب َ نَّةُ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: " اَي اْبَن ُعَمَر َما َهَكَذا َأَمَرَك هللاُ إِنََّك َقْد َأْخطَْأَت السُّ َة َوالسُّ
ْقِبَل الطُّْهَر فَ ُتطَلَِّق ِلُكلِّ قُ ْرٍء " قَاَل: فَأََمَرّن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  َسلََّم فَ َراَجْعتُ َها ُثَّ قَاَل: " ِإَذا طَُهَرْت َفطَلِّْق ِعْنَد َأْن َتْست َ

ْت تَِبنُي ِمْنَك َوَتُكوُن  فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا أَفَ َرأَْيَت َلْو َأّّنِ طَلَّْقتُ َها َثاَلًَث َكاَن حيَِلُّ ِل َأْن أُرَاِجَعَها؟ قَاَل: " َكانَ ، َذِلَك َأْو َأْمِسْك "
َتَكلَّمُ َمْعِصيَ  َوَقْد  َغرْيِِه،  رَِوايَِة  يف  لَْيَسْت  اْْلَُراَساّنِّ  َعطَاٍء  َعْن  هِبَا  ُأيتَ  الَّيِت  الّزاَِيَداُت  َهِذِه   " ِفيِه،ًة  "   وا  قَ ْولُُه:  َيُكوَن  َأْن  َوُيْشِبهُ 

 لثَّاَلِث يف َحاِل احْلَْيِض َوهللاُ َأْعَلمُ َوَتُكوُن َمْعِصَيًة " رَاِجًعا ِإىَل إِيَقاِع َما َكاَن يُوِقُعهُ ِمَن الطَّاَلِق ا
 صحيح.  # قال المحقق:
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يُوُسفُ   -   14944 ْبِن ِإْسَحاَق، ان  ِد  احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ أان  اْلُمْقرُِئ  ٍد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ان َعْمُرو   َوَقْد َأْخرَباََن  يَ ْعُقوَب،  ْبُن 

أَتَهُ ِمائََة َتطِْليَقٍة قَاَل: ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب جنَِيٍح، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنََّه ُسِئَل َعْن رَُجٍل طَلََّق اْمرَ ْبُن َمْرزُوٍق، أان  
قَ َرَأ: }اَي أَي َُّها النَِّبُّ ِإَذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ{ ]الطالق:    ُثَّ ،  َعَصْيَت رَبََّك َواَبَنْت ِمْنَك اْمَرأَُتَك مَلْ تَ تَِّق هللاَ فَ َيْجَعْل َلَك خَمَْرًجا 

َِتِنَّ " 1  [ " يف قُ ُبِل ِعدَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمْضَاءِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَإِنْ كُنَّ مَجْمُوعَاتٍ 

ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِ  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبنُ   - 14956 يِز َوأاََن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ قَاَل: قُرَِئ َعَلى َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ
َثُكْم ِإَْسَاِعيُل ْبُن إِبْ َراِهيَم الرتََُّْجَاّنُّ أَبُو ِإبْ َراِهيَم ان َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمحَْ  ْيِد هللِا ْبِن ُعَمَر َعْن اَنِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َأَْسَُع َحدَّ ِن َعْن ُعب َ

تََّة َوِهَي َحاِئٌض قَاَل:   فَ َقاَل ،  َعَصْيَت رَبََّك َوفَارَْقَت اْمرَأََتكَ َأنَّ رَُجاًل أََتى ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َقاَل: ِإّّنِ طَلَّْقُت اْمرََأيت يَ ْعِِن اْلب َ
ُهَما ِحنَي فَاَرَق اْمَرأَتَهُ َأنْ الرَُّجُل: فَ  فَ َقاَل َلهُ ُعَمُر َرِضَي  ،  يُ َراِجَعَها ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر اْبَن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ

 َوإِنَّهُ مَلْ يَ ْبَق َلَك َما تَ ْرجتَُِع ِبِه اْمَرأََتَك " ، َع اْمَرأَتَهُ ِلَطاَلٍق بَِقَي َلهُ هللاُ َعْنُه: ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َأَمَرهُ َأْن يُ َراجِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ان  - 14971 ُد ْبُن  ِإبْ َراِهيُم ْبُن حمَُ   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ، ان حُمَمَّ ٍد اْلَواِسِطيُّ مَّ

عَ  اأْلَْعَلى،  َعْبِد  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  َعْن  قَ ْيٍس،  َأيِب  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  اْلَفْضِل،  ْبُن  َسَلَمةُ  ان   ، الرَّاِزيُّ قَاَل: َكاَنْت  مُحَْيٍد  َغَفَلَة  ْبِن  ُسَوْيِد  ْن 
ْبنِ  احْلََسِن  َعِميَّةُ ِعْنَد  اْْلَث ْ بَِقْتلِ َعاِئَشةُ  اَلَفُة، قَاَل:  اْلِْ ْهِنْئَك  لِت َ هللاُ َعْنهُ قَاَلْت:  ا قُِتَل َعِليٌّ َرِضَي  هللاُ َعْنُه، فَ َلمَّ  َعِليٍّ  َعِليٍّ َرِضَي 

َعْت بِِثيَاهِبَا َوقَ َعَدْت َحَّتَّ   َلفَّ َماَتَة اْذَهِب فَأَْنِت طَاِلٌق، يَ ْعِِن َثاَلًَث قَاَل: فَ ت َ َها بَِبِقيٍَّة بَِقَيْت َْلَا ُتْظِهرِيَن الشَّ َعَث ِإلَي ْ ََتَا فَ ب َ َقَضْت ِعدَّ
َمَفاِرٍق، فَ لَ  َمتَاٌع قَِليٌل ِمْن َحِبيٍب  الرَُّسوُل قَاَلْت:  ا َجاَءَها  َبَكى ُثَّ قَاَل:  ِمْن َصَداِقَها َوَعَشَرِة آاَلٍف َصَدقًَة، فَ َلمَّ بَ َلَغهُ قَ ْوُْلَا  ا  مَّ

ْعتُ  َراءِ   َلْواَل َأّّنِ َسَِ َا رَُجٍل طَلََّق اْمَرأََتهُ َثاَلًَث ِعْنَد اأْلَق ْ َع َجدِّي يَ ُقوُل: " َأميُّ َثِِن َأيِب أَنَّهُ َسَِ َهَمًة مَلْ حتَِلَّ َلهُ َجدِّي َأْو َحدَّ  َأْو َثاَلًَث ُمب ْ
 َحَّتَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغرْيَهُ " َلَراَجْعتُ َها ".  

 ْبِن ِِشٍْر َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُمْسِلٍم َوِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلةَ وََكَذِلَك رُِوَي َعْن َعْمرِو 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 بَابُ مَنْ جَعَلَ الثَّلَاثَ وَاحِدَة  وَمَا وَرَدَ فِي خِلَافِ ذَلِكَ 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن  - 14987 ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: طَلََّق رَُكانَةُ اْمَرأََتهُ َثاَلًَث يف َُمِْلٍس  َعْن حُمَمَّ َصنْيِ َداُوَد ْبِن احلُْ

َها؟   " َكْيَف طَلَّْقت َ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َها ُحْزاًن َشِديًدا َفَسأََلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى  َثاَلَثً " قَاَل:  َواِحٍد َفَحِزَن َعَلي ْ " يف  ،  طَلَّْقتُ َها  فَ َقاَل: 
َا تِْلَك َواِحَدٌة فَاْرِجْعَها ِإْن ِشْئَت " فَ َراَجَعَها َفَكاَن اْبُن   َا َُمِْلٍس َواِحٍد؟ " قَاَل: نَ َعْم قَاَل: " فَِإَّنَّ ُهَما يَ َرى ِإَّنَّ َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
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نَّ  { ]الطالق: الطَّاَلُق ِعْنَد ُكلِّ طُْهٍر فَتِْلَك السُّ َِتِنَّ َها النَّاُس َوالَّيِت َأَمَر هللاُ َْلَا }َفطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ [ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر  1ةُ الَّيِت َكاَن َعَلي ْ
َأيِب  ان  ي  َعمِّ ان  َسْعٍد  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ان  ِعَصاٍم  ْبُن  ُمْسِلُم  ان  َحيَّاَن  ْبُن  ِد  حُمَمَّ أَبُو  أان  احْلَاِرِث  ْبُن ْبُن  َداُوُد  َثِِن  َحدَّ ِإْسَحاَق  اْبِن  َعِن   

هللاُ  اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  ةُ َمَع ََثَانَِيٍة رََوْوا َعِن  احْلُجَّ بِِه  تَ ُقوُم  ْسنَاُد اَل  َصنْيِ َفذََكَرهُ َوَهَذا اإْلِ يَاهُ ِِبِاَلِف َذِلَك َوَمَع رَِوايَِة احلُْ ُهَما فُ ت ْ  َعن ْ
ْوِفيقُ َأْواَلِد رَُكانََة َأنَّ    َطاَلَق رَُكانََة َكاَن َواِحَدًة َواِبهلِل الت َّ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوْضِعِ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ كِتَابِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ 
بْ   -  14991 اْلَعبَّاِس  ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  احْلََسِن  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  أَبُو  َأْخرَباََن  اْلَقاِضي  ان  َة  اْلُمِقيُم مِبَكَّ اْلِمْصِريُّ  ِفْهٍر  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ِن 

ْهِليُّ ان ِإْدرِيُس ْبُن َعْبِد اْلَكِرمِي، ان لَْيُث ْبُن مَحَّاٍد، ثنا َعْبُد اْلوَ  ُد ْبُن َأمْحََد الذُّ َثِِن ِإَْسَاِعيُل ْبُن َسَُ الطَّاِهِر حُمَمَّ ْيٍع اِحِد ْبُن زاَِيٍد، َحدَّ
، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل رَُجٌل لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإّّنِ َأَْسَُع هللاَ  [  229يَ ُقوُل: }الطَّاَلُق َمرَََّتِن{ ]البقرة: احْلََنِفيُّ

الثَّالِثَُة؟ أَْو    فَأَْيَن  " }فَِإْمَساٌك مِبَْعُروٍف  هللاُ َعْنهُ 229َتْسرِيٌح{ ]البقرة:  قَاَل:  أََنٍس َرِضَي  [ ِبِِْحَساٍن ِهَي الثَّالَِثةُ " َكَذا قَاَل َعْن 
 لثَِّقاِت َعْن ِإَْسَاِعيلَ ِلَك رََواهُ ََجَاَعٌة ِمَن ا َوالصََّواُب َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َُسَْيٍع َعْن َأيِب َرزِيٍن َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل َكذَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبُن مَ   -   14992 ان َسِعيُد  ْبُن جَنَْدَة،  َأمْحَُد  أان   ، َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أان أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِويُّ أَبُو  ْبُن َعْبِد  َأْخرَباََنهُ  ان َخاِلُد  ْنُصوٍر، 
، َوأَ  َسلََّم: }الطَّاَلُق بُو ُمَعاوِيََة َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َُسَْيٍع، َعْن َأيِب َرزِيٍن َأنَّ رَُجاًل قَاَل لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ هللِا، َوِإَْسَاِعيُل ْبُن زََكرايَّ

[ " َورُِوَي َعْن قَ تَاَدَة َعْن 229]البقرة:   [ فَأَْيَن الثَّالَِثُة؟ قَاَل: " }فَِإْمَساٌك مِبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَساٍن{229َمرَََّتِن{ ]البقرة:  
 أََنٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ َولَْيَس ِبَشْيءٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

  الطَّلَاقَ بَابُ مَا جَاءَ فِي كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ الَّتِي لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهَا إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِمَخْرَجِ الْكَلَامِ مِنْهُ 
ُد ْبنُ  - 15006  يَ ْعُقوَب ان َأمْحَُد ْبُن اْلَفَرِج  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعْن َأيِب َسَلمَ  َثِم، َعِن الزُّْهِريِّ َبَة، ان بَِقيَُّة، َعْن َأيِب اْْلَي ْ َة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَسْوَدةَ أَبُو ُعت ْ
َها: " اْعَتدِّي "   َفَجَعَلَها َتطِْليَقًة َواِحَدًة َوُهَو َأْمَلُك هِبَا ، بِْنِت زَْمَعَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 
 أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ   بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ 
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، ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ان َعْبدُ   -  15058 هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويَةَ    َأْخرَباََنه أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أان أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ
ُهَما يف قَ ْوِلِه: }َقْد فَ َرَض هللاُ َلُكْم حتَِلََّة َأمْيَاِنُكْم{ ]التحرمي:  ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن عَ  ، [2بَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

َأْن   هللاُ  َأَحلَّ  ئًا ِمَّا  ِإَذا َحرَُّموا َشي ْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َواْلُمْؤِمِننَي  النَِّبَّ َصلَّى  َأَمَر هللاُ  َأميَْ "  َمَساِكنَي َأْو  يَُكفُِّروا َعْن  اَِنِْم ِبِِْطَعاِم َعَشَرِة 
 ِكْسَوَِتِْم َأْو حَتْرِيِر رَقَ َبٍة َولَْيَس يَْدُخُل يف َذِلَك َطاَلٌق " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ان احْلَسَ   -  15059 ُن ْبُن ُمْكَرٍم، ان يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أان ُشْعَبُة، َعْن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُهَما فَ َقاَل ِإّّنِ َجَعْل ُت اْمَرَأيت َعَليَّ َحَراًما قَاَل: " لَْيَسْت َأيِب ِبْشٍر، َعْن يُوُسَف ْبِن َماَهَك، َأنَّ َأْعَرابِيًّا أََتى اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

يُل َعَلى نَ ْفِسِه{ ]آل عمران: " قَاَل: " َأرَأَْيَت قَ ْوَل هللِا تَ َعاىَل: }ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبِِن ِإْسَرائِيَل ِإالَّ َما َحرََّم ِإْسَرائِ   َعَلْيَك ِِبََرامٍ 
إِ 93 نَ ْفِسِه  َعَلى  َفَجَعَل  النََّسا  بِِه  ِإْسَرائِيَل َكاَنْت  ِإنَّ   " َعبَّاٍس:  اْبُن  فَ َقاَل   " َشْيٍء [  ِمْن ُكلِّ  اْلُعُروَق  َيَُْكَل  اَل  َأْن  هللاُ  َشَفاهُ  ْن 

 َولَْيَسْت ِِبََراٍم " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ٍد َلْفظًا قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلَ   -  15070 ْيُد ْبُن حُمَمَّ حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، أان  َصمُّ ان َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِقَراَءًة َوُعب َ

اِب ْبُن َعطَاٍء، أان َداُوُد، َعْن َعاِمٍر، َعْن َمْسُروٍق، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   " آىَل َوَحرََّم " فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: َعْبُد اْلَوهَّ
َوقَاَل يف اآْليَِة: }َقْد فَ َرَض هللاُ َلُكْم حتَِلََّة َأمْيَاِنُكْم{ ،  [ قَاَل: " فَاحْلََراُم َحاَلٌل "1لَّ هللاُ َلَك{ ]التحرمي:  }اَي أَي َُّها النَِّبُّ ملَ حُتَّرُِم َما َأحَ 

 [  2]التحرمي:  
 َهَذا ُمْرَسلٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا يُرِيدُ عَتَاقًا 
ْبنُ   -  15074 ان ِإَْسَاِعيُل  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  ْبِن َعْبَداَن، أان  ْبُن َأمْحََد  احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  هللِا ْبُن َأْخرَباََن  ان َعْبُد  ِإْسَحاَق،   

ُهَما يف قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }اَي أَي َُّها النَِّبُّ ملَ حُتَّرُِم َما رََجاٍء، أان ِإْسرَائِيُل، َعْن ُمْسِلٍم اأْلَْعَوِر، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   َرِضَي هللاُ َعن ْ
 [ قَاَل: " َحرََّم ُسّرِي ََّتهُ " 1َأَحلَّ هللاُ َلَك{ ]التحرمي: 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن احْلََسِن ْبِن َعِطيََّة ْبِن َسْعٍد، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان َأمْحَُد ْبُن    -  15075 ُد ْبُن َسْعِد ْبِن حُمَمَّ َكاِمٍل اْلَقاِضي، أان حُمَمَّ
َثِِن َأيِب، َعْن َجدِّي َعِطيََّة ْبِن سَ  ي احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن ْبِن َعِطيََّة، َحدَّ َثِِن َعمِّ َثِِن َأيِب، َحدَّ ُهَما ْعٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس رَ َحدَّ ِضَي هللاُ َعن ْ

قَاَل: " َكاَنْت َحْفَصةُ ،  [ 2[ ِإىَل قَ ْوِلِه: }َوُهَو اْلَعِليُم احْلَِكيُم{ ]التحرمي:  1}اَي أَي َُّها النَِّبُّ ملَ حُتَّرُِم َما َأَحلَّ هللاُ َلَك{ ]التحرمي: 
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ُمَتَحاب ََّتنْيِ وََكانَ تَا َزْوَجيَتِ  ُهَما  هللاُ َعن ْ ُث ِعْنَدهُ فََأْرَسَل َوَعاِئَشةُ َرِضَي  تَ َتَحدَّ أَبِيَها  ِإىَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَذَهَبْت َحْفَصةُ  النَِّبِّ َصلَّى   
ْوَم الَِّذي َيَْيت ِفيِه َعا،  َفظَلَّْت َمَعهُ يف بَ ْيِت َحْفَصةَ ،  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َجارِيَِتهِ  َهاوََكاَن اْلي َ فَ َرَجَعْت ،  ِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

َتِظُر ُخُروَجَها َوغَاَرْت َغرْيًَة َشِديَدًة فََأْخَرَج َرُسوُل هللِا صَ  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجارِيَ َتهُ َوَدَخَلْت َحْفَصةُ فَ َوَجَدَْتَا يف بَ ْيِتَها َفَجَعَلْت تَ ن ْ
نَِّك َوِإّّنِ ُمِسرٌّ ،  َكاَن ِعْنَدَك َوهللِا َلَقْد ُسْؤَتِِن َحْفَصةُ فَ َقاَلْت: َقْد رَأَْيُت َمنْ  فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوهللِا أَلُْرِضي َ

َكاَنْت َحْفَصةُ َوَعاِئَشةُ َتظَاَهَرََت َعَلى ِنَساِء وَ ،  ِإلَْيِك ِسرًّا فَاْحَفِظيِه " فَ َقاَل: " ِإّّنِ ُأْشِهُدِك َأنَّ ُسّرِيَّيِت َهِذِه َعَليَّ َحَراٌم ِرًضا َلِك "
َها ِسرًّا َوُهَو َأْن أَْبِشِري ،  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ًدا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َحرََّم َعَلْيِه ،  فَاْنطََلَقْت َحْفَصةُ فََأَسرَّْت إِلَي ْ ِإنَّ حُمَمَّ

ا َأْخرَبَْت ِبِسرِّ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْظَهَر هللاُ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  فَ تَاَتُه، َم َعَلْيِه فَأَنْ َزَل هللاُ َعَلى َرُسوِلِه َصلَّى هللاُ  فَ َلمَّ
 [ ِإىَل آِخِر اآْليَةِ 1هللاُ َلَك{ ]التحرمي:  َعَلْيِه َوَسلََّم: }اَي أَي َُّها النَِّبُّ ملَ حُتَّرُِم َما َأَحلَّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َأمحَْ   -  15077 ان   ، اْْلََرِويُّ النَّْضَرِويُّ  َمْنُصوٍر  أَبُو  أان  ْبِن قَ تَاَدَة  اْلَعزِيِز  ْبُن َعْبِد  َنْصٍر ُعَمُر  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  ان َسِعيُد  ْبُن جَنَْدَة،  ُد 
ِإبْ َراِهيَم، َوُجَوْيرِبٌ، ْيَدُة، َعْن  أان ُعب َ ان ُهَشْيٌم،  َأاَبَها َذاَت   َمْنُصوٍر،  َها زَاَرْت  هللاُ َعن ْ اْلُمْؤِمِننَي َرِضَي  أُمَّ  َأنَّ َحْفَصَة  اِك،  الضَّحَّ َعِن 

ا َجاَء النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ف َ  َها يف بَ ْيِت  يَ ْوٍم وََكاَن يَ ْوُمَها، فَ َلمَّ َلْم يَ َرَها يف اْلَمْنِزِل فََأْرَسَل ِإىَل أََمِتِه َمارِيََة اْلِقْبِطيَِّة فََأَصاَب ِمن ْ
َا عَ َحْفَصَة َفَجاَءْت َحْفَصةُ َعَلى تِْلَك احْلَاَلِة فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا أَتَ ْفَعُل َهَذا يف بَ ْييِت َويف يَ ْوِمي؟   َليَّ َحَراٌم اَل َُتْرِبِي قَاَل: " فَِإَنَّ

 " َأَحًدا  ِبَذِلكَ ،  ِبَذِلَك  فََأْخرَبََْتَا  َعاِئَشَة  ِإىَل  َحْفَصةُ  هللاُ  ،  فَاْنطََلَقْت  َأَحلَّ  َما  ملَ حُتَّرُِم  النَِّبُّ  أَي َُّها  }اَي  يف ِكتَاِبِه  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  فَأَنْ َزَل 
[ فَأُِمَر َأْن يَُكفَِّر َعْن مَيِيِنِه َويُ َراِجَع َأَمَتهُ " َومِبَْعنَاهُ ذََكَرهُ احْلََسُن 4اِلِح اْلُمْؤِمِننَي{ ]التحرمي: [ ِإىَل قَ ْولِِه: }َوصَ 1َلَك{ ]التحرمي:  

 اْلَبْصِريُّ ُمْرَساًل 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ان َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ان َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ان ُهَشْيٌم، ان َداُوُد،  َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أان أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَروِ  - 15078 يُّ

، َعْن َمْسُروٍق، أَنَّهُ قَاَل: " ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَلَف حِلَْفَصَة َأنْ  ْعِبِّ    اَل يَ ْقَرَب َأَمَتهُ َوقَاَل: " ِهَي َعَليَّ َعِن الشَّ
َزَلِت اْلَكفَّارَةُ لَِيِميِنِه َوأُِمَر َأْن اَل حُيَّرَِم َما َأَحلَّ هللاُ "  ، َحَراٌم "  فَ ن َ

َلهُ   َهَذا ُمْرَسٌل َوَقْد َرَويْ نَاهُ َمْوُصواًل يف اْلبَاِب قَ ب ْ
 

ِد ْبِن الصَّبَّاِح ْبِن ُسفْ  - 15079 يَاَن، َعْن ُسْفيَاَن، َعِن اْبِن َأيِب َعُروبََة، َعْن قَ تَاَدَة قَاَل: َوَرَوى أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل، َعْن حُمَمَّ
َمَعهُ  فَ تَاَتهُ  فَ َرَأْت  َفَدَخَلْت  َحْفَصَة  بَ ْيِت  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  اْسُكيِت،  ،  َكاَن   " فَ َقاَل:  َويَ ْوِمي؟  بَ ْييِت  يف  فَ َقاَلْت 

أَق ْ  اَل  أَ فَ َوهللِا  ان  اْلَفَسِويُّ  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َأاَن  ٍد  ْبُن حُمَمَّ ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  َأْخرَباََنه   " َحَراٌم  َعَليَّ  َوِهَي  َداُوَد َرهُبَا  أَبُو  ان  اللُّْؤلُِؤيُّ  َعِليٍّ  بُو 
 َفذََكَرهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 وَارِيَهُ بَابُ مَنْ قَالَ: مَالِي عَلَيَّ حَرَامٌ لَا يُرِيدُ جَ 
ُد ْبُن َعْبدِ   - 15082 ، ان حُمَمَّ اَلِم، ان ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم، أان َجرِيٌر،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو زََكرايَّ اْلَعْنرَبِيُّ السَّ

ُهْم اَنِحَيًة فَ َقاَل    َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َأيِب، َعْن َمْسُروٍق قَاَل: أََتى َعْبُد هللاِ  ِبَضْرٍع فَ َقاَل لِْلَقْوِم: اْدنُ َوا فََأَخُذوا َيْطَعُمونَهُ وََكاَن رَُجٌل ِمن ْ
فَ َقاَل ،  ْيطَاِن "فَ َقاَل َعْبُد هللِا: " َهَذا ِمْن ُخطَُواِت الشَّ ،  َعْبُد هللِا: اْدُن فَ َقاَل: ِإّّنِ اَل أُرِيُدهُ فَ َقاَل: ملَ قَاَل: أِلَّّنِ َحرَّْمُت الضَّرْعَ 

هللاَ  ِإنَّ  تَ ْعَتُدوا  َلُكْم َواَل  هللاُ  َأَحلَّ  َما  الَِّذيَن آَمُنوا اَل حُتَّرُِموا طَيِّبَاِت  أَي َُّها  هللِا: }اَي  اْلُمْعَتِديَن{ ]املائدة:  َعْبُد  ِإَذْن 87 اَل حيُِبُّ   ]
ْيطَاِن َوهللاُ َأْعَلمُ َفُكْل وََكفِّْر َعْن مَيِيِنَك فَِإنَّ َهَذا ِمْن   ُخطَُواِت الشَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْيُخ: َوَهَذا َمْعىَن َما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق أان    -  15089 اْلَفْضِل، ان   اْلَعبَّاُس ْبنُ قَاَل الشَّ
أَُوْيسٍ  َأيِب  ْبُن  ِشَهابٍ ِإَْسَاِعيُل  اْبِن  َعِن  ُعْقَبَة،  ْبِن  َوُموَسى  َعِتيٍق،  َأيِب  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  ِباَلٍل،  ْبِن  ُسَلْيَماَن  َعْن  َأِخيِه،  َعْن  َعْن  ،   ،

 يِت مَلْ يُْدَخْل هِبَا َواِحَدٌة "  ُسَلْيَماَن ْبِن اأْلَْرَقِم قَاَل: قَاَل احْلََسُن ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َطاَلُق الَّ 
قَ َها َوَطاَلَق اْلَمْدُخوِل هِبَا َواِحٌد َكَما َوَهَذا ُمْرَسٌل َورَاِويِه ُسَلْيَماُن ْبُن َأْرَقَم َوُهَو َضِعيٌف، َوحُيَْتَمُل ِإْن َصحَّ َأْن َيُكوَن َأرَاَد َأنَّ َطاَل 

ْوِفيقُ ،  ْعَلمُ قَاَل َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد َوهللاُ أَ   َوَحِديُث َأيِب الصَّْهبَاِء يف ُسَؤاِل اْبِن َعبَّاٍس َقْد َمَضى َوَمَضى اْلَكاَلُم َعَلْيِه َواِبهلِل الت َّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن اْلُمَصفَّى،    َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن قَاَل: أان َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ان  - 15096 يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ان حُمَمَّ

يَ ُقو  هللاُ َعْنهُ  ْبَن َعاِمٍر َرِضَي  ْعُت ُعْقَبةَ  اْبُن َْلِيَعَة، َعْن ُموَسى ْبِن َوْرَداَن قَاَل: َسَِ اْلَولِيُد، ان  هللاُ َعَلْيِه ان  هللِا َصلَّى  ُل: قَاَل َرُسوُل 
 ْن أُمَّيِت اْْلَطَأَ َوالنِّْسيَاَن، َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه " َوَسلََّم: " َوَضَع هللاُ عَ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ 
َبَة َأمْحَُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّ   -  15116 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ان أَبُو ُعت ْ اِس حُمَمَّ

، َعْن ُموَسى ْبِن أَيُّوَب اْلغَاِفقِ  اِج اْلَمْهِريُّ ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ اْلَفَرِج احلَِْجاِزيُّ ان بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، ان أَبُو احْلَجَّ يِّ
نَ  َجاءَ َعْنهُ قَاَل:  هُ َوَبنْيَ اْمرَأَتِِه َفَحِمَد هللاَ َوأَْثىَن رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْشُكو َأنَّ َمْواَلهُ زَوََّجهُ َوُهَو يُرِيُد َأْن يُ َفرَِّق بَ ي ْ

َواٍم يُ َزوُِّجوَن َعِبيَدُهْم ِإَماءَ  ُهمْ َعَلْيِه ُثَّ قَاَل: " َما اَبُل أَق ْ ن َ اِق "  ،  ُهْم ُثَّ يُرِيُدوَن َأْن يُ َفّرِقُوا بَ ي ْ َا مَيِْلُك الطَّاَلَق َمْن َيَُْخُذ اِبلسَّ َأاَل ِإَّنَّ
 َخاَلَفهُ اْبُن َْلِيَعَة فَ َرَواهُ َعْن ُموَسى ْبِن أَيُّوَب ُمْرَساًل 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ْيسَ َكَما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد    -  15117 ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث قَااَل: ان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ان أَبُو َبْكٍر الن َّ َلِميُّ ،  الرَّمْحَِن السُّ ابُوِريُّ
َأنَّ ِمَْ  أَيُّوَب، َعْن ِعْكرَِمَة  ْبِن  ُموَسى  اْبُن َْلِيَعَة، َعْن  ان  ْبُن َداُوَد،  ُموَسى  ان  ْبُن َسِعيٍد،  يُوُسُف  هللاُ َعَلْيِه ان  النَِّبَّ َصلَّى  أََتى  ُلوًكا، 

اِق " مَلْ َيْذُكِر ابْ ، َوَسلََّم َفذََكَر ََنَْوهُ  َا مَيِْلُك الطَّاَلَق َمْن َأَخَذ اِبلسَّ ُن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ  فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَّنَّ
ُهَما َورُِوَي ِمْن َوجْ   ٍه آَخَر َمْرفُوًعا َوِفيِه َضْعفٌ َعن ْ

 # قال المحقق: 
 

 بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ، وَالنُّذُورِ كَهُوَ فِي الْأَيْمَانِ لَا يُخَالِفُهَا 
، أان أَبُو يَ ْعَلى،  - 15120 ان َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، قَاَل أَبُو َأمْحََد َوان ِإَْسَاِعيُل ْبُن   َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ

ْن َمْكُحوٍل، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي ِإبْ َراِهيَم َواللَّْفُظ َلهُ ان احْلََسُن ْبُن ُشَعْيٍب قَاَل: ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن مُحَْيِد ْبِن َماِلٍك، عَ 
ئًا َعَلى َوْجِه اأْلَْرِض  هللاُ َعْنهُ قَ  أَبْ َغَض إِلَْيِه ِمَن الطَّاَلِق،  اَل: قَاَل ِل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي ُمَعاذُ َما َخَلَق هللاُ َشي ْ

ئًا َعَلى َوْجِه اأْلَْرِض َأَحبَّ إِلَْيِه ِمَن اْلَعتَاقِ  نَاءَ  فَِإَذا قَالَ ،  َوَما َخَلَق هللاُ َشي ْ  الرَُّجُل ِلَمْمُلوِكِه أَْنَت ُحرٌّ ِإْن َشاَء هللاُ فَ ُهَو ُحرٌّ َواَل اْسِتث ْ
نَاءُ َواَل َطاَلَق َعَلْيِه " ، َلهُ   َوِإَذا قَاَل اِلْمَرأَتِِه أَْنِت طَاِلٌق ِإْن َشاَء هللاُ فَ َلهُ ااِلْسِتث ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ُمَصفَّى، انَوَأْخرَباََن أَبُو َسْعدٍ  - 15121 ، ان أَبُو َخْوَلَة َمْيُموُن ْبُن َمْسَلَمَة، ان حُمَمَّ  ُمَعاِويَةُ   اْلَمالِيِِنُّ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
هللاُ َعْنهُ قَالَ  ْبِن َجَبٍل َرِضَي  ُمَعاِذ  َمْكُحوٌل، َعْن  ان   ، َماِلٍك اللَّْخِميِّ ْبِن  هللاُ َعَلْيِه ْبُن َحْفٍص، َعْن مُحَْيِد  هللِا َصلَّى  : ُسِئَل َرُسوُل 

نَاُؤهُ " قَاَل: فَ َقاَل رَجُ  ٌل: اَي َرُسوَل هللِا َوِإْن قَاَل ِلُغاَلِمِه أَْنَت َوَسلََّم َعْن رَُجٍل قَاَل اِلْمَرأَتِِه: أَْنِت طَاِلٌق ِإْن َشاَء هللاُ قَاَل: " لَهُ اْسِتث ْ
فَ َقالَ  هللاُ؟  َشاَء  ِإْن  " ُحرٌّ  الطَّاَلَق  َيَشاءُ  َواَل  اْلِعْتَق  َيَشاءُ  هللاَ  أِلَنَّ  يَ ْعِتُق   "  : 

ُد ْبنُ  - 15122 واَليِبُّ ان َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ  ُموَسى ْبِن َعِليٍّ الدُّ
، َفذََكَر َنَْ مُحَْيُد بْ  َو َحِديِث ِإَْسَاِعيَل. قَاَل مُحَْيٌد: ُن الرَّبِيِع، ان يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن مُحَْيِد ْبِن َماِلٍك النََّخِعيِّ

اللَّخْ  َماِلٍك  ْبُن  مُحَْيُد  لَْو َكاَن  َحِديٍث  َوِأيُّ  َهارُوَن:  ْبُن  يَزِيُد  ِل  اآْلَن،  قَاَل  َسَرْرَتِِن  يَزِيُد:  قَاَل  َأيِب،  َجدُّ  ُهَو  قُ ْلُت:  َمْعُروفًا؟  ِميُّ 
ا، َنَسَبهُ حَيََْي ْبُن  قَاَل الشَّْيُخ: لَْيَس ِفيِه َكِبرُي ُسُروٍر َفُحَمْيُد ْبُن رَبِيِع ْبِن مُحَْيِد ْبِن َماِلٍك اْلُكويفُّ اْْلَزَّاُز َضعِ ،  َصاَر َحِديثًا  يٌف ِجدًّ

َقِطعٌ ،  َومُحَْيُد ْبُن َماِلٍك َُمُْهولٌ ،  ِعنٍي َوَغرْيُهُ ِإىَل اْلَكِذبِ مَ  َوَقْد ِقيَل َعْن مُحَْيٍد َعْن َمْكُحوٍل َعْن ،  َوَمْكُحوٌل َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ُمن ْ
َعْن َمْكُحوٍل َعْن َماِلِك ْبِن خَيَاِمَر َعْن ُمَعاٍذ َولَْيَس مِبَْحُفوٍظ َوهللاُ  َوِقيَل َعْنهُ  ،  َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي هللاُ َعْنهُ 

 َوَقْد رُِوَي يف ُمَقابَ َلِتِه َحِديٌث َضِعيٌف اَل جَيُوُز ااِلْحِتَجاُج مِبِْثِلهِ ، َأْعَلمُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ان َعِليُّ ْبُن َمْعَبِد ْبِن نُوٍح، ان َأْخرَباََنه أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أان أَ   -  15123 ، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلغَاِفِقيُّ بُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ

َروَّادٍ  َأيِب  ْبِن  اْلَعزِيِز  َعْن َعْبِد  حَيََْي،  َأيِب  ْبُن  ِإْسَحاُق  ان  اْلَكْعِبُّ،  اٍد  َشدَّ ْبِن  َمْعَبِد  ْبُن  جُ َعِليُّ  اْبِن  َعِن  اْبِن  ،  َعِن  َعطَاٍء،  َعْن  َرْيٍج، 
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ُهَما َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَاَل اِلْمَرأَتِِه أَْنِت  طَاِلٌق ِإْن َشاَء هللاُ َأْو ُغاَلِمِه أَْنَت ُحرٌّ َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
  بَ ْيِت هللِا ِإْن َشاَء هللاُ َفاَل َشْيَء َعَلْيِه " ِإْن َشاَء هللاُ أَْو َعَلْيِه اْلَمْشُي ِإىَل 

ْيخُ  : َورُِوَي َعِن اجْلَارُوِد ْبِن يَزِيَد ْبِن هَبِْز ْبِن قَاَل أَبُو َأمْحََد: َوَهَذا احْلَِديُث ِبِِْسنَاِدِه ُمْنَكٌر لَْيَس يَ ْرِويِه ِإالَّ ِإْسَحاُق اْلَكْعِبُّ قَاَل الشَّ
ْوِفيقُ بِيِه َعْن َجدِِّه َمْرفُوًعا يف الطَّاَلِق َوْحَدهُ َوُهَو أَْيًضا َضِعيٌف َويف َحِديِث اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ  َحِكيٍم َعْن أَ   ِكَفايٌَة َواِبهلِل الت َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ِد ْبِن َعْبُدوٍس ان -  15148  ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ان َعْبُد َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أان أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
اْبنِ  َأيِب طَْلَحَة، َعِن  ْبِن  ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ  ُمَعاوِيََة  ْبُن َصاِلٍح، َعْن  ِبَردِِّهنَّ يف َذِلَك ِإْن    هللِا  َأَحقُّ  َعبَّاٍس، يف قَ ْولِِه }َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ 

َتنْيِ َوِهَي َحاِمٌل فَ ُهَو َأَحقُّ ِبَرْجَعتِ 228َأرَاُدوا ِإْصاَلًحا{ ]البقرة:  َها َما مَلْ [ قَاَل: يَ ُقوُل: " ِإَذا طَلََّق الرَُّجُل اْلَمْرأََة َتطِْليَقًة َأِو اثْ ن َ
 [ 228ْرَحاِمِهنَّ{ ]البقرة:   َواَل حيَِلُّ َْلَا َأْن َتْكُتَم مَحَْلَها َوُهَو قَ ْولُُه: }َواَل حيَِلُّ َْلُنَّ َأْن يَْكُتْمَن َما َخَلَق هللاُ يف أَ َتَضعْ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد   - 15150 ِد ْبِن َنْصٍر اللَّبَّاُد، ان َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق الصَّفَّاُر ان َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ْبُن حُمَمَّ
، َعْن َأيِب َماِلٍك، َوَأيِب َصاِلٍح َعِن اْبِن َعبَّاٍس، وَ  دِّيِّ َوَعْن َعْن ُمرََّة، َعْن َعْبِد هللِا،  َعْمُرو ْبُن طَْلَحَة، ان َأْسبَاُط ْبُن َنْصٍر، َعِن السُّ

ْفِسرَي ِإىَل قَ ْوِلِه:   قَاَل: " َوُهَو اْلِميَقاُت الَِّذي َيُكوُن    {الطَّاَلُق َمرَََّتنِ }اَنٍس ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر الت َّ
َتنْيِ  َها ِفيِه الرَّْجَعةُ فَِإَذا طَلََّق َواِحَدًة َأْو ثِن ْ َُتَا فَ َتُكوَن فَِإمَّ ، َعَلي ْ َقِضَي ِعدَّ َها َحَّتَّ تَ ن ْ ا َأْن مُيِْسَك َويُ َراِجَع مِبَْعُروٍف، َوِإمَّا َيْسُكَت َعن ْ

ْفِسَها "   َأَحقَّ بِن َ
 حسن. # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َأمْحََد ْبِن احْلَاِرِث    -  15151 دٍ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ َهاّنُّ، أان    اْلَفِقيهُ أان أَبُو حُمَمَّ ِد ْبِن َجْعَفٍر اأْلَْصب َ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ

ِإْسَحاَق قَاَل: َكانَ  اْبِن  َأيِب، َعِن  ِإبْ َراِهيَم، ان  يَ ْعُقوُب ْبُن  ان  ْبُن َمْنُصوٍر،  ُد  َأيِب َعاِصٍم، ان حُمَمَّ اْمَرأََتهُ ُثَّ   اْبُن  يُطَلُِّق  يُ َراِجُع  الرَُّجُل   
ِلُسوِء ِعْشرَ  اْمَرأَتَهُ  اأْلَْنَصاِر  ِمَن  لَْيَس لِلطَّاَلِق َوْقٌت َحَّتَّ طَلََّق رَُجٌل  ةُ  اْلِعدَّ َقِضَي  تَ ن ْ َأْن  ُهَما فَ َقاَل: أَلََدَعنَِّك اَل قَ ْبَل  ن َ بَ ي ْ ٍة َكاَنْت 

ًا َواَل َذاَت َزْوجٍ  ِة رَاَجَعَهاَفَجَعَل يُطَلُِّقَها َحَّتَّ ِإَذا دَ ، َأميِّ فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه َكَما َأْخرَبّن ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، اَن ُخُروُجَها ِمَن اْلِعدَّ
َها: }الطَّاَلُق َمرَََّتِن فَِإْمَساٌك مِبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَساٍن{   [ فَ َوقََّت َْلُُم الطَّاَلَق  229]البقرة:  َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

َتنْيِ َولَْيَس َلهُ يف الثَّاَلثَِة رَْجَعٌة " فَ َقاَل هللاُ تَ َعاىَل: }إِ  َِتِنَّ َوَأْحُصوا  َثاَلًَث رَاَجَعَها يف اْلَواِحَدِة َويف الثِّن ْ َذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ
َة َوات َُّقوا هللَا{ ]  يَِّنٍة{ ]النساء:  1الطالق:  اْلِعدَّ [ َوَحِديُث رَُكانََة يف الرَّْجِعيَِّة َقْد َمَضى ِذْكُرهُ يف ِكتَاِب  19[ ِإىَل قَ ْولِِه: }ِبَفاِحَشٍة ُمب َ

 الطَّاَلقِ 
 حسن. # قال المحقق:

 
ِد   -  15153 َة ان َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ، مِبَكَّ زَّاُز، ان َِبُْر ْبُن َنْصٍر اْلِمْصِريُّ ْبِن حَيََْي ْبِن ِباَلٍل اْلب َ

اَن، ان ُهَشْيٌم، َعْن مُحَْيٍد الطَّوِيِل، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو َبْكِر   َشاٍذ  ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، َوَعِليُّ ْبُن محَْ حَيََْي ْبُن َحسَّ
، ان َعْمُرو ْبُن َعْوٍن، ان ُهَشْيٌم، أان مُحَْيٌد،   َكِن اْلَواِسِطيُّ ُد ْبُن ِعيَسى ْبِن السَّ ا طَلََّق النَِّبُّ اْلَعْدُل قَااَل: أان حُمَمَّ َعْن أََنٍس قَاَل: َلمَّ

اَن قَاَل: َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل هللِا  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحْفَصَة " أُِمَر َأْن يُ َراِجَعَها فَ َراَجعَ  َها " َويف َحِديِث حَيََْي ْبِن َحسَّ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم طَلََّق َحْفَصَة فَأُِمَر َأْن يُ َراِجَعَها 

 # قال المحقق: صحيح. 
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، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ قَااَل: أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ان أَبُو ُعَمَر، َويُوُسفُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن    -  15169 َلِميُّ   السُّ

ظَاِهِر ْبِن َأْسَلَم، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن   مُ ْبُن يَ ْعُقوَب ْبِن يُوُسَف ْبِن َخاِلٍد، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلُمَقوُِّم، ان ُصْغِديُّ ْبُن ِسنَاٍن، َعنْ 
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َطاَلُق اْلَعبْ  َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  هللاُ َعن ْ ٍد، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي  تَ ْنِكَح  حُمَمَّ لَهُ َحَّتَّ  تَاِن َواَل حتَِلُّ  ِد اثْ ن َ

َزوَُّج اأْلََمةُ َعَلى احْلُرَِّة " َكَذا قَاَل: َطاَلُق الْ َوقُ ْرءُ اأْلََمِة ، َزْوًجا َغرْيَهُ  َزوَُّج احْلُرَّةُ َعَلى اأْلََمِة، َواَل تَ ت َ تَانِ َحْيَضتَاِن، َوتَ ت َ  َعْبِد اثْ ن َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا 

ُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسحَ   -  15196 َلِميُّ قَالُوا: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ
ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أان اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعِن اْلمِ  ، َعِن الزَُّبرْيِ  ْسَوِر بْ يَ ْعُقوَب أان حُمَمَّ ِن رِفَاَعَة اْلُقَرِظيِّ

بِْنَت َوْهٍب َعَلى َعهْ  اْمَرأََتهُ ََتِيَمَة  َأنَّ رِفَاَعَة طَلََّق  أَبِيِه،  الزَُّبرْيِ، َعْن  ْبِن  الرَّمْحَِن  َثاَلًَث ْبِن َعْبِد  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  َرُسوِل  ِد 
الرَّمحَْ  َعْبُد  رِفَاَعةُ فَ َنَكَحَها  فََأرَاَد  َها  َومَلْ مَيَسَّ َفطَلََّقَها  َها  مَيَسَّ َأْن  َيْسَتِطْع  فَ َلْم  َها  َعن ْ فَاْعرَتََض  الزَُّبرْيِ  ْبُن  زَْوُجَها   ِن  َوُهَو  يَ ْنِكَحَها  َأْن 

َهاهُ َعْن تَ ْزِوجِيَها َوقَاَل: " اَل حتَِلُّ َلَك َحَّتَّ الَِّذي َكاَن طَلََّقَها قَ ْبَل َعْبِد الرَّمْحَِن َفذُِكَر َذِلَك ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ن َ
َلَة "   َتُذوَق اْلُعَسي ْ

 
ُد ْبُن يَ ْعقُ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ   -  15197 وَب أان الرَّبِيُع ْبُن مَّ

الزَُّبرْيِ ْبِن َعْبِد الرَّ  ، َعِن  اْلُقَرِظيِّ اْلِمْسَوِر ْبِن رِفَاَعَة  أان َماِلٌك، َعِن   ، أان الشَّاِفِعيُّ اْمَرأََتهُ  ُسَلْيَماَن،  الزُّبرَْيِ، َأنَّ رِفَاَعَة طَلََّق  مْحَِن ْبِن 
  .مِبَْعنَاهُ َفذََكَر احْلَِديَث ، ََتِيَمَة بِْنَت َوْهبٍ 

 ِديَث مِبَْعنَاهُ وََكَذِلَك َرَواهُ حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ َعْن َماِلٍك َومَلْ يَ ُقْل َعْن أَبِيِه َوقَاَل ََتِيَمَة بِْنَت َوْهٍب َفذََكَر احلَْ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أان أَبُو  - 15201 ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن أان َعِليُّ ْبُن احْلََسِن اْلِْاَلِلُّ، ان حَيََْي ْبُن  َحدَّ َبْكٍر حُمَمَّ

ت َ  رَُجٍل  َعْن  َماِلٍك  ْبُن  أََنُس  ُسِئَل  قَاَل:  اْْلُنَاِئيِّ  يَزِيَد  ْبِن  حَيََْي  َعْن  ِدينَاٍر،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ان  َوَقْد كَ مَحَّاٍد،  اْمَرأًَة  َزْوُجَها  َزوََّج  طَلََّقَها  اَن 
َها َأْحَسُبهُ قَاَل: َثاَلًَث فَ َلْم َيْدُخْل هِبَا الثَّاّن فَ َقاَل: ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ قَ  َلت َ اَل: " اَل حتَِلُّ َلهُ َحَّتَّ يَُذوَق ُعَسي ْ

َلَتهُ "   َوَتُذوَق ُعَسي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْبُن َسِعي  -  15202 ان ُعْثَماُن   ، الطَّرَائِِفيُّ احْلََسِن  أَبُو  أان  اْلُمزَكِّي،  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  ْبُن َصاِلٍح،  َأْخرَباََنهُ  ان َعْبُد هللِا  ٍد، 
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ُهَما يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل: }فَِإْن طَلََّقَها َفاَل حتَِلُّ لَهُ ِمْن بَ ْعُد َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ   َعن ْ
 ُثَّ قَاَل: }فَِإْن طَلََّقَها ،  [ يَ ُقوُل: " ِإْن طَلََّقَها َثاَلًَث َفاَل حتَِلُّ َلهُ َحَّتَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغرْيَهُ " 230َحَّتَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغرْيَُه{ ]البقرة:  

َيرَتَاَجَعا{ ]البقرة:   َأْن  َأْن  230َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهَما  اأْلَوَِّل  اآْلَخُر َفاَل َحَرَج َعَلى  هِبَا  اأْلَوَِّل َفَدَخَل  بَ ْعَد  تَ َزوََّجْت  ِإَذا   " يَ ُقوُل:   ]
َها " َورُوِّينَا َعِن اْلَقاِسِم   َزوََّجَها ِإَذا طَلََّقَها اآْلَخُر أَْو َماَت َعن ْ َها اَل حيَِلُّ ِلَزْوِجَها اأْلَوَِّل يَ ت َ َها قَ ْبَل َأْن مَيَسَّ ٍد يف َمْوِت الثَّاّن َعن ْ ْبِن حُمَمَّ

َزوََّجَها   َأْن يَ ت َ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَعْدَ تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُر  فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ بَابُ مَنْ قَالَ: يُوقَفُ الْمُولِي  
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب أان الرَّبِيُع ْبُن سُ   -  15219 ، أان ُسْفيَاُن،  َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيَم ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ َلْيَماَن، أان الشَّ

َأيِب   حَيِْلُف  َعْن  الرَُّجُل  َما  ذُِكَر  ِإَذا  َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشةُ  قَاَل: َكاَنْت  ٍد  حُمَمَّ ْبِن  اْلَقاِسِم  َعِن  فَ َيَدَعَها  الّزاَِنِد،  اْمَرأََتهُ  َيَْيتَ  اَل  َأْن 
ئًا َحَّتَّ يُوَقَف " َوتَ ُقوُل: َكْيَف قَاَل هللاُ    َعزَّ َوَجلَّ: }ِإْمَساٌك مِبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَساٍن{ ََخَْسَة َأْشُهٍر " اَل تَ َرى َذِلَك َشي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ي َ  - 15220 ُد ْبُن ِإْسحَ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اَق، ْعُقوَب ان حُمَمَّ
ْبُن ُعَمَر، َعْن َعبْ  هللِا  ْيُد  َأْخرَبّن ُعب َ أَيُّوَب،  ْبُن  َأْخرَبّن حَيََْي  ْبِن طَاِرٍق،  الرَّبِيِع  ْبُن  أَبِيِه، َعْن أان َعْمُرو  اْلَقاِسِم، َعْن  ْبِن  الرَّمْحَِن  ِد 

ياَلِء: " اَل َشيْ  َا قَاَلْت يف اإْلِ َها َأَنَّ  َء َوِإْن َمَضْت َسَنٌة فَِإمَّا َأْن يُِفيَء َوِإمَّا َأْن يُطَلَِّق " َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ قَالَ: عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ 

، ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ان َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاوِيَةَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أان أَبُو احْلََسِن  - 15231 الطََّرائِِفيُّ
ياَلِء قَاَل: " الرَّ  ُهَما يف آيَِة اإْلِ  يَ ْنِكُحَها ُجُل حَيِْلُف اِلْمَرأَتِِه اِبهلِل اَل ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

َفِصيَاُم َثاَلثَِة   ْم، أَْو حَتْرِيِر رَقَ َبٍة َفَمْن مَلْ جيَِدْ َترَتَبَُّص َأْربَ َعَة َأْشُهٍر فَِإْن ُهَو َنَكَحَها َكفََّر َعْن مَيِيِنِه ِبِِْطَعاِم َعَشَرةِ َمَساِكنَي، َأْو ِكْسَوَتِِ 
مٍ  ْلطَاُن ِإمَّا َأْن يُِفيَء َفرُيَاِجَع، َوِإمَّا َأْن يَ ْعزَِم فَ ُيطَلِّقَ   َوِإْن َمَضْت َأْربَ َعةُ َأْشُهٍر قَ ْبلَ ،  َأايَّ َهُ السُّ َكَما قَاَل هللاُ ُسْبَحانَهُ  ،  َأْن يَ ْنِكَحَها َخريَّ

 َوتَ َعاىَل " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد بْ  - 15232 ِد ْبِن َنْصٍر اللَّبَّاُد، ان َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق الصَّفَّاُر ان َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ُن حُمَمَّ

ياَلِء قَاَل: َكاَن َعِليٌّ َواْبُن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ  ، يف آيَِة اإْلِ دِّيِّ ُهَما يَ ُقواَلِن: " ِإَذا آىَل َعْمُرو ْبُن طَْلَحَة، ان َأْسبَاٌط، َعِن السُّ  الرَُّجُل   َعن ْ
ِهَي اْمَرأَتُُه، َوِإْن طَلََّق َفِهَي طَاِلٌق اَبئَِنةٌ  ِمِن اْمَرأَتِِه َفَمَضْت َأْربَ َعةُ َأْشُهٍر فَِإنَّهُ يُوَقُف، فَ يُ َقاُل َلهُ َأْمَسْكَت َأْو طَلَّْقَت، فَِإْن َأْمَسَك فَ 

ْفِسَها " وََكاَن اْبُن َمْسُعوٍد َوُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ  ُهَما يَ ُقواَلِن " ِإَذا َمَضِت اأْلَْربَ َعةُ اأْلَْشُهُر َفِهَي طَاِلٌق اَبئَِنٌة َوِهَي َأَحقُّ بِن َ  َعن ْ
 " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ سَبَبِ نُزُولِ آيَةِ الظِّهَارِ 
ْبنُ   -  15245 اْلَعبَّاُس  ان  يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ان  اْلَقاِضي  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن  َوَأْخرَباََن  هللِا  ْيُد  ان ُعب َ ٍد،   حُمَمَّ

ُهَما قَاَل: " َكاَن الرَُّجُل ِإَذا قَاَل اِلْمَرأَتِِه يف اجْلَاِهِليَِّة: أَْنِت ُموَسى، ان أَبُو مَحَْزَة الثَُّماِلُّ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ 
ْساَلِم َأْوسٌ  ْساَلِم قَاَل: وََكاَن َأوَُّل َمْن ظَاَهَر يف اإْلِ ي ُحّرَِمْت َعَلْيِه يف اإْلِ ا ُخَويْ َلةُ وََكاَنْت حَتَْتهُ ابْ َنةُ َعمٍّ لَهُ يُ َقاُل ْلََ ،  َعَليَّ َكظَْهِر أُمِّ

َها فَُأْسِقَط يف يَِدهِ  ، قَاَلْت لَهُ ِمْثَل َذِلَك قَاَل: قَاَل فَاْنطَِلِقي ِإىَل النَِّبِّ  ،  بِْنُت ُخَويِْلٍد َفظَاَهَر ِمن ْ َوقَاَل َما َأرَاِك ِإالَّ َقْد ُحّرِْمِت َعَليَّ
لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوَجَدْت ِعْنَدهُ َماِشطًَة َتَُْشُط رَْأَسهُ فََأْخرَبَْتُه، فَ َقاَل: " اَي ُخَويْ َلةُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسِليِه فَأََتِت النَِّبَّ صَ 

" قَاَلْت: َخرْيًا قَاَل: " َخرْيًا " فَ َقَرأَ  فَأُْنِزَل َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " اَي ُخَويْ َلةُ أَْبِشِري  ، َما أُْمراَِن يف َأْمِرِك ِبَشْيٍء " 
َع هللاُ قَ ْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل هللِا{ ]اجملادلة:  َها قَ ْوَلهُ تَ َعاىَل: }َقْد َسَِ  [ اآْلاَيتِ 1َعَلي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 الْكَفَّارَةُ بَابُ الْمُظَاهِرِ الَّذِي تَلْزَمُهُ  
ُد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز ان حَيََْي ْبنُ   -  15256 ْغَداَد ان أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ  َجْعَفٍر، أان َعِليُّ ْبُن َعاِصٍم، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، بِب َ

َثِِن أَبُو اْلَعالَِيِة الّراَِيِحيُّ   قَاَل: َكاَنْت َخْولَةُ بِْنُت ُدلَْيٍج حَتَْت رَُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر وََكاَن َسيَِّئ اْْلُُلِق َضرِيَر  ان َداُوُد ْبُن َأيِب ِهْنٍد، َحدَّ
ياْلَبَصِر َفِقريًا وََكاَنِت اجْلَاِهِليَّةُ ِإَذا َأرَاَد الرَُّجُل َأْن يُ َفاِرَق اْمَرأَتَهُ قَاَل َْلَا: أَْنِت َعَليَّ كَ  ْيِء فَ َقاَل:  فَ نَازَ ،  ظَْهِر أُمِّ َعْتهُ يف بَ ْعِض الشَّ

يَ  َعْتهُ يَ ُقوُل َما قَاَل اْحَتَمَلْت ِصب ْ ا َسَِ ي وََكاَن َلهُ َعيٌِّل َأْو َعيِّاَلِن، فَ َلمَّ اََنَا فَاْنطََلَقْت َتْسَعى ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى  أَْنِت َعَليَّ َكظَْهِر أُمِّ
َها يف بَ ْيِتَها َوِإَذا َعاِئَشةُ تَ ْغِسُل ِشقَّ رَْأِس َرُسوِل هللاِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوافَ َقْتهُ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ِعْنَد َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِننَي َرِضَي هللاُ َعن ْ

ُئ اْْلُُلِق َوِإّّنِ اَنزَْعُتهُ يف َشْيٍء فَ َقاَل: أَْنِت َعَليَّ َكظَْهِر  َوَسلََّم فَ َقاَمْت َعَلْيِه ُثَّ قَاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّ َزْوِجي َفِقرٌي َضرِيُر اْلَبَصِر َسيِّ 
ي َومَلْ يُرِِد الطَّاَلَق فَ َرَفَع النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَْأَسهُ فَ َقاَل: " َما َأْعَلُم ِإالَّ قَ  اَلْت:  ْد ُحّرِْمِت َعَلْيِه " قَاَل: فَاْسَتَكاَنْت َوقَ أُمِّ

لَ  َلْت َعاِئَشةُ تَ ْغِسُل ِشقَّ رَْأِسِه اآْلَخَر فَ َتَحوَّ َييِت قَاَل: َوحَتَوَّ ْت َمَعَها فَ َقاَلْت ِمْثَل َذِلَك قَاَلْت: َوِل  َأْشَتِكي ِإىَل هللِا َما نَ َزَل يِب َوِبِصب ْ
َعيِّاَلنِ  َأْو  َعيٌِّل  َعَلْيهِ ،  ِمْنهُ  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  "  فَ َرَفَع  َعَلْيِه  ُحّرِْمِت  َقْد  ِإالَّ  َأْعَلُم  َما   " فَ َقاَل:  َها  ِإلَي ْ رَْأَسهُ  َوقَاَلْت:  ،  َوَسلََّم  فَ َبَكْت 

َييِت   َأْشَتِكي ِإىَل هللِا َما ْت  َوتَ َغريََّ َوْجهُ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَلْت َعاِئَشةُ َرِضَي هللاُ ،  نَ َزَل يِب َوِبِصب ْ َنحَّ َها: َورَاَءِك فَ ت َ  َعن ْ
ْيَن اْلَمْرأَُة؟ " قَاَلْت: َها ِهَي َهِذِه قَاَل:  َوَمَكَث َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما َشاَء هللاُ ُثَّ انْ َقطََع اْلَوْحُي، فَ َقاَل: " اَي َعاِئَشةُ أَ 

َها فَ َقاَل النَِّبُّ صَ  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْذَهِب َفِجيِئي ِبَزْوِجِك " قَاَل: فَاْنطََلَقْت َتْسَعى فَ َلْم تَ ْلَبْث َأْن َجاَءْت  " اْدِعيَها " َفَدَعت ْ
اْلَبَصِر، َفِقرٌي، سَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإَذا ُهَو َكَما قَاَلْت َضرِيُر  النَِّبِّ َصلَّى  اِبِه فََأْدَخَلْتهُ َعَلى  هللاُ َعَلْيِه ،  ْْلُُلقِ يُِّئ  النَِّبُّ َصلَّى  فَ َقاَل 

عَ  ْيطَاِن الرَِّجيِم ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم }َقْد َسَِ ِميِع اْلَعِليِم ِمَن الشَّ  هللاُ قَ ْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي  َوَسلََّم: " َأْسَتِعيُذ اِبلسَّ
اآْليَةِ 1دلة:  ِإىَل هللِا{ ]اجملا أَفَ َتْسَتِطيُع  ،  [ ِإىَل آِخِر  " قَاَل: اَل قَاَل: "  َأجتَُِد ِعْتَق رَقَ َبٍة؟   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  النَِّبُّ َصلَّى  َلهُ  فَ َقاَل 

اْلَمرَّ  آُكِل  مَلْ  ِإَذا  اِبحْلَقِّ  بَ َعَثَك  َوالَِّذي  َلُه:  قَاَل   " تَاِبَعنْيِ؟  ُمت َ َشْهَرْيِن  " َصْوَم  قَاَل:  َبَصِري  يَ ْغُشَو  َأْن  َيَكاُد  َوالثَّاَلَث  َواْلَمرََّتنْيِ  َة 
 . قَاَل: َفَدَعا بِِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكفََّر مَيِيَنهُ ، فَ َتْسَتِطيُع َأْن ُتْطِعَم ِستِّنَي ِمْسِكينًا؟ " قَاَل: اَل ِإالَّ َأْن تُِعيَنِِن ِفيَها 
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 ا ُمْرَسٌل َوَلِكْن لَهُ َشَواِهُد َوهللاُ َأْعَلمُ َهذَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ إِعْتَاقِ الْخَرْسَاءِ إِذَا أَشَارَتْ بِالْإِميَانِ وَصَلَّتْ 

، ان أَبُو َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ، ان َأمْحَُد ْبُن حَيََْي  - 15269 ٍد احْلَارِِثيُّ ْيُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ْبِن زَُهرْيٍ، ان ُعب َ
ثَ  َبَة، َحدَّ َقِريُّ يَ ْعِِن َعاِمَر ْبَن َمْسُعوٍد، ان َعْوُن ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعت ْ ِِن َأيِب، َعْن َجدِّي قَاَل: َجاَءِت اْمرََأةٌ  َعاِصٍم، ان أَبُو َمْعَداَن اْلِمن ْ

فَ ُتْجزُِئ َعِنِّ َهِذِه؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا ِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبََِمٍة َسْوَداَء فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا، ِإنَّ َعَليَّ رَقَ َبًة ُمْؤِمَنًة أَ ِإىَل َرُسو 
فَ   " قَاَل:  َريبِّ  هللاُ  قَاَلْت:   " رَبُِّك؟  َمْن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللا  أَْنَت صلَّى  قَاَلْت:   " َأاَن؟  َفَمْن   " قَاَل:  ْساَلُم  اإْلِ قَاَلْت:   " ِديُنِك؟  َما 

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ظَْهرَِها  َرُسوُل هللِا قَاَل: " فَ ُتَصلِّنَي اْْلَْمَس، َوتُِقّرِيَن مِبَا ِجْئُت بِِه ِمْن ِعْنِد هللِا؟ " قَاَلْت: نَ َعْم، َفَضَرَب 
 : " َأْعِتِقيَها " وقَالَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ وَصْفِ الْإِسْلَامِ 
، ان  -  15272 ، ان    َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، ان مَحَْزةُ ْبُن اْلَعبَّاِس ْبِن اْلَفْضِل الضَُّبِعيُّ وِريُّ ٍد الدُّ اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ

اْلَولِ  رِيأَبُو  الشَّ َأيِب َسَلَمَة، َعِن  ِد ْبِن َعْمرٍو، َعْن  ان مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَّ اْلَمِلِك  ْبُن َعْبِد  الث ََّقِفيِّ قَاَل:  يِد ِهَشاُم  ْبِن ُسَوْيٍد  ِد 
َها رَقَ َبًة َوِإنَّ  َأْعِتْق َعن ْ َأْن  ِإِلَّ  َأْوَصْت  ي  أُمِّ ِإنَّ  هللِا  اَي َرُسوَل  نُوبِيَّةً   قُ ْلُت:  هللا َعَلْيِه  ،  ِعْنِدي َجارِيًَة َسْوَداَء  هللِا صلَّى  فَ َقاَل َرُسوُل 

َا ُمْؤِمَنٌة " َوَسلََّم: " ادُْع هِبَا " فَ َقاَل: " َمْن رَبُِّك؟ " قَاَلْت: هللاُ، قَاَل: " َفَمْن َأاَن؟ " قَاَلْت: َرُسوُل هللِا قَاَل:    " َأْعِتْقَها فَِإَنَّ
 ضعيف.  قق:# قال المح

 
 بَابُ لَا يَجْزِي أَنْ يُطْعِمَ أَقَلَّ مِنْ سِتِّنيَ مِسْكِين ا كُلَّ مِسْكِنيٍ مُدًّا مِنْ طَعَامِ بَلَدِهِ 

ُد ْبُن  - 15287 وِسيُّ ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ِد ْبِن يُوُسَف السُّ ٍد، ان َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ يَ ْعُقوَب ان اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ
ُهَما َفذَ  ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، ان أَبُو مَحَْزَة الثَُّماِلُّ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ َكَر ِقصََّة ِظَهاِر َأْوٍس ِإىَل َأْن قَاَل: " ُعب َ

تَافَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة " قَاَلْت ُخَويْ لَ  ِبَعنْيِ " قَاَلْت: ُة: قُ ْلُت: َوِأيُّ الرَّقَ َبِة لَنَا َوهللِا َما خَيُْدُمهُ َغرْيِي قَاَل: " َفَمْن مَلْ جيَِْد َفِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمت َ
َبَصُرهُ قَاَل: " َفَمْن ملَْ  َمرَّاٍت َلَذَهَب  َثاَلَث  ْوِم  َيْشَرُب يف اْلي َ يَْذَهُب  أَنَّهُ  لَْواَل  َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسِكينًا " قَاَلْت: َفِمْن   َوهللِا 

ْطِعْم ِستِّنَي َفَدَعا النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَشْطِر َوْسٍق َثاَلِثنَي َصاًعا َواْلَوْسُق ِستُّوَن َصاًعا قَاَل: " لِيُ ،  أَْيَن ِهَي اأْلَْكَلةُ ِإىَل ِمْثِلَها 
 َوْلرُيِْجْعِك " ِمْسِكينًا 

فَ َقاَل َلهُ ، َوقَاَل يف آِخرِهِ ، َوَرَواهُ احْلََكُم ْبُن َأاَبَن َعْن ِعْكرَِمَة ُدوَن ِذْكِر اْبِن َعبَّاٍس ِفيهِ ، َكَذا َرَواهُ أَبُو مَحَْزَة الثَُّماِلُّ َوُهَو َضِعيفٌ   
قَاَل: فَُأيتَ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَشْيٍء ِمْن ََتٍْر يُ َقاُل ،  نَي ِمْسِكينًا " فَ َقاَل: اَل َأِجدُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " فََأْطِعْم ِستِّ 
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فَاقْ  َهَذا  ُخْذ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  َلهُ  فَ َقاَل  َصاًعا  ِعْشُروَن  َويُ َقاُل  َصاًعا  َعَشَر  "ِسمْ ََخَْسَة  َبنْيَ ،  هُ  َما  الرَُّجُل:  فَ َقاَل 
َقُر ِمِنِّ  َها أَف ْ ي ْ  فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُكْلهُ أَْنَت َوَأْهُلَك " ، اَلبَ ت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد احْلَاِفُظ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو احْلََسِن    -  15288 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعِليٍّ اْلُغْجَدَواّنُّ بُِبَخاَرى أان َصاِلُح ْبُن حُمَمَّ حُمَمَّ
ِن قَااَل: ان َخِديُج ْبُن ُمَعاِويََة اجْلُْعِفيُّ َأخُ  اِر ْبِن الرَّايَّ ُد ْبُن َبكَّ اَق اْْلَْمَداّنُّ، ح َوَأْخرَباََن  و زَُهرْيٍ ان أَبُو ِإْسحَ ان َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َوحُمَمَّ

حمَُ  ان  ُشَعْيٍب،  ْبُن  َحاِمُد  ان  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ َحيَّاَن  ْبُن  ِد  حُمَمَّ أَبُو  أان  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  َأيِب  أَبُو  َعْن  َخِديٌج،  ان  اٍر،  َبكَّ ْبُن  ُد  مَّ
ي ِإْن َأاَن َوطِ ِإْسَحاَق، َعْن يَزِيَد ْبِن زَْيٍد، َعْن َخْولَ  ُتكِ َة، َأنَّ َزْوَجَها َدَعاَها وََكاَنْت ُتَصلِّي فَأَْبطََأْت َعَلْيِه فَ َقاَل: أَْنِت َعَليَّ َكظَْهِر أُمِّ ، ئ ْ

ُلِغ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ُثَّ أَتَ ْتهُ َمرًَّة ُأْخَرى فَ َقاَل ،  ِه َوَسلََّم يف َذِلَك َشْيءٌ فَأََتِت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَشَكْت َذِلَك إِلَْيِه َومَلْ يَ ب ْ
تَاِبَعنْيِ " قَاَل:  َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْعِتْق رَقَ َبًة " فَ َقاَل: لَْيَس ِعْنِدي َذِلَك اَي َرُسوَل هللِا قَ  اَل: " ُصْم َشْهَرْيِن ُمت َ

َأْن تُِعيَنِِن قَاَل: فََأَعانَهُ   يُع َذِلَك قَاَل: " فََأْطِعْم ِستِّنَي ِمْسِكينًا َثاَلِثنَي َصاًعا " قَاَل: َلْسُت َأْمِلُك َذِلَك اَي َرُسوَل هللِا ِإالَّ اَل َأْسَتطِ 
َوقَاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  َّتَّ بَ َلَغ َثاَلِثنَي َصاًعاَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَْمَسَة َعَشَر َصاًعا، َوَأَعانَهُ النَّاُس حَ 

َقُر إليه ِمِنِّ َوَأْهِل بَ ْييِت  : فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َوَسلََّم: " َأْطِعْم ِستِّنَي ِمْسِكينًا " قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا َما َأَحٌد أَف ْ
 " ُخْذهُ أَْنَت َوَأْهُلَك " فََأَخَذهُ 

خَ  َعْن  يَ ُقْل  َومَلْ  ِإْسَحاَق  َأيِب  َعْن  ِإْسَرائِيُل  َوَرَواهُ  ِإْسَحاَق،  َأيِب  َعْن  ُمَعاِويََة  ْبُن  َخِديُج  َرَواهُ  َثاَلِثنَي َكَذا  احْلَِديِث  يف  َيْذُكْر  َومَلْ  ْولََة 
َورُوِّينَا َعْن َعْبِد ،  ْكِلهِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَْمَسَة َعَشَر َصاًعا مَلْ يَزِْد َعَلْيِه ُثَّ ذََكَر فَ ْقَرهُ َوأَنَّهُ َأَمَرهُ ِبَِ َصاًعا َوقَاَل: فََأَعانَهُ النَِّبُّ 

َلى َأَعانَهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَْمَسَة َعشَ  وََكَذا قَاَل َعطَاٌء اْْلَُراَساّنُّ َوقَاَل أَبُو يَزِيَد ،  َر َصاًعا ِمْن َشِعريٍ الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ
ْيِن ِمْن َشِعرٍي َمَكاَن ُمدٍّ ِمْن بُ رٍّ  اْلَمَدّنُّ َأنَّ اْمَرأًَة َجاَءْت ِبَشْطِر َوْسٍق ِمْن َشِعرٍي فََأْعطَاهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأيْ  فَ َهِذهِ ، ُمدَّ

يَاِم يف َحِديِث اْلُمَجاِمِع ِمْن أَْوجُ   ٍه قَوِيٍَّة َما َدلَّ َعَلى َما قُ ْلنَاهُ رَِوااَيٌت خُمْتَِلَفٌة َوَأْكثَ ُرَها َمَراِسيُل َوَقْد َرَويْ نَا يف ِكتَاِب الصِّ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ٍد الصَّفَّاُر، ان احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ان َعْبُد  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَ   - 15290 ْغَداَد أان ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ اَن اْلَعْدُل، بِب َ

ِه َوَسلََّم رَُجٌل فَ َقاَل: ِإّّنِ َوقَ ْعُت  َعَليْ هللِا ْبُن َُّنرَْيٍ، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن طَْلِق ْبِن َحبِيٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ 
تَاِبَعنْيِ " قَاَل: اَل  ْق َعَلى  َعَلى َأْهِلي يف رََمَضاَن قَاَل: " َحّرِْر رَقَ َبًة " قَاَل: اَل َأِجُد قَاَل: " ُصْم َشْهَرْيِن ُمت َ  َأْسَتِطيُع قَاَل: " فَ َتَصدَّ

 رَبْ ًعا َل: فَُأيتَ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبِْكَتٍل َيُكوُن ََخَْسَة َعَشَر َصاًعا ِمْن ََتٍْر َيُكوُن ِستِّنيَ ِستِّنَي ِمْسِكينًا " قَاَل: اَل َأِجُد، قَا
هَ  ي ْ هُ فَ َقاَل َلُه: " َأْطِعْم َهَذا ِستِّنَي ِمْسِكينًا " قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا َما َبنْيَ اَلبَ ت َ فَ َقاَل َلُه: " اْذَهْب ، ا َأْهُل بَ ْيٍت َأْحَوُج ِمنَّافََأْعطَاهُ ِإايَّ

 فََأْطِعْمهُ َأْهَلَك " 
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اْلَمْوُصولَةِ  لِلّرَِوايَِة  َتَِْكيٌد  اْلُمْرَسِل  أَ ،  يف َهَذا  كِّ يف ََخَْسَة َعَشَر  اِبلشَّ اْلُمَسيِِّب  اْبِن  اْْلَُراَساّنِّ َعِن  ِمْن رَِوايَِة َعطَاٍء  َأْوىَل  ْو َوَهَذا 
َشكٍّ ،  ِعْشرِينَ  ِباَل  َعَشَر  ََخَْسَة  اْلُمَسيِِّب  اْبِن  َعِن  َعاِمٍر  ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  َعْن  رُِوَي  يف ِكتَاِب  ،  وََكَذِلَك  تَ َعاىَل  هللاُ  َشاَء  ِإْن  َوَسرُيَْوى 

 ِكنٍي َوهللاُ اْلُمَوفِّقُ اأْلَمْيَاِن اآْلََثُر َعِن الصََّحابَِة يف َجَواِز التَّْصِدِق مِبُدٍّ َعَلى ُكلِّ ِمسْ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَنْ يُلَاعِنُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَمَنْ لَا يُلَاعِنُ 
أَبُو    -  15304 أان  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  ْبِن َوَأْخرَباََن  ُعْثَماَن  ْبُن  حَيََْي  ان   ، اجْلَْوَهِريُّ َعِليٍّ  ْبُن  اْلَقاِسُم  ان  احْلَاِفُظ،  َعِديٍّ  ْبُن  َأمْحََد 

، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة، َعْن َعطَا َثِِن حَيََْي ْبُن َصاِلٍح اأْلَيِْليُّ ُهَما قَاَل:    ٍء، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ َصاِلٍح، ان حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، َحدَّ َرِضَي هللاُ َعن ْ
َة فَ  ُتَك ِإىَل َأْهِل َمكَّ َوذََكَر احْلَِديَث َوِفيِه ، اَْنَُهْم َعْن َكَذا " قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َعتَّاُب ْبُن َأِسيٍد ِإّّنِ َقْد بَ َعث ْ

ُهْم ُماَلَعَنٌة: اْلي َ  ن َ  اأْلََمةُ "  ُهوِديَّةُ حَتَْت اْلُمْسِلِم، َوالنَّْصَرانِيَّةُ حَتَْت اْلُمْسِلِم، َواْلَعْبُد ِعْنَدهُ احْلُرَُّة، َواحْلُرُّ ِعْنَدهُ " َأْربَ َعٌة لَْيَس بَ ي ْ
ْسنَاِد اَبِطلٌ   هللاُ تَ َعاىَل َأْعَلمُ وَ ، حَيََْي ْبُن َصاِلٍح اأْلَيِْليُّ َأَحاِديثُهُ َغرْيُ حَمُْفوظَةٍ ، َوَهَذا احْلَِديُث هِبََذا اإْلِ

 باطل.  # قال المحقق:
 

 بَابُ أَيْنَ يَكُونُ اللِّعَانُ 
َهاّنُّ أان َعِليُّ ْبُن  - 15306 ِد ْبِن َأمْحََد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ اأْلَْصب َ اْلَعزِيِز ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ان َعْبُد َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

عَ  ُعْثَماَن،  ْبُن  اُك  الضَّحَّ ان   ، اْلَواِقِديُّ ان  َعْمرٍو،  أَبُو  حُمَرٍَّر  ْبُن  قَ ْعَنُب  ان   ، اْلَقاِريُّ ِعيَسى  ْبِن  قَاَل:  ُموَسى  أََنٍس  َأيِب  ْبِن  ِعْمَراَن  ْن 
ْعُت َعْبَد هللِا ْبَن َجْعَفٍر يَ ُقوُل: َحَضْرُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  ٍر اْلَعْجاَلّنِّ َواْمَرأَتِِه َمْرِجَع َرُسوِل َسَِ  َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي اَلَعَن َبنْيَ ُعَوميِْ

حْ  السَّ اْبِن  ِمِن  َبْطِنَها فَ َقاَل: ُهَو  الَِّذي يف  تَ ُبوَك فَأَْنَكَر مَحَْلَها  ِمْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َلهُ َرُسوُل  ،  َماءِ هللِا َصلَّى  هللاُ فَ َقاَل  هللِا َصلَّى 
الْ  ِعْنَد  اْلَعْصِر  بَ ْعَد  ُهَما  ن َ بَ ي ْ َفاَلَعَن   " ِفيُكَما  اْلُقْرآُن  نَ َزَل  فَ َقْد  اْمَرأََتَك  َهاِت   " َوَسلََّم:  مَحْلٍ َعَلْيِه  َعَلى   ِمْنرَبِ 

، ان َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى اْْلَوَّاُص، ان حمَُ  - 15307 ْسنَاِد ََنَْوهُ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر، أان َعِليٌّ ، هِبََذا اإْلِ ُد ْبُن َسْعٍد اْلَعْويفُّ، ان اْلَواِقِديُّ  مَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ مَا لَمْ يَنْفِهِ رَبُّ الْفِرَاشِ بِاللِّعَانِ 

، ان أَبُو اْلَعبَّاِس  -  15330 ْيِد هللِا ْبِن  َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ َنَة، َعْن ُعب َ ي ْ ، أان ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ اِفِعيُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب أان الرَّبِيُع، أان الشَّ حُمَمَّ
ِإىَل َشْيٍخ ِمْن َبِِن زُْهَرَة َكانَ  اَن َفَذَهْبُت َمَعهُ ِإىَل ُعَمَر  َيْسُكُن َدارَ َأيِب يَزِيَد، َعْن أَبِيِه قَاَل: َأْرَسَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ 

النُّطْ  َوَأمَّا  فَِلُفاَلٍن  اْلِفَراُش  َأمَّا  فَ َقاَل:  اجْلَاِهِليَِّة  ِواَلِد  ِمْن  ِواَلٍد  َعْن  َفَسَأَل  َعْنهُ  هللاُ  َوَلِكنَّ َرِضَي  َصَدْقَت  ُعَمُر:  فَ َقاَل  فَِلُفاَلٍن  َفةُ 
 َم " َقَضى اِبْلِفرَاِش " َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

 # قال المحقق: صحيح. 
 

 بَابُ اللِّعَانِ عَلَى الْحَمْلِ 
ثَ نَا أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ان أَبُو ُعَمَر، َويُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ان إِ   -  15346 َْسَاِعيُل ْبُن َحْفٍص،  َحدَّ

 َوَسلََّم " اَلَعَن اِبحْلَْمِل "  اأْلَْعَمِش، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ ان َعْبَدُة، َعِن 
 صحيح.  # قال المحقق:
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َوأَبُو    -  15349 ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  أان  َأْخرَباََن  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَّبِيُع  أان  اأْلََصمُّ،  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  قَااَل:  احْلََسِن  ْبُن  َبْكِر 
ثَُه، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حمَُ  ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َأنَّ حَيََْي ْبَن َسِعيٍد َحدَّ ، أان َسِعيُد ْبُن َساملٍِ اِفِعيُّ ٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرضِ الشَّ ُهَما مَّ َي هللاُ َعن ْ
ْهِلي ُمْنُذ َعَفاِر النَّْخِل قَاَل: َوَعَفارَُها " َأنَّ رَُجاًل َجاَء ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا َوهللِا َماِل َعْهٌد ِبَِ 

يَ ْومً  َأْربَِعنَي  تُ ْعَفُر  تُ َؤب َُّر  ِإَذا َكاَنْت  َا  مَحَْش َأَنَّ ُمْصَفرًّا  َزْوُجَها  وََكاَن  قَاَل:  رَُجاًل  اْمَرَأيت  َمَع  فَ َوَجْدُت  قَاَل:  ِر  ابَّ اإْلِ بَ ْعَد  ُتْسَقى  اَل  ا 
ْعِر َوالَِّذي رُِمَيْت ِبِه َخْداًل ِإىَل  اَقنْيِ َسِبَط الشَّ ًها  السَّ َواِد َجْعًدا َقَططًا ُمْست َ ْ  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ،  السَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اللُهمَّ َبنيِّ

ُهَما َفَجاَء َشِبيًها اِبلرَُّجِل الَِّذي رُِمَيْت بِِه "   ن َ  " ُثَّ اَلَعَن بَ ي ْ
َع َرُسوَل هللاِ  ُهَما أَنَّهُ َسَِ ٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَلَعَن َبنْيَ اْلَعْجاَلّنِّ   َرَواهُ أَبُو الّزاَِنِد َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّ

ْحَماءِ   َواْمَرأَتِِه وََكاَنْت َحاِماًل وََكاَن الَِّذي رُِمَيْت ِبِه اْبَن السَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 فَصْل  فِي سُؤَالِ الْمَرْمِيِّ بِالْمَرْأَةِ 

احلَْ   -  15351 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  بَُكرْيُ  َثِِن  َحدَّ َصاِلٍح،  ْبُن  يَزِيُد  ان  َبَة،  ي ْ قُ ت َ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ان  اْلَكْعِبُّ،  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  أان  اِفُظ، 
َء فَاْجِلُدوُهْم ََثَاِننَي َجْلَدًة{ ]النور:  ُشَهَداَمْعُروٍف، َعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن يف قَ ْوِلِه: }َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ُثَّ مَلْ َيَْتُوا ِبَِرْبَ َعِة 

ِة اللَِّعاِن َورَْمَي َعاِصُم ْبُن َعِديٍّ َفذََكَر ِقصََّة ُسَؤالِِه يف رَُجٍل يَ َرى رَُجاًل َعَلى َبْطِن اْمَرأَتِِه يَ ْزّن هِبَا َونُ ُزوَل آيَ   [ اآْليََة قَاَل: فَ َقامَ 4
ِه ِهاَلِل ْبِن أَُميَّ  َلى قَاَل: فََأْرَسَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ اْبِن َعمِّ َا ُحب ْ ِه َشرِيِك ْبِن َسْحَماَء َوَأَنَّ  َوَسلََّم ِإىَل اْْلَِليِل َة اْمَرأََتهُ اِبْبِن َعمِّ

لِ  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َك  َواْلَمْرأَِة َوالزَّْوِج فَاْجَتَمُعوا ِعْنَدهُ فَ َقاَل  َك َواْبِن َعمِّ َما تَ ُقوُل يف بِْنِت َعمِّ " َوحْيََك  َزْوِجَها ِهاَلٍل: 
عَ  َمَعَها  رَأَيْ تُهُ  َلَقْد  هللِا  َرُسوَل  اَي  اِبهلِل  أُْقِسُم  الزَّْوُج:  فَ َقاَل   " بِبُ ْهتَاٍن  تَ ْقِذفَ َها  َأْن  مُ َوَخِليِلَك  قَ َربْ تُ َها  َوَما  َلى  حَلُب ْ َا  َوِإَنَّ َبطِْنَها  ْنُذ َلى 

ِإنَّهُ َلَكاِذٌب َوَما رََأى ِمنَّا   فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِْلَمْرَأِة: " َوحْيَِك َما يَ ُقوُل زَْوُجِك؟ " قَاَلْت: َأْحِلُف اِبهللِ ، َأْربَ َعِة َأْشُهرٍ 
يُرِيبُهُ  ئًا  ْنَكاِر فَ قَ ،  َشي ْ اإْلِ " فَ َقاَل: َوذََكَر َكاَلًما طَوِياًل يف  َك؟  اْبُن َعمِّ يَ ُقوُل  َما  لِْلَخِليِل: " َوحْيََك  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبُّ َصلَّى  اَل 

اْلَكاِذِبنيَ  َلِمَن  يَ ُقوُل َوِإنَّهُ  َما  َما رََأى  اِبهلِل  ْنَكاِر قَاَل: فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّ ،  أُْقِسُم  اإْلِ لِْلَمْرَأةِ  َوذََكَر َكاَلًما طَوِياًل يف  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
 ْبُن أَُميَّةَ فَ َقاَل: َأْشَهُد اِبهلِل ِإّّنِ َلِمَن  َوالزَّْوِج: " قُوَما فَاْحِلَفا اِبهلِل " فَ َقاَما ِعْنَد اْلِمْنرَبِ يف ُدبُِر َصاَلِة اْلَعْصِر َفَحَلَف َزْوُجَها ِهاَللُ 

َلى ِمْن َغرْيِي َوِإّّنِ َلِمَن الصَّاِدِقنيَ الصَّاِدِقنَي َفذََكَر لَِعانَهُ وَ  َا حَلُب ْ ُثَّ مَلْ َيْذُكْر أَنَّهُ َأْحَلَف َشرِيًكا  ، ِصَفَة ِلَعاَِنَا َوذََكَر يف ِلَعاِن الزَّْوِج أَنَّ
َا ذََكَر قَ ْوَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا َوَلَدْت فَْأتُوّن   ا َأْن َنظََر  َوِإَّنَّ ِبِه " فَ َوَلَدْت ُغاَلًما َأْسَوَد َجْعًدا َكأَنَّهُ ِمَن احْلََبَشِة، فَ َلمَّ

َههُ ِبَشرِيٍك وََكاَن اْبَن َحَبِشيٍَّة قَاَل: " َلْواَل َما َمَضى ِمَن اأْلَمْيَاِن َلَكاَن ِل ِفيَها    .أَْمٌر " يَ ْعِِن الرَّْجمَ  ِإلَْيِه فَ َرَأى َشب َ
اِفِعيِّ َرمِحَهُ هللاُ: َوَسَأَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشرِيًكا فَأَْنَكَر فَ َلْم حُيَلِّْفهُ حيُْ   فَ َقْولُ  ْفِسرِي الشَّ َا َأَخَذهُ َعْن َأْهِل الت َّ َتَمُل َأْن َيُكوَن ِإَّنَّ

اِفِعيُّ يف ِكتَاِب َأْحَكاِم اْلُقْرآِن َومَلْ حُيِْضْر َرُسوُل هللِا َصلَّى ،  ْلَمْوُصولَةِ فَِإنَّهُ َكاَن َمْسُموًعا َلهُ َومَلْ َأِجْدهُ يف الّرَِوااَيِت ا َوالَِّذي قَاَل الشَّ
ٍر اْلَعْجاَلّنِّ ، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْرِميَّ اِبْلَمْرَأةِ  َا قَاَلهُ يف ِقصَِّة ُعَوميِْ  ُيَسمَّ يف ِقصَِّة اْلَعْجاَلّنِّ يف الّرَِوااَيِت الَّيِت َواْلَمْرِميُّ اِبْلَمْرَأِة ملَْ ، ِإَّنَّ

تِْلَك   ْعِت َكَذا وََكَذا يف  بِن َ ِبِه  ِإْن َجاَءْت  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبِّ َصلَّى  َأنَّ قَ ْوَل  ِإالَّ  ِبَرُجٍل ِعْنَداَن  أَنَّهُ رََماَها  يَُدلُّ َعَلى  أَْيًضا  اْلِقصَِّة 
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َقْل ِفيَها أَنَّهُ َأْحَضَرهُ ِبَعْينِ  ِه، َواْبنُ ،  ِه َومَلْ يُ ن ْ ْماَلِء: َأظُنُّهُ َوَقْد َقَذَف الرَُّجُل اْلَعْجاَلّنُّ اْمرَأََتهُ اِبْبِن َعمِّ اِفِعيُّ يف اإْلِ ِه َشرِيُك  فَ َقاَل الشَّ  َعمِّ
َعَن اْلَعْجاَلّنُّ فَ َلْم حيُِدَّ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشرِيًكا اِبْلِتَعانِِه، َوالَِّذي يف َما ْبُن السَّْحَماِء ُثَّ َساَق اْلَكاَلَم ِإىَل َأْن قَاَل: َواْلت َ 

اْلَواِقِف َواَل َأْعَلُم َأَحًدا ََسَّى يف ْن َبِِن  َرَويْ نَا ِمَن اأْلََحاِديِث َأنَّ الَِّذَي رََمى َزْوَجَتهُ ِبَشرِيِك ْبِن َسْحَماَء ِهاَلُل ْبُن أَُميََّة اْلَواِقِفيُّ مِ 
ِد ْبِن ُعَمَر الْ  ٍر اْلَعْجاَلّنِّ رَْمَيهُ اْمَرأَتَهُ ِبَشرِيِك ْبِن َسْحَماَء ِإالَّ ِمْن ِجَهِة حُمَمَّ َواِقِديِّ ِبِِْسنَاٍد لَهُ َقْد ذََكْراَنهُ ِفيَما َمَضى َوُهَو  ِقصَِّة ُعَوميِْ

ُهَما َكَما َمَضى يف الّرَِوااَيِت اْلَمْشُهورَِة َوإِ   أَْيًضا يف رَِوايَةِ  َي يف ِقصَِّة ِهاَلِل َأيِب الّزاَِنِد َعِن اْلَقاِسِم َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ َا َسُِّ َّنَّ
َؤاِل ْبِن أَُميََّة، َوُيْشِبهُ َأْن َتُكوَن اْلِقصَّتَاِن َواِحَدًة، فَ َقْد ذُِكَر يف الّرَِوااَيتِ   اْلَمْوُصوَلِة يف ِقصَِّة اْلَعْجاَلّنِّ أَنَّهُ َأَمَر َعاِصَم ْبَن َعِديٍّ لِلسُّ

ب َ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبُّ َصلَّى  اْلَعْجاَلّنُّ َفاَلَعَن  ٌر  اآْليَةُ َوَجاَء ُعَوميِْ نَ َزَلِت  "  َعْن َذِلَك ُثَّ  اْمَرأَتِِه قَاَل:  َنهُ َوَبنْيَ  ِبِه َكَذا  ي ْ ِإْن َجاَءْت 
َنهُ َوَبنْيَ اْمرَ  أَتِِه فَ َقاَل: " ِإْن َجاَءْت بِِه َكَذا وََكَذا " َوذََكَر وََكَذا " َوذُِكَر يف ِقصَِّة ِهاَلِل ْبِن أَُميََّة أَْيًضا نُ ُزوُل اآْليَِة ِفيِه َوأَنَّهُ اَلَعَن بَ ي ْ

َلَف الرَُّواةُ يف اْسِم الرَّاِمي، فَاْبُن َعبَّاٍس  ،  َؤاَل َعاِصِم ْبِن َعِديٍّ فَِإمَّا َأْن َتُكواَن ِقصًَّة َواِحَدةً ُمَقاتُِل ْبُن َحيَّاَن يف ِقصَِّة ِهاَلٍل سُ  َواْخت َ
أُمَ  ْبَن  ِهاَلَل  يَانِِه  ُيَسمِّ َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َماِلٍك  ْبُن  َوأََنُس  الّرَِوايَ َتنْيِ  ِإْحَدى  يف  ُهَما  َعن ْ هللاُ  ًرا َرِضَي  ُعَوميِْ يِه  ُيَسمِّ َسْعٍد  ْبُن  َوَسْهُل  يََّة 

ٍد   اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّ الّزاَِنِد َعِن  َأيِب  اْبِن  ُهَما يف رَِوايَِة  هللاُ َعن ْ اْلَعْجاَلّنِّ َواْمَرأَتِهِ اْلَعْجاَلّنَّ، َواْبُن َعبَّاٍس َرِضَي  َبنْيَ  يَ ُقوُل: اَلَعَن  ، َعْنهُ 
ُهَما يَ ُقوُل: فَ رََّق َبنْيَ َأَخَوْي َبِِن اْلَعْجاَلِن، َواْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَ ُقوُل: رَُجلٌ َواْبُن ُعَمَر َرضِ   ِمَن اأْلَْنَصاِر فَ َيُكوُن  َي هللاُ َعن ْ

الرَُّجلِ  اْسِم  ااِلْخِتاَلِف يف  ِمَن  َما رُِوَي  بَ ْعِض  ْماَلِء َخارًِجا َعْن  اإْلِ َتُكواَن ِقصََّتنْيِ وََكاَن َعاِصٌم ِحنَي َسَأَل َعْن  َوإِ ،  قَ ْولُهُ يف  َأْن  مَّا 
فِحنيَ  اآْليَةُ  َزَلِت  فَ ن َ أَُميَّةَ  ْبُن  ِهاَلُل  أَْيًضا  ِبِه  فَابْ تُِلَي  اْلَعْجاَلّنِّ  ٍر  ِلُعَوميِْ َسَأَل  ِإَّنَّا  َوَبنْيَ   َذِلَك  َنهُ  بَ ي ْ اَلَعَن  ُهَما  ِمن ْ واحد  َحَضَر ُكلٌّ 

اْلَكا،  اْمَرأَتِهِ  ِمَن  َخطَأٌ  ْماَلِء  اإْلِ يف  َوَقَع  َما  َيُكوَن  َأْن  َبِغي  يَ ن ْ َهَذا  فَ َعَلى  إِلَْيِه  ِفيِه  اآْليَِة  نُ ُزوُل  رُِوَي يف َوُأِضيَف  ِلَما  تَ ْقِليًدا  َأْو  ِتِب 
 َوهللاُ َأْعَلمُ ، َحِديِث َأيِب الّزاَِنِد َوَحِديِث اْلَواِقِديِّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

15358  -    ، ْيَسابُوِريُّ الن َّ َبْكٍر  أَبُو  ان  احْلَاِفُظ،  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  أان  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبِن َأْخرَباََن  َسِعيِد  ْبُن  يُوُسُف  ان 
يٍل، ان قَ ْيُس ْبُن الرَّبِيِع، َعْن َعاِصٍم، َعْن َأيِب َوائِ  َثُم ْبُن َجَِ ٍل، َعْن َعْبِد هللِا، َوقَ ْيٌس، َعْن َعاِصٍم، َعْن زِرٍّ، َعْن َعِليٍّ ُمْسِلٍم، ان اْْلَي ْ

نَّةُ يف اْلُمَتاَلِعَننْيِ َأْن اَل جَيَْتِمَعا أََبًدا "   َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " َمَضِت السُّ
 حسن. # قال المحقق:

 
ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف ا - 15373 ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ، ان  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ان حُمَمَّ َهاّنُّ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أْلَْصب َ

َرِضَي هللاُ َعْنهُ    أََنِس ْبِن َماِلكٍ ُعْثَماُن ْبُن َصاِلٍح، ان اْبُن َْلِيَعَة، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َوُعَقْيُل ْبُن َخاِلٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعنْ 
ا ُوِلَد ِإبْ َراِهيُم اْبُن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َمارِيََة َجارِيَِتِه َكاَد يَ َقعُ  يف نَ ْفِس النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْنهُ َحَّتَّ    " أَنَّهُ َلمَّ

اَلُم َعَلْيَك أاََب ِإبْ َراِهيَم "  َأََتهُ ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم فَ قَ   اَل: السَّ
 َويف َهَذا ِإْن ثَ َبَت َداَللٌَة َعَلى ثُ ُبوِت النََّسِب ِلِفَراِش اأْلََمةِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ فِي الْعِدَّةِ 
الْ   -  15379 أَبُو  ان  اْلَعطَّاُر قَااَل:  اْلَفَواِرِس  َأيِب  ْبُن  ُد  احْلَاِفُظ، َوأَبُو َصاِدٍق حُمَمَّ أَبُو َعْبِد هللِا  ان َأْخرَباََن  يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  َعبَّاِس حُمَمَّ

قَالَ  ُعْثَماَن  َأيِب  َعْن  ُمطَرٍِّف،  َعْن  َأْسبَاٌط،  ان  َعفَّاَن،  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  اْلُمطَلََّقِة  احْلََسُن  يف  َقَرِة  اْلب َ ُسورَِة  يف  النَِّساِء  ةُ  ِعدَّ نَ َزَلْت  ا  َلمَّ  :
َها َزْوُجَها قَاَل: قَاَل ُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب: اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّ أاَُنًسا ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنةِ  َوَفَّ َعن ْ ْذَكْر يَ ُقولُوَن َقْد بَِقَي ِمَن النَِّساِء َما مَلْ يُ   َواْلُمت َ

ِئي يَِئْسَن   َزَلْت }َوالالَّ غَاُر َواْلِكبَاُر َذَواُت احْلَْمِل قَاَل: فَ ن َ ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن  ِفيِه َشْيٌء قَاَل: " َوَما ُهَو؟ " قَاَل: الصِّ
ِئي مَلْ حيَِْضَن َوأُواَلُت اأْلَ  َُتُنَّ َثاَلثَةُ َأْشُهٍر َوالالَّ ُتْم َفِعدَّ { ]الطالق:  اْرتَ ب ْ  [ 4مْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا 

  [ وَمَنْ قَالَ: الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ وَمَا دَلَّ 228بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: }وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ{ ]البقرة:  

 عَلَيْهِ مِنَ الْآثَارِ 
اْلَعبَّاِس حُمَمَّ   -  15382 أَبُو  ان  قَااَل:  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  احْلََسِن، َوأَبُو  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  الرَّبِيُع  ان  يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد 

اْلِمْهَرجَ ُسلَ  احْلََسِن  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ هللِا  َأمْحََد َعْبُد  أَبُو  َماِلٌك، ح َوَأْخرَباََن  أان   ، اِفِعيُّ الشَّ أان  ْبُن  ْيَماَن،  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  أان  اْلَعْدُل،  اّنُّ 
، ان اْبُن بُ  ُد ْبُن إِبْ َراِهيَم اْلُبوَشْنِجيُّ َكرْيٍ، ان َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َجْعَفٍر اْلُمزَكِّي ان حُمَمَّ

مِ  يِق ِحنَي َدَخَلْت يف الدَّ دِّ َقَلْت َحْفَصةُ بِْنُت َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َبْكٍر الصِّ َا انْ ت َ َها َأَنَّ اْبُن ِشَهاٍب:    ِمَن احْلَْيَضِة الثَّالِثَِة قَالَ هللاُ َعن ْ
َوقَالُ  أاَُنٌس  َذِلَك  يف  َجاَدَْلَا  َوَقْد  ُعْرَوةُ  َصَدَق  فَ َقاَلْت:  الرَّمْحَِن  َعْبِد  بِْنِت  ِلَعْمَرَة  َذِلَك  يَ ُقوُل:  َفذََكْرُت  َوتَ َعاىَل  تَ بَاَرَك  هللاَ  ِإنَّ  وا: 

هللاُ عَ 228}َثاَلثََة قُ ُروٍء{ ]البقرة:   َماِلٌك  [ فَ َقاَلْت َعاِئَشةُ َرِضَي  اأْلَْطَهاُر " قَااَل: َوَأاَن  َراءُ  َا اأْلَق ْ ِإَّنَّ َراُء؟ "  اأْلَق ْ َما  َها: َوَتْدرُوَن  ن ْ
فُ َقَهائِ  ِمْن  َأَحًدا  َأْدرَْكُت  َما  يَ ُقوُل:  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبَن  َبْكِر  َأاَب  ْعُت  قَاَل: َسَِ أَنَّهُ  ِشَهاٍب  اْبِن  َهذَ َعِن  يَ ُقوُل  ِإالَّ َوُهَو  الَِّذي نَا  يُرِيُد  ا 

اِفِعيِّ فَ َقاَلْت َعاِئَشةُ َرِضيَ  َها، َلْفُظ َحِديِث اْبِن بَُكرْيٍ َويف رَِوايَِة الشَّ ُتْم َوَهْل َتْدرُوَن قَاَلْت َعاِئَشةُ َرِضَي هللاُ َعن ْ َها: َصَدق ْ  هللاُ َعن ْ
َراءُ اأْلَْطَهارُ  َراُء؟ اأْلَق ْ  َما اأْلَق ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ان َعْبُد هللاِ   -  15392 ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ  ْبُن حُمَمَّ
أَيُّوَب، َعْن ُسَلْيمَ  اْبُن ُعَليََّة َعْن  ِإَْسَاِعيُل ُهَو  ان  َثِِن َجدِّي،  اْسُتِحيَضْت َفَسأَْلِت  َحدَّ ْيٍش،  َأيِب ُحب َ بِْنَت  َأنَّ فَاِطَمَة  َيَساٍر،  ْبِن  اَن 

َرائَِها َوَأْن تَ غْ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْو ُسِئَل َْلَا النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَمَرَها " َأْن تَ  َم أَق ْ َتِسَل ِفيَما ِسَوى دََع الصَّاَلَة َأايَّ
َا نَ ُقوُل ِفيَما  ْعنَاَذِلَك َوَتْسَتْدِفَر بِثَ ْوٍب َوُتَصلَِّي " َفِقيَل ِلُسَلْيَماَن: أَيَ ْغَشاَها َزْوُجَها؟ فَ َقاَل: ِإَّنَّ    .َسَِ

َُما ذََكَرا  ْفَتْت َْلَا َواْحَتجَّ إِبْ َراِهيُم ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْبِن ُعَليََّة   وََكَذِلَك َرَواهُ َعْبُد اْلَواِرِث َومَحَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن أَيُّوَب ِإالَّ أَنَّ َأنَّ أُمَّ َسَلَمَة اْست َ
أَيُّوَب َهَكَذا َنَة َرَواهُ َعْن  ي ْ الّرَِوايَِة َوزََعَم َأنَّ ُسْفيَاَن ْبَن ُعي َ ِإَّنََّ ،  هِبَِذِه  هِبََذا َقطُّ  َث ُسْفيَاُن  َما َحدَّ  : اِفِعيُّ الشَّ ا قَاَل ُسْفيَاُن َعْن  قَاَل 
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َها َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ِم أَيُّوَب َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َعْن أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي هللاُ َعن ْ َم قَاَل: " َتدَُع الصَّاَلَة َعَدَد اللَّيَاِل َواأْلايَّ
َرائَِها الشَّكُّ ِمْن أَيُّوَب اَل يُْدَرى قَاَل َهَذا َوَهَذا الَّيِت َكاَنْت حتَِيُضُهنَّ " َأْو قَاَل: أَ  َم أَق ْ َفَجَعَلهُ ُهَو َأَحَدُُهَا َعَلى اَنِحَيٍة ِمَّا يُرِيُد  ،  ايَّ

 َولَْيَس َهَذا ِبِصْدقٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اٍر، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن    -  15393 ُد ْبُن غَاِلٍب، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َبشَّ ْيٍد الصَّفَّاُر، ان حُمَمَّ َعْبَداَن أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َأيِب  ْيٍش َرِضَي هللاُ ان ُسْفيَاُن، َعْن أَيُّوَب السَّْخِتيَاّنِّ َها اْسُتِحيَضْت   ُحب َ  َعن ْ
َها َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى   َا َفَسأََلْت َْلَا أُمُّ َسَلَمَة َرِضَي هللاُ َعن ْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْيَسْت اِبحْلَْيَضِة ِإَّنَّ

الصَّاَل  َتدََع   " َأْن  فَأََمَرَها   " ِعْرٌق  َوجَ ُهَو  " َكَذا  اْسَتْدفَ َرْت  ُم  الدَّ َها  غََلب َ فَِإْن  َوُتَصلَِّي  تَ ْغَتِسَل  ُثَّ  َحْيِضَها  َم  َرائَِها َوأايَّ أَق ْ َم  أايَّ ْدُت  َة 
كِّ  َم َحْيِضَها اِبلشَّ َرائَِها أَْو َأايَّ َم أَق ْ  ، َوالصََّواُب َأايَّ

ِم الَّيِت كَ وََكَذِلَك َرَواهُ ُوَهْيٌب َعْن أَيُّوَب   َة اللَّيَاِل َواأْلايَّ ْنظُْر ِعدَّ ْيِد هللِا اْلَمْخُزوِميُّ َعْن ُسْفيَاَن فَ َقاَل لِت َ اَنْت حتَِيُضُهنَّ  َورََواهُ أَبُو ُعب َ
ْهِر فَ ْلَترْتُِك الصَّاَلةَ  : َواَنِفٌع َأْحَفُظ َعْن ُسَلْيَماَن ِمْن  َكَذِلَك َكَما َرَواهُ اَنِفٌع َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَسا،  َوَقْدرَُهنَّ ِمَن الشَّ اِفِعيُّ ٍر قَاَل الشَّ

َيْي أَيُّوَب اللََّذْيِن َرَواُُهَا قَاَل الشَّْيُخ: َوَقْد رُِوَي َهَذا اللَّفْ  وا ِبِه يف َأَحاِديَث ذََكْراَنَها  أَيُّوَب َوُهَو يَ ُقوُل: ِمْثُل َأَحِد َمْعن َ ُظ الَِّذي اْحَتجُّ
َرائَِها وَ يف ِكتَابِ  ُم أَق ْ ْعُض الرَُّواِة قَاَل: ِفيَها أايَّ َلٌف ِفيَها فَ ب َ ُم َحْيِضَها  احْلَْيِض َوتِْلَك اأْلََحاِديُث يف نَ ْفِسَها خُمْت َ بَ ْعُضُهْم قَاَل: ِفيَها َأايَّ

ُهْم يُ عَ  ِم  َأْو َما يف َمْعنَاهُ وَُكلُّ َذِلَك ِمْن ِجَهِة الرَُّواِة ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ َحاُح ُمتَِّفَقٌة َعَلى اْلِعبَارَِة َعْنهُ ِبَِايَّ ُ َعْنهُ مِبَا يَ َقُع َلهُ َواأْلََحاِديُث الصِّ ربِّ
َراِء َوهللاُ َأْعَلمُ   احْلَْيِض ُدوَن َلْفِظ اأْلَق ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ 
ُد ْبُن َعْبدِ   -  15416 ٍد اْلَعْنرَبِيُّ ان حُمَمَّ اَلِم، ان ِإْسَحاُق، أان َجرِيٌر،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن حُمَمَّ  السَّ

، َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب َرِضيَ  َقَرِة يف   َعْن ُمطَرِِّف ْبِن طَرِيٍف، َعْن َعْمرِو ْبِن َساملٍِ ا نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَةُ الَّيِت يف ُسورَِة اْلب َ هللاُ َعْنهُ قَاَل: َلمَّ
الالَّ  َواْلِكبَاَر  غَاَر  الصِّ َيْذُكْرَن  مَلْ  النَِّساِء  ِعَدِد  ِمْن  َعَدٌد  بَِقَي  َقْد  قَالُوا:  النَِّساِء  ِعَدِد  ِمْن  َوَذوَ َعَدٍد  احْلَْيُض  ُهنَّ  َعن ْ انْ َقَطَع  اُت ِئي 

ِنَسائِ  ِمْن  اْلَمِحيِض  ِمَن  يَِئْسَن  ِئي  }َوالالَّ النَِّساِء  يف  الَّيِت  اآْليََة  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  فَأَنْ َزَل  َأْشُهٍر اأْلَمْحَاِل  َثاَلثَةُ  َُتُنَّ  َفِعدَّ ُتْم  اْرتَ ب ْ ِإِن  ُكْم 
َيضَ  َأْن  َأَجُلُهنَّ  اأْلَمْحَاِل  َوأُواَلُت  حيَِْضَن  مَلْ  ِئي  ]الطالق:  َوالالَّ  } مَحَْلَهنَّ ُتْم{  4ْعَن  اْرتَ ب ْ }ِإِن  َوقَ ْولُهُ  هللاُ:  َرمِحَهُ  اِفِعيُّ  الشَّ قَاَل   ]

َراءِ 4]الطالق:   [ فَ َلْم َتْدرُوا َما تَ ْعَتدُّ َغرْيُ َذَواِت اأْلَق ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْحَيْضِ عَلَى الْحَمْلِ 
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أَبُو َحازٍِم ا  -  15427 ْبِن ُخزَ َأْخرَباََن  ْبُن ُسَلْيَماَن  ان َداُوُد  اْلَعزِيِز اْلُمْحَتِسُب،  ْبُن َأمْحََد ان َعْبُد  أَبُو احْلََسِن َعِليُّ  أان  مْيَةَ  حْلَاِفُظ، 

ْيَدَة َمْعَمُر ْبُن ا ٍد، ان أَبُو ُعب َ ، ان َعْمُرو ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلُبَخاِريُّ ، ان حُمَمَّ ْيِميُّ ان ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه،  اْلُبَخاِريُّ ْلُمَثىنَّ الت َّ
َها قَاَلْت: ُكْنُت قَاِعَدًة َأْغِزُل َوالنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم خَيِْصُف  نَ ْعَلهُ َفَجَعَل َجِبيُنهُ يَ ْعَرُق َوَجَعَل َعَرقُهُ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

َولَُّد   ؟ " ق ُ يَ ت َ ْلُت: َجَعَل َجِبيُنَك يَ ْعَرُق َوَجَعَل نُورًا فَ ُبِهتُّ فَ َنظََر ِإِلَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " َماَلِك اَي َعاِئَشةُ هبُِتِّ
َأحَ  أَنََّك  لََعِلَم  اْْلَُذِلُّ  أَبُو َكِبرٍي  رَآَك  َوَلْو  نُورًا  َولَُّد  يَ ت َ يَ ُقوُل: َعَرُقَك  قُ ْلُت  قَاَلْت:   " أَبُو َكِبرٍي؟  يَ ُقوُل  َوَما   " قَاَل:  ِبِشْعرِِه   قُّ 

الكامل[   ]البحر 
ُمَغيِّلِ  َوَداٍء  ُمْرِضَعٍة  َوَفَساِد   ... َحْيَضٍة  َغرْيِ  ُكلِّ  ِمْن   َوُمرَبَّأٌ 

اْلمُ  اْلَعاِرِض  َكرَبِْق  بَ َرَقْت   ... َوْجِهِه  َأِسرَِّة  ِإىَل  َنظَْرَت  َهلِّلِ فَِإَذا   ت َ
عَ  اَي  هللاُ  َجَزاِك   " َوقَاَل:  َعْيِِنَّ  َبنْيَ  َوقَ بََّل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  ِإِلَّ  فَ َقاَم  ِمِنِّ َكُسُرورِي قَاَلْت:  ُسرِْرِت  َما  َخرْيًا  َعِنِّ  اِئَشةُ 

 ْد َيُكوُن يف َحاِل احْلَْيِض َوالنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ يُ ْنِكرْ ِمْنِك" فَِفي َهَذا َداَللٌَة َعَلى َأنَّ اْبِتَداَء احْلَْمِل قَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا عِدَّةَ عَلَى الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا 

ْبُن    -  15442 أَبُو َبْكِر  أان   ، الرُّوْذاَبِريُّ أَبُو َعِليٍّ  ،  َأْخرَباََن  ْبُن ُحَسنْيٍ ، ان َعِليُّ  اْلَمْرَوزِيُّ ٍد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  ان أَبُو َداُوَد، ان  َداَسَة، 
ُهَما يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل: } ، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ نْ ُفِسِهنَّ َثاَلثَةَ َواْلُمطَلََّقاُت َيرَتَبَّْصَن ِبَِ َعْن أَبِيِه، َعْن يَزِيَد النَّْحِويِّ

ِئي يَِئْسَن{ ]الطالق:  228قُ ُروٍء{ ]البقرة:   ِئي  4[ قَاَل: }َوالالَّ َُتُنَّ َثاَلثَةُ َأْشُهٍر َوالالَّ ُتْم َفِعدَّ [ ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ب ْ
مِ  طَلَّْقُتُموُهنَّ  }َوِإْن  َوقَاَل:  َذِلَك  ِمْن  فَ َنَسَخ  حيَِْضَن  ]البقرة:  مَلْ   } وُهنَّ ََتَسُّ َأْن  قَ ْبِل  ٍة{ 237ْن  ِعدَّ ِمْن  َعَلْيِهنَّ  َلُكْم  }َفَما   ]

وََنَا " 49]األحزاب:    [ تَ ْعَتدُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن ان َحاِتُ ْبُن يُ   -   15456 اٍر، ان َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ وُنَس اجْلُْرَجاّنُّ، ان ِهَشاُم ْبُن َعمَّ

َها قَالَ  ْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ُسَلْيَماُن ْبُن ُموَسى اْلُكويفُّ، ان اْلُمظَاِهُر ْبُن َأْسَلَم، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
اأْلََمةُ  ُتطَلَُّق   " "َوَسلََّم:  َحْيَضَتنْيِ  َوتَ ْعَتدُّ  َتطِْليَقَتنْيِ    

اُك ْبُن خَمَْلٍد، ان اْبُن ُجَرْيٍج، ان اْلُمظَاِهُر، ان اْلَقا  -  15457 ، ان الضَّحَّ ْنِديِّ ِسُم، َعْن َعاِئَشةَ  قَاَل: َوان َحاِتٌ، ان ُموَسى ْبُن السِّ
هللاُ َعَلْيهِ  النَِّبِّ َصلَّى  َها َعِن  هللاُ َعن ْ اْلَقاِسِم َعْن َعاِئَشَة َرِضَي  َثِِن َعِن  اْلُمظَاِهَر َفَسأَْلُتهُ َفَحدَّ اُك: فَ َلِقيُت   َوَسلََّم مِبِْثِلِه قَاَل الضَّحَّ

َها َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   .َرِضَي هللاُ َعن ْ
ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َهَذا َحِديٌث تَ َفرََّد ِبِه مُ   ظَاِهُر ْبُن َأْسَلَم َوُهَو رَُجٌل َُمُْهوٌل يُ ْعَرُف هِبََذا احْلَِديِث َوالصَِّحيُح َعِن اْلَقاِسِم ْبِن قَاَل الشَّ

ِة اأْلََمِة فَ َقاَل: النَّاُس يَ ُقولُوَن َحْيَضتَانِ  ٍد أَنَّهُ ُسِئَل َعْن ِعدَّ  حُمَمَّ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ 
ٍد اْلمَ   -  15461 ، أان أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، ان أَبُو َداُوَد، ان َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ َثِِن َعِليُّ ْبُن احْلَُسنْيِ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ ، َحدَّ ْرَوِزيُّ

، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن عَ  َوف َّْوَن ِمْنُكْم َويََذرُوَن َأْزَواًجا  ْبِن َواِقٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن يَزِيَد النَّْحِويِّ ُهَما " }َوالَِّذيَن يُ ت َ بَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
]البقرة:   ِإْخَراٍج{  َغرْيَ  احْلَْوِل  ِإىَل  َمتَاًعا  أِلَْزَواِجِهْم  َوالثُّمُ 240َوِصيًَّة  الرُّبُِع  ِمَن  َْلُنَّ  فَ َرَض  َما  اْلَمَوارِيِث  ِِبيَِة  َذِلَك  فَ ُنِسَخ  ِن، [ 
 َوَنَسَخ َأَجَل احْلَْوِل ِبَِْن َجَعَل َأَجَلَها َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ان ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ان َعْبدُ   -  15462 َصاِلٍح، ان ُمَعاِويَةُ  هللِا ْبُن    َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ان أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ
" َكانَ  قَاَل:  اآْليَِة  َهِذهِ  يف  ُهَما  هللاُ َعن ْ َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َأيِب طَْلَحَة،  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َصاِلٍح،  اْمرَأََتهُ    ْبُن  َوتَ َرَك  َماَت  ِإَذا  الرَُّجُل 

َمالِ  ِمْن  َها  يُ ْنِفُق َعَلي ْ بَ ْيِتِه  السََّنَة يف  ِت  ِِبَنْ ُفِسِهنَّ اْعَتدَّ يرََتَبَّْصَن  َأْزَواًجا  ِمْنُكْم َوَيَذرُوَن  َوف َّْوَن  يُ ت َ بَ ْعَد َذِلَك }َوالَِّذيَن  هللاُ  أَنْ َزَل   ِه ُثَّ 
َها َزْوُجَها ِإالَّ َأْن َتُكوَن َحاِماًل فَِعدَّ 234َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا{ ]البقرة:   َوَفَّ َعن ْ ةُ اْلُمت َ َوقَاَل ، َُتَا َأْن َتَضَع َما يف َبْطِنَها [ فَ َهِذِه ِعدَّ

َ هللاُ ِمريَاَث اْلَمْرأَةِ  12ثُُّمُن{ ]النساء:  يف ِمريَاثَِها }َوَْلُنَّ الرُّبُُع ِمَّا تَ رَْكُتْم ِإْن مَلْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد فَِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فَ َلُهنَّ ال [ فَ َبنيَّ
َفَقَة " َوتَ َرَك اْلَوِصيََّة َوال  ن َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَزِيَد اْلَعْدُل، ان ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلٍب،    -  15463 ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن حُمَمَّ ْورَِقيُّ ان يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراِهيَم الدَّ
َعنْ  ُعَليََّة  اْبُن  َوُهَو  ِإَْسَاِعيُل  فَ َقَرأَ   ان   " َهاُهنَا  النَّاَس  َفَخَطَب  قَاَم  أَنَّهُ  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ِسريِيَن،  اْبِن  َعِن  يُوُنَس، 

لِْلوَ  اْلَوِصيَّةُ  َخرْيًا  تَ َرَك  }ِإْن  اآْليَِة  َهِذِه  َعَلى  فَأََتى  َها  ِمن ْ َْلُْم   َ َوَبنيَّ َقَرِة  اْلب َ ُسورََة  ]البقرة:  اِلدَ َعَلْيِهْم  َرِبنَي{  َواأْلَق ْ فَ َقاَل  180ْيِن   ]
َوف َّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذرُوَن َأزْ  [ ِإىَل قَ ْوِلِه }َغرْيَ  234َواًجا{ ]البقرة:  ُنِسَخْت َهِذِه اآْليَُة، ُثَّ قَ َرأَ َحَّتَّ أََتى َعَلى َهِذِه اآْليَِة }َوالَِّذيَن يُ ت َ

 ِه اآْليَةُ [ فَ َقاَل َوَهذِ 240ِإْخَراٍج{ ]البقرة:  
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ 

بْ   -  15470 احْلَُسنْيِ  أَبُو  ، ح َوأان  اأْلَْعَرايِبِّ ْبُن  أَبُو َسِعيِد  أان  يُوُسَف،  ْبُن  ٍد َعْبُد هللِا  أَبُو حُمَمَّ أَبُو َجْعَفٍر  َوَأْخرَباََن  أان  ِبْشَراَن،  ُن 
ُد ْبُن عَ  ، ح َوأان أَبُو َبْكٍر أَ حُمَمَّ َنَة، َعِن الزُّْهرِيِّ ي ْ مْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي ان ْمرٍو الرَّزَّاُز قَااَل: ان َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ان ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ

نَ  ي ْ ، أان ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ اِفِعيُّ َبَة، َعْن  أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ أان الرَّبِيُع، أان الشَّ ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعت ْ َة، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعب َ
أَبُو هِبَا  َفَمرَّ  بَِليَاٍل  زَْوِجَها  َوفَاِة  بَ ْعَد  َوَضَعْت  اأْلَْسَلِميََّة،  احْلَاِرِث  بِْنَت  َعَة  ي ْ ُسب َ َأنَّ  َتَصن َّ   أَبِيِه،  َقْد  فَ َقاَل:  بَ ْعَكٍك  ْبُن  نَاِبِل  ْعِت السَّ
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َا َأْربَ َعةُ َأْشُهٍر َوَعْشرٌ  َعةُ لَِرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلَّ ، ِلْْلَْزَواِج ِإَنَّ ي ْ َم: َفذََكَرْت َذِلَك ُسب َ
نَاِبِل أَْو لَْيَس َكَما قَاَل أَبُو السَّنَابِ  َزوَِّجي " " َكَذَب أَبُو السَّ  ِل َقْد َحلَْلِت فَ ت َ

َوفَاِة   بَ ْعَد  َوَضَعْت  احْلَاِرِث  بِْنَت  َعةَ  ي ْ ُسب َ َأنَّ  خُمَْتَصٌر  َسْعَداَن  َوَحِديُث  اِفِعيِّ  الشَّ َحِديِث  لَْفُظ  فَأََمَرَها َهَذا  أََقلَّ  َأْو  ِبَشْهٍر  َزْوِجَها 
َلَها ِمَن اْلَمْوُصوَلِة ِكَفايَةٌ ، ِكحَ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن تَ نْ   َوَهِذِه الّرَِوايَةُ ُمْرَسَلةٌ َوِفيَما قَ ب ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِل  
، أان  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسنِ  - 15477 اِفِعيُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب أان الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أان الشَّ  اْلَقاِضي ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َها  َوَفَّ َعن ْ   َحَبَسَها اْلِمريَاُث " َزْوُجَها نَ َفَقةٌ َعْبُد اْلَمِجيِد، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، أَنَّهُ قَاَل: " لَْيَس لِْلُمت َ
ُد ْبُن َعْبِد هللِا الرَّقَاِشيُّ قَاَل: ان َحْرُب ْبُن َأيِب اْلَعا  لَِيِة َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ َعْن َجاِبٍر َعِن النَِّبِّ  َهَذا ُهَو اْلَمْحُفوُظ َمْوقُوٌف َوَقْد رََواهُ حُمَمَّ

َها َزْوُجَها اَل نَ َفَقَة َْلَا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يف احلَْ  َوَفَّ َعن ْ  اِمِل اْلُمت َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مُقَامِ الْمُطَلَّقَةِ فِي بَيْتِهَا 

ان    -  15479 احْلَاِفُظ،  ْبُن ُعَمَر  اْلَفِقيهُ أان َعِليُّ  احْلَاِرِث  ِد ْبِن  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  ان َأمْحَُد  ِإَْسَاِعيَل،  احْلَُسنْيُ ْبُن 
ْعِبِّ  اُر ْبُن رُزَْيٍق، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعِن الشَّ ِد ْبِن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، ان حَيََْي ْبُن آَدَم، ان َعمَّ ، َعْن فَاِطَمَة بِْنِت قَ ْيٍس قَاَلْت: طَلََّقِِن حُمَمَّ

الن ُّ  فََأرَْدُت  َثاَلًَث  قَاَزْوِجي   " َمْكُتوٍم  أُمِّ  اْبِن  بَ ْيِت  ِإىَل  انْ َتِقِلي   " َوَسلََّم فَ َقاَل:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  فَأَتَ ْيُت  ا ْقَلةَ  فَ َلمَّ ِإْسَحاُق:  َل 
أَ  َقْد  َهَذا  تُ ْفيِت مِبِْثِل  َأْو  حُتَدُِّث  َوحْيََك  َوقَاَل  اأْلَْسَوُد  َحَصَبهُ  ْعِبُّ  الشَّ بِِه  َث  َيْشَهَداِن َحدَّ ِبَشاِهَدْيِن  ِجْئِت  ِإْن   " فَ َقاَل:  ُعَمَر  َتْت 

َعاهُ ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِإالَّ مَلْ َنرْتُْك ِكتَاَب هللِا ِبَقْوِل اْمَرأَ  َُما َسَِ ٍة َوُهَو قَ ْوُل هللِا }اَل َُتْرُِجوُهنَّ ِمْن بُ ُيوَِتِنَّ َواَل َأَنَّ
يَِّنٍة{ ]الطالق: خيَْ   [ " 1ُرْجَن ِإالَّ َأْن َيَِْتنَي ِبَفاِحَشٍة ُمب َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُموَسى مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، ان  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو اْلَولِيِد، ان احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ان َكاِمُل ْبُن طَْلَحَة، ان    -  15481
يَِّنٍة{ ]النساء:   يَِّنٌة " 19ْبُن ُعْقَبَة، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، }ِإالَّ َأْن َيَِْتنَي ِبَفاِحَشٍة ُمب َ  [ قَاَل: " ُخُروُجَها ِمْن بَ ْيِتَها فَاِحَشٌة ُمب َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

[ وَأَنَّ لَهَا الْخُرُوجَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَثْنَى  19يَأْتِنيَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ{ ]النساء:    بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ: }إِلَّا أَنْ 

 اهللُ تَعَالَى مِنْ أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَفِي الْعُذْرِ 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمحَْ   - 15484 ُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، ح َوأنبأ أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَا رَاَوْرِديُّ ٍد الدَّ ، ان َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ اِفِعيُّ ، ان َأمْحَُد  َدَة، أنبأ أَبُو َمْنُصوٍر النَّ ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ ْضَرِويُّ
بْ  َعْمرِو  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  ٍد،  حُمَمَّ ْبِن  اْلَعزِيِز  َعْبِد  َعْن  ُسْفيَاُن،  ان  َمْنُصوٍر،  ْبُن  َسِعيُد  ان  جَنَْدَة،  ِإبْ َراِهيَم ْبُن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  َعْلَقَمَة،  ِن 

، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْولِِه تَ َعاىَل: }إِ  ْيِميِّ يَِّنٍة{ ]النساء: الت َّ [ قَاَل: " ِإْن تَ ْبُذو َعَلى َأْهِلَها فَِإَذا َبَذْت 19الَّ َأْن َيَِْتنَي ِبَفاِحَشٍة ُمب َ
 َعَلْيِهْم فَ َقْد َحلَّ َْلُْم ِإْخَراُجَها " 

 # قال المحقق: صحيح. 
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن    -  15485 َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُهَما  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعنْ  أَنَّهُ ُسِئَل    َعْمرٍو َمْوىَل اْلُمطَِّلِب َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

 [ يَِّنٍة{  ُمب َ ِبَفاِحَشٍة  َيَِْتنَي  َأْن  ِإالَّ  َواَل خَيُْرْجَن  بُ ُيوَِتِنَّ  ِمْن  َُتْرُِجوُهنَّ  }اَل  اآْليَِة،  َهِذِه  هللاُ  1الطالق:  َعْن  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبُن  فَ َقاَل   ]
يَِّنةُ َأْن تَ ْفَحَش اْلَمْرَأةُ عَ  ُهَما: " اْلَفاِحَشةُ اْلُمب َ  َلى َأْهِل الرَُّجِل َوتُ ْؤِذيَ ُهْم "  َعن ْ

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب أان الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيمَ  -  15497 ، ثنا َماِلٌك،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ اَن، أان الشَّ
ِتِه زَيْ َنَب بِْنِت َكْعٍب َأنَّ فُ َريْ َعَة بِْنَت َماِلِك ْبِن ِسنَاٍن َأْخرَبََْتَا أَ  َعْن َسْعِد ْبِن ِإْسَحاقَ  َا َجاَءِت النَِّبَّ  ْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة، َعْن َعمَّ َنَّ

َأنْ  َتْسأَلُهُ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َبِِن ُخْدرََة َوَأنَّ َزوْ   َصلَّى  َأْهِلَها يف  ِإىَل  ِإَذا َكانُوا ِبطََرِف تَ ْرِجَع  أَبَ ُقوا َحَّتَّ  لَهُ  َأْعُبٍد  َجَها َخَرَج يف طََلِب 
ُلوهُ َفَسأَْلُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأّّنِ َأْرِجُع ِإىَل َأْهِلي فَإِ  قَاَلْت:  نَّ َزْوِجي مَلْ َيرْتُْكِِن يف َمْسَكٍن مَيِْلُكهُ اْلَقُدوِم حَلَِقُهْم فَ َقت َ

َمْسِجِد َدَعاّن أَْو أََمَرّن َفُدِعيُت َلهُ  فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " نَ َعْم " فَاْنَصَرْفُت َحَّتَّ ِإَذا ُكْنُت يف احْلُْجَرِة َأْو يف الْ 
ُلَغ اْلِكتَاُب َأَجَلهُ "  قَاَل: َفَكْيَف قلت: فَ َردَّْدُت َعَلْيِه اْلِقصََّة الَّيِت ذََكْرُت َلهُ   ِمْن َشْأِن َزْوِجي فَ َقاَل: " اْمُكِثي يف بَ ْيِتِك َحَّتَّ يَ ب ْ

ا َكاَن ُعْثَماُن َأْرَسَل ِإِلَّ َفَسأََلِِن َعْن َذِلكَ  َعهُ َوَقَضى بِ  قَاَلْت: فَاْعَتَدْدُت ِفيِه َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا، فَ َلمَّ  هِ فََأْخرَبْتُهُ فَات َّب َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ قَالَ: لَا سُكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا 

ُمَثىنَّ    -  15506 ْبُن  احْلََسُن  ان  الث ََّقِفيُّ  يَ ْعُقوَب  ْبُن  َأمْحَُد  َسِعيٍد  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  ُموَسى  ان   ، اْلَعْنرَبِيُّ
ُهمَ  هللاُ َعن ْ اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي  اْبِن َأيِب جنَِيٍح قَاَل: قَاَل َعطَاٌء، قَاَل  ْبُن َعبَّاٍد، َعِن  ََتَا  َمْسُعوٍد، ان ِشْبُل  اآْليَةُ ِعدَّ َنَسَخْت َهِذِه   " ا: 

ْعَتدُّ َحْيُث َشاَءْت َوُهَو قَ ْوُل هللِا تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل: }َغرْيَ  ْت 240 ِإْخَراٍج{ ]البقرة:  ِعْنَد َأْهِلَها فَ ت َ [ " قَاَل َعطَاٌء: ِإْن َشاَءِت اْعَتدَّ
{  ِعْنَد َأْهِلَها َأْو َسَكَنْت يف َوِصيَِّتَها، َوِإْن َشاَءْت َخَرَجْت ِلَقْولِِه تَ َعاىَل: }فَِإْن َخَرْجَن َفاَل ُجنَاَح   َعَلْيُكْم ِفيَما فَ َعْلَن يف أَنْ ُفِسِهنَّ

ْكىَن تَ ْعَتدُّ َحْيُث َشاَءتْ قَاَل َعطَاٌء:   ُثَّ َجاَء اْلِمريَاُث فَ ُنِسَخ ِمْنهُ السُّ
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 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ كَيْفِيَّةِ سُكْنَى الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا 
، أنبأ َعْبُد اْلَمِجيِد،  َوِفيَما َأَجاَز ِل أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ رَِوايَِتِه َعْنُه، َعْن َأيِب اْلعَ   -  15512 اِفِعيُّ ، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ بَّاِس اأْلََصمِّ

اُؤُهْم وَُكنَّ ُمَتَجاِورَاٍت يف َداٍر َفِجْئَن  َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َأْخرَبّن ِإَْسَاِعيُل ْبُن َكِثرٍي، َعْن ُُمَاِهٍد قَاَل: اْسُتْشِهَد رَِجاٌل يَ ْوَم ُأُحٍد فَآَم ِنسَ 
ِإْحدَ  ْوِحُش اِبللَّْيِل فَ َنِبيُت ِعْنَد  َنْست َ ِإانَّ  اَي َرُسوَل هللِا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُقْلَن  بُ ُيوتِنَاالنَِّبَّ َصلَّى  ِإىَل  ْراَن  تَ َبدَّ َأْصَبْحنَا  فَ َقاَل  ،  ااَن فَِإَذا 

ْثَن ِعْنَد إِ  ُؤْب ُكلُّ اْمَرأٍَة ِمْنُكنَّ ِإىَل بَ ْيِتَها " النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " حَتَدَّ ْوَم فَ ْلت َ  ْحَداُكنَّ َما بََدا َلُكنَّ فَِإَذا َأرَْدُتنَّ الن َّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْإِحْدَادِ 

ِد    -  15523 حُمَمَّ ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ َسِعيُد  ُعْثَماَن  أَبُو  َأْخرَباََن  الَِّذي  احْلَِديُث  ْبُن  فََأمَّا  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ان  ْيَسابُوِريُّ  الن َّ َعْبَداَن  ْبِن 
َبةَ  ي ْ ْبِن ُعت َ احْلََكِم  ْبُن طَْلَحَة، َعِن  ُد  ان َماِلُك ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ان حُمَمَّ  ، وِريُّ ان اْلَعبَّاُس الدُّ اْْلَاِد، يَ ْعُقوَب  ْبِن  اِد  ْبِن َشدَّ ، َعْن َعْبِد هللِا 

َأَسَْ  َأَمَرّن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن  ا ُأِصيَب َجْعَفٌر َرِضَي هللاُ َعْنهُ  َلمَّ َثاَلًَث ُثَّ اَء بِْنِت ُعَمْيٍس قَاَلْت:  َتَسْلَبِِن  َم قَاَل: " 
" ِشْئِت  َما  ِفيهِ   اْصَنِعي  ِقيَل  َوَقْد  َأَْسَاَء  ِمْن  هللِا  َعْبِد  ََسَاُع  ُبْت  يَ ث ْ اِبْلَقِويِّ فَ َلْم  لَْيَس  طَْلَحَة  ْبُن  ُد  َوحُمَمَّ ُمْرَسٌل  فَ ُهَو  َأَْسَاَء  َعْن   

َها أَْوىَل َواِبهلِل الت َّْوِفيقُ  َلهُ أَثْ َبُت فَاْلَمِصرُي ِإلَي ْ  َواأْلََحاِديُث قَ ب ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
هللاِ   -  15537 َأنَّ َرُسوَل  بَ َلَغهُ  أَنَّهُ  َماِلٌك  ان  ْسنَاِد  َها َوِهَي َحادٌّ  َواِبإْلِ هللاُ َعن ْ أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى   َصلَّى 

َها َصرْبًا فَ َقاَل: " َما َهَذا اَي أُمَّ َسَلَمَة؟ " فَ َقاَلْت: اَي َرسُ  ي ْ ن َ َا ُهَو َصرْبٌ َعَلى َأيِب َسَلَمَة َوَقْد َجَعَلْت َعَلى َعي ْ فَ َقاَل َرُسوُل  وَل هللِا ِإَّنَّ
َهاِر "   هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْجَعِليِه اِبللَّْيِل َواْمَسِحيِه اِبلن َّ

َقِطَعاِن َوَقْد رُِواَي ِبِِْسنَاٍد َمْوُصولٍ   َوَهَذاِن ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَقَلِّ الْحَمْلِ 

، ان َأمْحَُد ْبُن جنَْ   -  15548 َدَة، ان َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ان  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أان أَبُو َمْنُصوٍر اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل النَّْضَرِويُّ
هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  ِهْنٍد،  َأيِب  ْبُن  َداُوُد  أان  َأْشُهٍر  ُهَشْيٌم،  لَِتْسَعِة  اْلَمْرأَةُ  َوَلَدِت  ِإَذا   " يَ ُقوُل:  أَنَّهُ َكاَن  ُهَما  َعن ْ  

َعِة َأْشُهٍر َكَفاَها ِمَن الرََّضاِع َثاَلثٌَة   َوِعْشُروَن َشْهًرا َوِإَذا َوَضَعْت ِلِستَّةِ َكَفاَها ِمَن الرََّضاِع َأَحٌد َوِعْشرِيَن َشْهًرا، َوِإَذا َوَضَعْت َلَسب ْ
 { َومَحْلُهُ َوِفَصالُهُ َثاَلثُوَن َشْهًرا}َأْشُهٍر َكَفاَها ِمَن الرََّضاِع َأرْبَ َعٌة َوِعْشُروَن َشْهًرا َكَما قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ " يَ ْعِِن قَ ْوَلُه: 
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ان أَبُو بَْدٍر ُشَجاُع ْبُن اْلَولِيِد، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس  - 15549 حُمَمَّ
  ، يِليِّ " ُأيتَ اِبْمَرأَةٍ  َأنَّ ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، َعْن َداُوَد ْبِن َأيِب اْلَقصَّاِف، َعْن َأيِب َحْرِب ْبِن َأيِب اأْلَْسَوِد الدِّ

هَ  َلَغ َذِلَك َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َقاَل: " لَْيَس َعَلي ْ َها " فَ ب َ َلَغ َذِلَك ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َقْد َوَلَدْت ِلِستَِّة َأْشُهٍر فَ َهمَّ ِبَرَجِْ ا رَْجٌم " فَ ب َ
" }َواْلَواِلدَ  ِإلَْيِه َفَسأََلهُ فَ َقاَل:  الرََّضاَعَة{ ]البقرة:  فََأْرَسَل  يُِتمَّ  َأْن  َأرَاَد  ِلَمْن  َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ  يُ ْرِضْعَن  [ َوقَاَل:  233اُت 

َها َأْو قَاَل: اَل 15}َومَحُْلهُ َوِفَصالُُه{ ]األحقاف:  َها " قَاَل: " [ َثاَلثُوَن َشْهًرا َفِستَّةُ َأْشُهٍر مَحُْلهُ َحْوَلنْيِ ََتَاٌم اَل َحدَّ َعَلي ْ  رَْجَم َعَلي ْ
َها ُثَّ َوَلَدْت "   َفَخلَّى َعن ْ

ُد ْبُن ِبْشرٍ  - 15550 ، ان َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس، ان احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ان حُمَمَّ
، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْن قَ تَاَدَة، َعْن دَ   َعْنهُ " رُِفَعْت ِإلَْيِه اُوَد ْبِن َأيِب اْلَقصَّاِف، َعْن َأيِب َحْرِب ْبِن َأيِب اأْلَْسَوِد الدِّيِليِّ

 . اْمَرأٌَة َفذََكَرهُ 
 َكَذا يف َهِذِه الّرَِوايَِة ُعَمُر وََكَذِلَك رُِوَي َعِن احْلََسِن ُمْرَساًل 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبنُ   - 15551 ، ان اْبُن بَُكرْيٍ، ان َماِلٌك   َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد اْلِمْهَرَجاّنُّ، أان أَبُو َبْكِر ْبُن َجْعَفٍر اْلُمزَكِّي، ان حُمَمَّ ِإبْ َراِهيَم اْلبُوَشْنِجيُّ
 طَاِلٍب هللاُ َعْنهُ " ُأيتَ اِبْمَرَأٍة َقْد َوَلَدْت يف ِستَِّة َأْشُهٍر فََأَمَر هِبَا َأْن تُ ْرَجَم " فَ َقاَل َعِليُّ ْبُن َأيِب أَنَّهُ بَ َلَغهُ َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َرِضَي 

َها قَاَل هللاُ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل: }َومَحُْلهُ َوِفَصالُهُ َثاَلثُوَن َشْهرً  [ َوقَاَل: }َوِفَصالُهُ 15ا{ ]األحقاف:  َرِضَي هللاُ َعْنُه: " لَْيَس َذِلَك َعَلي ْ
]لقمان:    } َعاَمنْيِ ]البقرة:  14يف   } َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ َأْواَلَدُهنَّ  يُ ْرِضْعَن  }َواْلَواِلَداُت  َوقَاَل:  َوِعْشُروَن  233[  َأْربَ َعٌة  فَالرََّضاَعةُ   ]

 ُن " َأْن تُ َردَّ فَ ُوِجَدْت َقْد ُرَِجَْت " َوهللاُ َأْعَلمُ َشْهًرا َواحْلَْمُل ِستَّةُ َأْشُهٍر " فََأَمَر هِبَا ُعْثَما
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا 

ُد ْبُن    -  15560 ِد ْبِن حَيََْي، أان أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ اِب، َأْخرَباََن حَيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ يَ ْعُقوَب ان أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ
يُ َراجِ  ُثَّ  اْمرَأََتهُ  يُطَلُِّق  الرَُّجُل  " َكاَن  قَاَل:  أَبِيِه  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبُن  ِهَشاُم  أان  َعْوٍن،  ْبُن  َجْعَفُر  ِإلَْيِه  أان  َهى  ت َ يُ ن ْ ًهى  ت َ ُمن ْ ِلَذِلَك  لَْيَس  ُعَها 

مِ  رَُجٌل  ِلَغرْيِي فَ َقاَل  َواَل حتَِلِّنَي  أََبًدا  ِإِلَّ  آِويِك  اَل  َوهللِا  اِلْمَرأَتِِه:  اأْلَْنَصاِر  َداَن ،  َن  فَِإَذا  أُطَلُِّقِك  قَاَل:  َذاَك؟  فَ َقاَلْت: َكْيَف  قَاَل: 
ْشُكو فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ الطَّاَلُق َمرَََّتِن فَِإْمَساٌك مِبَْعُروٍف قَاَل: َفذََكَرْت َذِلَك لَِرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تَ ،  َأَجُلِك رَاَجْعُتكِ 

َلهُ النَّاُس َجِديًدا َمْن َكاَن طَلََّق َوَمْن مَلْ َيُكْن طَلََّق " َوَقْد َرَويْ نَا ْقب َ اَل   َأْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَساٍن فَاْست َ لَِة َهَذا ِفيَما َمَضى َمْوُصواًل َوِفيِه َكالدَّ
ْعثَاِء َوطَاُوٍس  ْقبَِلًة َوَهَذا قَ ْوُل َأيِب الشَّ ًة ُمْست َ َا َكاَنْت تَ ْعَتدُّ ِمَن الطَّاَلِق اآْلَخِر ِعدَّ  َوَعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر َوَغرْيِِهمْ َعَلى َأَنَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
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 يَأْتِيَهَا يَقِنيُ وَفَاتِهِ بَابُ مَنْ قَالَ: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى 
ُد ْبُن ا -  15565 ْيٍد الصَّفَّاُر، ان حُمَمَّ ، ان َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ َقِطيُّ ْلَفْضِل ْبِن َجاِبٍر السَّ

ُد ْبُن ُشَرْحِبيَل اْلَْ  اُر ْبُن ُمْصَعٍب، ان حُمَمَّ ، َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصاِلُح ْبُن َماِلٍك، ان َسوَّ ْمَداّنِّ
يَاُن "  َها اْلب َ  صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْمرََأةُ اْلَمْفُقوِد اْمَرأَتُهُ َحَّتَّ َيَْتِي َ

اِر ْبِن ُمْصَعبٍ وََكَذِلَك َرَواهُ زََكرايَّ ْبُن حَيََْي اْلَواِسِطيُّ َعْن سَ  اٌر َضِعيفٌ ، وَّ  َوَسوَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ان حُمَمَّ   -  15591 ْبُن َعِليٍّ َأمْحَُد  ان  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  أان  ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  ْبُن  ان  َأْخرَباََن َعِليُّ   ، َمْشِقيُّ اْلَوزِيِر الدِّ ُد ْبُن 

ِد ْبِن َصاِعٍد، ان ِإب ْ َمْرَواُن ْبُن حُمَمَّ  َراِهيُم ْبُن َعِتيٍق اْلَعْبِسيُّ  ٍد، ح، َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ان حَيََْي ْبُن حُمَمَّ
اِج ْبِن أَ  ، ان ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعِن احْلَجَّ ، َعْن أََنٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى  ِبِدَمْشَق، ان َمْرَواُن الدَِّمْشِقيُّ ْرطَاَة، َعِن الزُّْهِريِّ

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " اْسَترْبَأَ َصِفيََّة ِِبَْيَضٍة "  
 يف ِإْسنَاِدِه َضْعفٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 هُ بَابُ عِدَّةِ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدٍ إِذَا اخْتَارَتْ فِرَاقَ 
غُ   -  15603 ابَّ الدَّ مَحَّاٍد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ان  اْلَقطَّاُن،  زاَِيٍد  ْبُن  َسْهِل  أَبُو  ان  اْلَفْضِل،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ان َأْخرَباََن  َجاِمٍع،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ان   ،

ا ، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  اْلبَاِهِليِّ اِج  احْلَجَّ اْبُن  اْلُمْعَتِمُر، َعِن  َث  بَرِيَرَة قَاَل: َوَحدَّ ُهَما َفذََكَر ِقصََّة  هللاُ َعن ْ ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي 
َث َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  ُهَما َأنَّ َأاَب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َحدَّ َة احْلُرَّةِ َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ َها ِعدَّ  لََّم َجَعَل َعَلي ْ

 صحيح.  قال المحقق:# 
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 بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ 
َهاّنُّ، أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر    -   15635 ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، ان َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ اأْلَْصب َ احْلَاِفُظ، ان َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ

َأمْحَدَ  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد  ثَ نَا  ، َوَحدَّ ان َجرِيٌر، ح قَاَل َعِليٌّ َبَة،  َأيِب َشي ْ ْبُن  ان   ُعْثَماُن  ُموَسى،  ْبُن  يُوُسُف  ان   ، اْلَكْرِخيُّ
اِج ْبِن  َجرِيٌر، َعْن حُمَمَّ  احْلَجَّاِج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُعْقَبَة قَاَل: َكاَن ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبرْيِ حُيَدُِّث، َعِن احْلَجَّ

َن الرََّضاَعِة اْلَمصَّةُ َواَل اْلَمصَّتَاِن َواَل حُيَّرُِم ِإالَّ َما فَ َتَق اأْلَْمَعاَء َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل حُتَّرُِم مِ 
، َوِهَشاٌم، َعْن ُعْرَوَة َمْوقُوفًا َعَلى َأيِب ُهَريْ رَ ، َوقَاَل ُعْثَماُن: اَل حُيَّرُِم ِإالَّ َما فَ َتَق اأْلَْمَعاَء ِمَن اللََّْبِ  " ْعِض َمْعنَاهُ َوَرَواهُ الزُّْهِريُّ  َة بِب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد احْلَاِفُظ،  -  15636 ُد ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن اْلُمَؤمَِّل، أان أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ ُد ْبُن َمْرَواَن، ان  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ أان أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
اٍر، ان   ْبُن َعمَّ اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ ِهَشاُم  ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب َخاِلٍد، َعْن قَ ْيٍس، َعِن   صلَّى هللا  َسِعيُد ْبُن حَيََْي، ان 

تَِلُد فَ َتْحُصُر اللََّْبَ يف ثَْديَِها َفرُتِْضُع َْلَا َجاَرََتَا اْلَمزَّةَ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل حُتَّرُِم اْلِفيَقةُ " قُ ْلنَا: اَي َرُسوَل هللِا َوَما اْلِفيَقُة؟ قَاَل: " اْلَمْرأَةُ  
 َواْلَمزََّتنْيِ " 

 منكر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثرِيُهُ 
ْيُد هللِا ْبُن ُمَعاٍذ، ان َأيِب، ان ُشْعَبُة، َعْن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َعْمرِو ْبُن مَ   - 15643 ٍد، ان ُعب َ طٍَر، ان حَيََْي ْبُن حُمَمَّ

َع رَُجاًل قَاَل اِلْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنُه: ِإنَّ َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي اْبَن الزَُّبرْيِ  ُهَما يَ ُقوُل: " اَل َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َسَِ  حُتَّرُِم الرَّْضَعةُ  َرِضَي هللاُ َعن ْ
ْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبَ نَاُتُكْم  فَ َقاَل اْبُن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنُه: " ِكتَاُب هللِا َعزَّ َوَجلَّ َأْصَدُق ِمْن أَِمرِي اْلُمْؤِمِننَي: }ُحّرَِمْت َعلَ ،  َوالرَّْضَعتَاِن "

يت َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة{ ]النساء:  [ قَ َرأَ َحَّتَّ بَ َلَغ 23َوَأَخَواُتُكْم{ ]النساء:    [ " 23}َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان احْلََسُن ْبُن ُمْكَرٍم، ان أَبُ   - 15644 َثَمَة، ان و النَّضْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ِر، ان أَبُو َخي ْ

هللاُ َعْنهُ َفَسأَْلنَاهُ  ْبِن ُعَمَر َرِضَي  هللِا  ِإىَل َعْبِد  َمِعي  َأْرَسَلِِن َعطَاٌء َورَُجاًل  الزَُّبرْيِ قَاَل:  َأِو    أَبُو  اْلَمْهِد  الصَِّبَّ يف  تُ ْرِضُع  اْلَمْرَأِة  َعِن 
 َثاَلٌث " َعَلْيِه َحَراٌم " قَاَل: قُ ْلُت فَِإنَّ َعاِئَشَة َواْبَن الزُّبرَْيِ يَ ْزُعَماِن أَنَّهُ " اَل حُيَّرُِمَها َرْضَعتَاِن َواَل اجْلَارِيََة َرْضَعًة َواِحَدًة قَاَل: " ِهَي 

 قَاَل: " ِكتَاُب هللِا َأْصَدُق ِمْن قَ ْوِْلَِما َوقَ َرأَ آيََة الرََّضاَعِة " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 برِيِ بَابُ رَضَاعِ الْكَ 
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ِْمِذيُّ  - 15658 ْيٍد الصَّفَّاُر، ان أَبُو ِإَْسَاِعيَل الرتِّ ، ان َعْبُد  َأْخرَباََنه َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ِريِّ ، ان اْبُن َأيِب السَّ

زَّ  اِك، َعِن الن َّ اِل ْبِن َسرْبََة، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعَلْيِه الرَّزَّاِق، أان َمْعَمٌر، َعْن ُجَوْيرِبٍ، َعِن الضَّحَّ
 اللَّْيِل " يَاِم َواَل َصْمَت يَ ْوٍم ِإىَل َوَسلََّم: " اَل َطاَلَق ِإالَّ بَ ْعَد ِنَكاٍح َواَل ِعْتَق قَ ْبَل ِمْلٍك َواَل َرَضاَع بَ ْعَد ِفَصاٍل َواَل ِوَصاَل يف الصِّ 

ثَ نَا بِ ، قَاَل َعْبُد الرَّزَّاقِ  ثَ نَا هِبََذا احْلَِديِث َومَلْ يَ ْرفَ ْعهُ قَاَل َمْعَمٌر: َوَحدَّ  ِه ِمَرارًا َورَفَ َعهُ قَاَل ُسْفيَاُن ِلَمْعَمٍر: ِإنَّ ُجَوْيرِبًا َحدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بِالْحَوْلَيْنِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْدِيدِ ذَلِكَ  

ٍد اْلَمالِيِِنُّ، أان أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ قَاَل: َسَِ   -  15669 ٍد اْلوَِكيَل،  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ْعُت ُعَمَر ْبَن حُمَمَّ
، ان َنَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ  اْلَْ  يَ ُقوُل: أان أَبُو اْلَولِيِد ْبُن بُ ْرٍد اأْلَْنطَاِكيُّ ي ْ يٍل، ان ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ َثُم ْبُن َجَِ ي ْ

ُهَما َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل حُيَّرُِم ِمَن الرََّضاِع ِإالَّ َما َكاَن يف احْلَوْ   َلنْيِ "  َعن ْ
أَبُ  َعلَ قَاَل  ِبَوْقٍف  َثِم  اْْلَي ْ َغرْيُ  َأْو  ُمْسَنٌد،  َنَة  ي ْ ُعي َ اْبِن  َعِن  يٍل،  َجَِ ْبِن  َثِم  اِبْْلَي ْ يُ ْعَرُف  َهَذا  َأمْحََد:  ُهَماو  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  ،  ى 

ْعِبِّ َورُوِّينَا َهَذا التَّْحِديُد اِبحْلَْوَلنْيِ ِمَن التَّاِبِعنَي َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمسَ   يِِّب، َوُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ، َوالشَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
، ان َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ان َسِعيُد ْبُن َمْنصُ   -  15670 وٍر، ان ُهَشْيٌم، ان َداُوُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أان أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِويُّ

ُهَما أَنَّهُ َكاَن يَ ُقوُل: " ِإَذا َوَلَدِت اْلَمْرأَةُ لَِتْسَعِة َأشْ َأيِب ِهْنٍد، عَ  ُهٍر َكَفاَها ِمَن الرََّضاِع َأَحٌد  ْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
َعِة َأْشُهٍر َكَفاَها ِمَن الرََّضاِع َثاَلثٌَة  ،  َوِعْشُروَن َشْهًرا َوِإَذا َوَضَعْت ِلِستَِّة َأْشُهٍر َكَفاَها ِمَن الرََّضاِع ،  َوِعْشُروَن َشْهًراَوِإَذا َوَضَعْت َلَسب ْ

 َأْربَ َعٌة َوِعْشُروَن َشْهًرا َكَما قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ 

احْلَِديُث الَِّذي    -  15677 احْلَسَ َوأَمَّا  ِإْسَحاُق ْبُن  اْلَقطَّاُن، ان  ْبُن زاَِيٍد  أَبُو َسْهِل  أان  اْلَقطَّاُن،  اْلَفْضِل  ِن َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن 
ٍد اْلُمْقِرُئ، أان احلَْ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ان يُوُسُف  احْلَْريِبُّ، ان َعفَّاُن، ان ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، ح َوأان أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ َسُن ْبُن حُمَمَّ

َد ْبَن ُعث َ  ْعُت حُمَمَّ اِب، ان اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل: َسَِ ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبُن يَ ْعُقوَب، ان َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ ْيٍم، حُيَدُِّث َعْن حُمَمَّ
، َعنْ  َلَماّنِّ ي ْ اْلب َ ال ْبِن  الرََّضاِع ِمَن  َما جَيُوُز يف  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  َنِبُّ  ْيٍد قَاَل: ُسِئَل  َأيِب ُعب َ أَبِيِه، َعْن     " ُهوِد قَاَل: فَ َقاَل  شُّ

ْبُن ُعثَ يْ  ُد  ةُ حُمَمَّ احْلُجَّ تَ ُقوُم مِبِْثِلِه  ِإْسنَاٌد َضِعيٌف اَل  " فَ َهَذا  اْمرََأٌة  َأِو  اْختُِلَف  رَُجٌل  َلَماّنِّ َضِعيٌف َوَقِد  ي ْ اْلب َ اِبْلَكِذِب َواْبُن  يُ ْرَمى  ٍم 
 َوهللاُ َأْعَلمُ ، َعَلْيِه يف َمْتِنِه فَِقيَل َهَكَذا َوِقيَل رَُجٌل َواْمَرأٌَة َوِقيَل رَُجٌل َواْمَرأَََتنِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا وَرَدَ فِي اللَّبَنِ يُشْبِهُ عَلَيْهِ 

، ان أَ   -  15682 ، ان أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ٍد، أان أَبُو احْلَُسنْيِ اْلَفَسِويُّ ُد ْبُن حُمَمَّ بُو َداُوَد، ان احْلََسُن ْبُن الصَّبَّاِح، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
هِ  َعْن  رَِجاٍل  َخرَبِ  ِمْن  ِهْنٍد  َأيِب  ْبِن  َداُوَد  بِْنِت  ْبُن  ِإْسَحاُق  هللِا ان  َرُسوُل  ََنَى  قَاَل:  ْهِميِّ  السَّ زاَِيٍد  َعْن   ، اْلَمكِّيِّ ِإَْسَاِعيَل  ْبِن  َشاِم 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ُتْسرَتَْضَع احْلَْمَقاءُ فَِإنَّ اللََّْبَ ُيْشِبهُ "  
 َهَذا ُمْرَسلٌ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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 كِتَابُ النَّفَقَاتِ  -  49
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 بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أان الرَّبِي  -  15707 ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ يف آَخرِيَن قَالُوا: ان أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ ُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أان الشَّ

ُهَما "  أان ُسْفيَاُن، َعْن َأيِب الّزاَِنِد قَاَل: َسأَْلُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب َعنِ  ن َ  الرَُّجِل اَل جيَُِد َما يُ ْنِفُق َعَلى اْمَرأَتِِه قَاَل: " يُ َفرَُّق بَ ي ْ
ُسنَّ  َسِعيٍد  قَ ْوَل  ُيْشِبهُ  َوالَِّذي   : اِفِعيُّ الشَّ قَاَل   " ُسنًَّة   " َسِعيٌد:  قَاَل:  ُسنًَّة  قُ ْلُت:  الّزاَِنِد  أَبُو  هللاِ قَاَل  َرُسوِل  ِمْن  ُسنًَّة  َتُكوَن  َأْن   ًة 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو َبْكِر ْبُن اَبَلَوْيِه، ان َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ  - 15708 ،   َأْخرَباََن حُمَمَّ َلِميُّ اْْلَزَّاُز، ح َوان أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ

اِك، َوَعْبُد اْلبَاِقيَوأَبُو َبْكِر ْبُن احلَْ  مَّ ْبُن قَاِنٍع، َوِإَْسَاِعيُل    اِرِث اْلَفِقيهُ قَااَل: أان َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ان ُعْثَماُن ْبُن َأمْحََد ْبِن السَّ
، ان ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، ان مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حَيََْي ْبِن  ْبُن َعِليٍّ قَالُوا: ان َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ اْْلَزَّاُز، ان ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم اأْلَْوِديُّ 

ُهمَ  ن َ بَ ي ْ يُ َفرَُّق   " قَاَل:  اْمَرأَتِِه  َعَلى  يُ ْنِفُق  َما  جيَُِد  اَل  الرَُّجِل  يف  اْلُمَسيِِّب  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  "َسِعيٍد،   ا 
هللاُ  َسَلَمَة، َعْن َعاِصِم اْبِن هَبَْدَلَة، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعِن النَِّبِّ َصلَّىقَاَل: َوان مَحَّاُد ْبُن  - 15709

 َعَلْيِه َوَسلََّم مِبِْثِلهِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ان أَبُو اْلعَ   - 15725 ٍد، ان َشاَذاُن، أان احْلََسُن ْبُن  َأْخرَباََن حُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ان اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ بَّاِس حُمَمَّ

َها َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ ، َعِن اْلَبِهيِّ دِّيِّ : " اَي فَاِطَمةُ  َم قَاَل ِلَفاِطَمَة بِْنِت قَ ْيسٍ َصاِلٍح، َعِن السُّ
َها الرَّْجَعةُ "  َفَقةُ ِلَمْن َكاَن ِلَزْوِجَها َعَلي ْ ْكىَن َوالن َّ َا السُّ  ِإَّنَّ

ْيُخ: رَِوايَةُ اجْلََماَعِة َعْن     لرَّمْحَِن َعْن فَاِطَمةَ َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد ا َكَذا أََتى ِبِه اأْلَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر َشاَذاُن َوالصَِّحيُح ُهَو اأْلَوَُّل قَاَل الشَّ
ْكىَن  السُّ َفَقِة ُدوَن  الن َّ َأيِب ،  بِْنِت قَ ْيٍس يف نَ ْفِي  بَ ْعِضِهْم َعْن  َبَة َعْن فَاِطَمَة، َويف رَِوايَِة  ْبِن ُعت ْ هللِا  ْبِن َعْبِد  ْيِد هللِا  وََكَذِلَك رَِوايَةُ ُعب َ

ْعِبِّ َواْلَبِهيِّ ن َ  يًعا َواْختُِلَف ِفيِه َعَلى َأيِب َبْكِر ْبنِ َسَلَمَة، َويف رَِوايَِة الشَّ َواأْلَْشَبهُ ِبِسيَاِق احْلَِديِث ،  َأيِب اجْلَْهِم َعْن فَاِطَمةَ   ْفيُ ُهَما َجَِ
َفَقَة َوَأِذَن َْلَا يف ااِلْنِتَقاِل ِلِعلٍَّة َلَعلََّها اْستَ  ْمنَا حَ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَ َفى الن َّ َيْت ِمْن ِذْكرَِها َوَقْد ذََكَرَها َغرْيَُها َعَلى َما َقدَّ

ْكىَن َأْصاًل  َها ،  ِذْكَرَها يف ِكتَاِب اْلِعَدِد َومَلْ يَرِْد نَ ْفُي السُّ َأاَل تَ َراهُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ يَ ُقْل َْلَا: اْعَتدِّي َحْيُث ِشْئِت َوَلِكنَّهُ َحَصن َ
َفَقةُ ِلَمْن َكاَنْت َعَلْيِه رَْجَعٌة " فَ َلْيَس  ،  ُث َرِضَي ِإْذ َكاَن َزْوُجَها غَائِبًا َومَلْ َيُكْن لَهُ وَِكيٌل حُيِْصنُ َهاَحيْ  ْكىَن َوالن َّ َا السُّ َوَأمَّا قَ ْولُُه: " ِإَّنَّ

َلهُ  َا ُهَو ِلِكْتَماَِنَا السََّبَب يف نَ ْقِلَها ، مِبَْعُروٍف يف َهَذا احْلَِديِث َومَلْ يَرِْد ِمْن َوْجٍه يُ ْثِبُت ِمث ْ  َوَأمَّا إِْنَكاُر َمْن أَْنَكَر َعَلى فَاِطَمَة فَِإَّنَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 [ 233بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ: }وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ{ ]البقرة:  
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، انَأْخرَباََن أَبُو َنْصرٍ  - 15737 َأمْحَُد ْبُن    ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة، أان أَبُو َمْنُصوٍر اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل النَّْضَرِويُّ

اْبِن عَ  ثَُه، َعِن  ْن َحدَّ ، َوَعمَّ ْعِبِّ الشَّ َأْشَعُث، َعِن  ان  ان ُهَشْيٌم،  َمْنُصوٍر،  ْبُن  ان َسِعيُد  هللاُ َعْنهُ يف قَ ْوِلِه: }َوَعَلى جَنَْدَة،  بَّاٍس َرِضَي 
 [ قَاَل: " َأْن اَل ُيَضارَّ " 233اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك{ ]البقرة:  

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ 
الطَّيِِّب    -  15741 أَبُو  أان  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ان َحْفُص ْبُن َعْبِد  َأْخرَباََن  ْبُن ِعَصاٍم،  ان حَمَْمُش   ، ِعرِييُّ الشَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا  حُمَمَّ

َثِِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَماَن، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُصَهْيٍب، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ عَ  ِل هللِا ْنهُ أَنَّهُ قَاَل: َغَزْواَن َمَع َرُسو هللِا، َحدَّ
َلْو َكاَن َشبَاُب هَ  َلهُ فَ ُقْلنَا:  ْيَمةً  َيُسوُق غُن َ َنِشيٌط  بِنَا َشابٌّ  تَ ُبوًكا َفَمرَّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َكاَن َخرْيًا  َصلَّى  َذا َوَنَشاطُهُ يف َسِبيِل 

هللاُ  هللِا َصلَّى  بَ َلَغ َرُسوَل  َهى قَ ْولُنَا َحَّتَّ  َها فَانْ ت َ ِمن ْ ِإْن َكاَن َلهُ  ِإنَّهُ  أََما   " َما قُ ْلُتْم؟ " قُ ْلنَا: َكَذا وََكَذا قَاَل:   "  َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: 
اَن َيْسَعى َعَلى  َسبِيِل هللِا، َوِإْن كَ َيْسَعى َعَلى َواِلَدْيِه أَْو َأَحِدُِهَا فَ ُهَو يف َسِبيِل هللِا، َوِإْن َكاَن َيْسَعى َعَلى ِعيَاٍل َيْكِفيِهْم فَ ُهَو يف 

 نَ ْفِسِه فَ ُهَو يف َسِبيِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ " 
 حسن. # قال المحقق:

 
ْبُن َعلِ   -  15742 ُد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ اِبْلُكوفَِة، أان  اْلَقاِضي  نَُذْيِر ْبِن َجنَاٍح  ْبُن  ٍد َجنَاُح  َأمْحَُد ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ان  ْبِن ُدَحْيٍم،   يِّ 

ُهَما قَاَل: مَ  ، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ ُبوا ِمْن َخْلِقِه  َحازٍِم، ان َعِليُّ ْبُن َحِكيٍم، ان َشرِيٌك، َعْن َمْغَراَء اْلَعْبِديِّ َعجَّ رَّ هِبِْم رَُجٌل فَ ت َ
َعلَ  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  فَأَتَ َوا  هللِا  َسبِيِل  يف  َهَذا  َلْو َكاَن  َعَلى فَ َقالُوا:  َيْسَعى  ِإْن َكاَن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  فَ َقاَل  َوَسلََّم  ْيِه 

َها  ، َوِإْن َكاَن َيْسَعى َعَلى نَ ْفِسهِ أَبَ َوْيِه َشْيَخنْيِ َكِبريَْيِن فَ ُهَو يف َسِبيِل هللِا، َوِإْن َكاَن َيْسَعى َعَلى َوَلٍد ِصغَاٍر فَ ُهَو يف َسِبيِل هللاِ   لِيُ ْغِني َ
 فَ ُهَو يف َسِبيِل هللِا " 

 منكر.  # قال المحقق:
 

ْبُن حَمُْموٍد احْلَاِفُظ مِبَْرَو،    -  15745 ُد  الرَّمْحَِن حُمَمَّ أَبُو َعْبِد  َثِِن  احْلَاِفُظ، َحدَّ أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن َأمْحََد اْلَقاِضي، ان  َأْخرَباََن  ان مَحَّاُد 
َعلِ  ْبُن  ُد  مَحَّادٍ حُمَمَّ َعْن  الصَّاِئِغ،  إِبْ َراِهيَم  َعْن  مَحَْزَة،  أَبُو  أان  يَ ُقوُل:  َأيِب  ْعُت  َسَِ قَاَل:  َشِقيٍق  ْبِن  احْلََسِن  ْبِن  َعِن  يِّ  ِإبْ َراِهيَم،  َعْن   ،

َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم: " ِإنَّ أَْواَلدَُكْم ِهَبةُ هللِا َلُكْم }يَ َهُب ِلَمْن َيَشاءُ اأْلَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
]الشورى:   الذُُّكوَر{  َيَشاءُ  ِلَمْن  َويَ َهُب  " 49ِإاَنًَث  َها  ِإلَي ْ اْحَتْجتُْم  ِإَذا  َلُكْم  َوأَْمَواُْلُْم  فَ ُهْم   ] 

 منكر.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن َعْبِد هللِا اجْلَرَّاِحيُّ مِبَْرَو، ان حَيََْي ْبُن َساَسَوْيِه، ان َعْبُد الْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا -  15746 َثِِن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ َكرمِِي  ِفُظ، َحدَّ
، ان َوْهُب ْبُن زَْمَعَة، أان ُسْفيَاُن ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك قَاَل: َسأَْلُت َعْبَد هللِا ْبَن اْلُمبَاَرِك   ِريُّ كَّ َها: السُّ َعْن َحِديِث َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

َها "   " فَ ُهْم َوَأْمَواُْلُْم َلُكْم ِإَذا اْحَتْجتُْم ِإلَي ْ
اأْلَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة قَاَل ُسْفيَاُن: َوَهذَ  ِإبْ َراِهيَم، َعِن  بِِه ُسْفيَاُن، َعْن مَحَّاٍد، َعْن  َثِِن  ِمْن  فَ َقاَل: َحدَّ هللِا:  ،  مَحَّادٍ ا َوْهٌم  قَاَل َعْبُد 

ُعَمارَةَ  َعْن  َحِديِثِه  ِمْن  َوَهَذا  هللِا:  َعْبُد  قَاَل  حَيَْفظُوا  فَ َلْم  احْلَِديِث  َهَذا  َعْن  ُسْفيَاَن  َأْصَحاَب  اأْلَْسَوُد َسأَْلُت  ِفيِه  لَْيَس  ُعَمرْيٍ  ْبِن   
رُوِ  َوَقْد  ْيُخ:  الشَّ قَاَل  اْحَتْجتُْم  ِإَذا  ِفيِه  َهِذهِ َولَْيَس  ُدوَن  َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشَة  َعْن  اأْلَْسَوِد  َعِن  ِإبْ َراِهيَم  َعْن  اأْلَْعَمِش  َعِن  َي 

ْسنَاِد َغرْيُ حَمُْفوظٍ   اللَّْفظَِة َوُهَو هِبََذا اإْلِ
 صحيح لسفيان الثوري. # قال المحقق:

 
َنَة،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُ   - 15751 ي ْ ، أان اْبُن ُعي َ اِفِعيُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أان الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أان الشَّ و اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َأنَّ رَُجاًل َجاَء ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ  ااًل َوِعيَااًل َوِإنَّ أِلَيِب َمااًل َوِعيَااًل  ِإنَّ ِل مَ َعْن حُمَمَّ
 فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلََّم: " أَْنَت َوَماُلَك أِلَبِيَك "  ، يُرِيُد َأْن َيَُْخَذ َماِل فُ ُيْطِعَمهُ ِعيَاَلهُ 

َواَل  ُأَخَر  أَْوُجٍه  ِمْن  َمْوُصواًل  رُِوَي  َوَقْد  َقِطٌع  ُمن ْ ُلَها   َهَذا  ِمث ْ ُبُت   يَ ث ْ
اُل، ان َعْبُد هللِا ْبُن اَنِفٍع  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أان أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َكاِمٍل اْلَقاِضي، ان َأمْحَُد ْبُن َسِعيٍد اجْلَمَّ   -  15752

ٍد، َعْن أَبِيِه،  َثِِن اْلُمْنَكِدُر ْبُن حُمَمَّ  . َعْن َجاِبٍر َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا َفذََكَرهُ الصَّائُِغ، َحدَّ
ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َمْن زََعَم َأنَّ َماَل اْلَوَلِد أِلَبِيِه اْحَتجَّ ِبظَاِهِر َهَذا احْلَِديِث، َوَمْن زََعمَ    َأنَّ َلهُ ِمْن َماِلِه َما َيْكِفيِه ِإَذا اْحتَاَج  قَاَل الشَّ

ْغىَن َعْنهُ مَلْ َيُكْن ِلْْلَِب ِمْن َمالِِه َشْيٌء، اْحَتجَّ اِبأْلَْخبَاِر الَّيِت َورََدْت يف حَتْرمِِي َمالِ ِإلَْيِه فَ   اْلَغرْيِ، َوأَنَّهُ َلْو َماَت َوَلهُ اْبٌن مَلْ َيُكْن  ِإَذا اْست َ
ُدُس، َوَلْو َكاَن أَبُوهُ مَيِْلُك مَ   اَل اْبِنِه حَلَازَهُ ُكلَّهُ ِلْْلَِب ِمْن َماِلِه ِإالَّ السُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

وِسيُّ  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق بْ   -  15754 ِد ْبِن يُوُسَف السُّ ُن حُمَمَّ
ان أَبُو اْلَعبَّاِس ْبنُ  الطَّاِئيِّ قَالُوا:  ْبِن زاَِيٍد  اْلُمْنِذِر  اْلَفْيُض ْبُن َوثِيٍق، َعِن  أان  الصَّغَاّنُّ،  ِإْسَحاَق  ُد ْبُن  يَ ْعُقوَب، ان حُمَمَّ ان ِإَْسَاِعيُل    ،

دِّيَق َرِضَي هللاُ َعْنهُ ف َ  َقاَل َلهُ رَُجٌل: اَي َخِليَفَة َرُسوِل هللِا، َهَذا ْبُن َأيِب َخاِلٍد، َعْن قَ ْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم قَاَل: َحَضْرُت َأاَب َبْكٍر الصِّ
َماِل ُكلَّهُ َوجَيْتَاَحهُ  َيَُْخَذ  َأْن  هللِا ،  يُرِيُد  اَي َخِليَفَة َرُسوِل  "، فَ َقاَل:  َيْكِفيَك  َما  َماِلِه  ِمْن  َلَك  َا  ِإَّنَّ  " هللاُ َعْنُه:  َبْكٍر َرِضَي  أَبُو  فَ َقاَل 

َي هللاُ َعْنُه: " اْرَض َسلََّم أَلَْيَس قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَْنَت َوَماُلَك أِلَبِيَك " فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر َرضِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 
 مِبَا َرِضَي هللاُ ِبِه "  

َا يَ عْ ، َوَرَواهُ َغرْيُهُ َعِن اْلُمْنِذِر ْبِن زاَِيدٍ  َفَقةَ َوقَاَل ِفيِه: ِإَّنَّ  َواْلُمْنِذُر ْبُن زاَِيٍد َضِعيفٌ ، ِِن ِبَذِلَك الن َّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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  أَحَدُهُمَ سَبْعَ أَوْ ثَمَانِ سِنِنيَانُوا صِغَار ا، فَإِذَا بَلَغَ  بَابُ الْأَبَوَيْنِ إِذَا افْتَرَقَا وَهُمَا فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَكَ 

 وَهُوَ يَعْقِلُ خُيِّرَ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَكَانَ عِنْدَ أَيِّهِمَا اخْتَارَ 
اأْلََصمُّ،    -  15757 اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلََسِن، قَااَل:  ْبُن  َبْكِر  ِإْسَحاَق، َوأَبُو  ْبُن َأيِب  أَبُو زََكرايَّ  ، َأْخرَباََن  اِفِعيُّ الشَّ أنبأ  الرَّبِيُع،  أنبأ 

ٍد: َأظُنُّهُ َعْن ِهاَلِل ْبِن َأيِب َمْيُمونََة، َعْن أَ  َنَة، َعْن زاَِيِد ْبِن َسْعٍد، قَاَل أَبُو حُمَمَّ ي ْ يِب َمْيُمونََة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، ح َوأان أَبُو أنبأ اْبُن ُعي َ
َهاّنُّ  ، ثنا َهارُوُن ْبُن َمْعُروٍف، ثنا َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ َهاّنُّ، أنبأ أَبُو يَ ْعَلى اْلَمْوِصِليُّ ِد ْبُن َحيَّاَن اأْلَْصب َ ُسْفيَاُن ْبُن  ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ

َأنَّ  َأيِب ُهَريْ َرَة،  أَبِيِه، َعْن  ْبِن َأيِب َمْيُمونََة، َعْن  ْبِن َسْعٍد، َعْن ِهاَلِل  َنَة، َعْن زاَِيِد  ي ْ َبنْيَ  ُعي َ  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخريََّ ُغاَلًما 
هِ   أَبِيِه َوأُمِّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْأُمِّ تَتَزَوَّجُ فَيَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ حَضَانَةِ الْوَلَدِ وَيَنْتَقِلُ إِلَى جَدَّتِهِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد، أنبأ اْبُن ُشَعْيٍب، َأْخرَبّن اْبنُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا  -  15767   ِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد هللِا، َمْوىَل ُغْفَرَة أَنَّهُ َأْخرَبَُه، َعْن زَْيِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبنِ  ، أَنَّهُ َأْخرَبَهُ َأنَّ ُعَمَر ْبَن َجا  َْلِيَعَة احْلَْضَرِميُّ رِيََة اأْلَْنَصاِريِّ
ْعُت اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِحنَي َخاَصَم ِإىَل َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف اْبِنِه، فَ َقَضى بِِه أَبُو َبْكٍر رَ  ِه، ُثَّ قَاَل: َسَِ ِضَي هللاُ َعْنهُ أِلُمِّ

 ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اَل تُولَْه َواِلَدٌة َعْن َوَلِدَها "َرُسوَل هللِا َصلَّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي عَمَل  وَاصِب  

ُد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو زََكرايَّ   - 15784  ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْبُن َخاِلٍد، ُمْسِلُم  َأْخرَبّن  اْبُن َوْهٍب،  أنبأ  احْلََكِم،  ْبِن َعْبِد  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  أنبأ حُمَمَّ يَ ْعُقوَب،  ْبِن َعبْ   ْبُن  اْلَعاَلِء  الرَّمْحَِن، َعْن َعِن  ِد 

َأنْ  ِإالَّ  اأْلََمِة،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن َكْسِب  ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى  َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل:   َيُكوَن َْلَا َعَمٌل َواِصٌب، َأْو َكْسٌب أَبِيِه، َعْن 
 يُ ْعَرُف َوْجُهُه.  

 الزَّجْنِيِّ ْبِن َخاِلٍد، َعْن َحَراِم ْبِن ُعْثَماَن، َعْن َأيِب َعِتيٍق، َعْن َجاِبٍر َمْرفُوًعا َوَرَواهُ َعِليُّ ْبُن اجْلَْعِد، َعِن 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ سِيَاقِ مَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِ الْمَمَالِيكِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَيْهِمْ وَقَذْفِهِمْ 
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أَبُ   -  15801 حُمَمَّ َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  اْلَفِقيُه،  الطُّوِسيُّ  ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  ِإْسَحاَق  احْلََسِن و  ْبُن  ِد 
َعنْ  َسْعٍد،  ْبُن  اللَّْيُث  َثِِن  َحدَّ بَُكرْيٍ،  اْبُن  ثنا   ، اْلُبوَشْنِجيُّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثنا   ، ْبِن اْلَكارِزِيُّ ِد  حُمَمَّ ْبِن  َبْكِر  َأيِب  َعْن  َسِعيٍد،  ْبِن  حَيََْي   

ِه َوَسلََّم: " َما زَاَل ِجرْبِيُل َعَلْيِه َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، َعْن َعْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ 
ْنُت َأْن َيْضِرَب لَهُ َأَجاًل السَّاَلُم يُوِصيِِن ابِ  ْنُت أَنَّهُ يُ َورِّثُُه، َوَما زَاَل يُوِصيِِن اِبْلَمْمُلوِك َحَّتَّ ظَن َ تًا ِإَذا بَ َلَغهُ َعَتَق  جْلَاِر َحَّتَّ ظَن َ أَْو َوق ْ

 " 
 صحيح دون موضع الشاهد. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا احْلََسُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُ   - 15820 و َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، ثنا َسْلُم ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: َسَِ  ى ْبُن رََجا اْلَيْشُكِريُّ َن الرَّبِيِع، قَاَل: أَتَ ْيُت ْعُت َسَواَدَة بْ ْبُن ُمْكَرٍم، ثنا أَبُو النَّْضِر، ثنا اْلُمَرجَّ
ُمْرُهْم فَ ْلُيْحِسُنوا ِغَذاَء راَِبِعِهْم، َوُمْرُهْم  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأَْلُتهُ فَأََمَر ِل ِبَذْوٍد، َوقَاَل: " ِإَذا رََجْعَت ِإىَل بَ ْيِتَك فَ 

 وا هِبَا ُضُروَع َمَواِشيِهْم ِإَذا َحَلُبوا ".  فَ ْليُ َقلُِّموا َأْظَفارَُهْم، اَل يَ ْعِبطُ 
َها ِسَخاْلََ  ، َوزَاَد ِفيِه: َوُقْل َْلُْم: فَ ْلَيْحتَِلُبوا َعَلي ْ ُد ْبُن مُحَْراَن، َعْن َسْلِم اجْلَْرِميِّ َنةُ َوِهَي ِعَجاٌف " َوَرَواهُ حُمَمَّ  ا اَل ُتْدرُِكَها السَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

ٍد احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَؤمَِّل، أنبأ أَبُو ُعْثَماَن َعْمُرو ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْصرِ   -   15821 اِب،  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ ، ثنا حُمَمَّ يُّ
ْبِن ُِبَرٍي، َعْن   يَ ْعُقوَب  ثنا اأْلَْعَمُش، َعْن  ْيٍد،  ْبُن ُعب َ يَ ْعَلى  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ثنا  هللِا َصلَّى  أُْهِدَيْت ِلَرُسوِل  اأْلَْزَوِر، قَاَل:  ْبِن  ِضَراِر 

َها، فَ َقاَل: " دَْع َداِعي اللََّْبِ ".   تُ َها، َفَجَهْدُت َحْلب َ َها، َفَحَلب ْ  ِلْقَحٌة، فَأََمَرّن َأْن َأْحِلب َ
،  ْبُن َداُوَد، َعِن اأْلَْعَمِش. َوَخاَلَفُهْم أَبُو ُمَعاِويََة فَ َرَواهُ َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِسنَانٍ وََكَذِلَك َرَواهُ اْبُن اْلُمبَاَرِك، َوَعْبُد هللاِ 

ُد ْبنُ  : َعْن َأيِب ُمَعاوِيَةَ ََنَْو رَِوايَِة اجْلََماَعةِ  َعْن يَ ْعُقوَب، َعْن ِضَراٍر، َوقَاَل: حُمَمَّ  اْلُمَثىنَّ
 ضعيف.  محقق:# قال ال
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 بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ مِنَ السُّنَّةِ 
، ثنا َعِليُّ ْبُن َحْرٍب، ثنا ُسْفيَ   - 15854 َنَة، َعْن ِهَشاِم  اُن ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَمْوِصِليُّ ي ْ ُعي َ

ْيَس ُكْفًرا يَ ْنِقُل َعْن ِملٍَّة }َوَمْن مَلْ حَيُْكْم ْبِن ُحَجرْيٍ، َعْن طَاُوٍس، قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: ِإنَّهُ لَْيَس اِبْلُكْفِر الَِّذي َتْذَهبُوَن ِإلَْيِه، ِإنَّهُ لَ 
 [ ُكْفٌر ُدوَن ُكْفرٍ 44َن{ ]املائدة:  مِبَا أَنْ َزَل هللاُ فَأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرو 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ 

 بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ مِنَ السُّنَّةِ 
ْغَداَد، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُدُرسْ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ  - 15863 ِد ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَّ َوْيِه، ثنا  حُمَمَّ ت َ

، َعْن ُعْقَبَة ْبِن يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَِة، ثنا مُحَْيُد ْبُن ِهاَلٍل، َعنْ   َنْصِر ْبِن َعاِصٍم اللَّْيِثيِّ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ، َأََب َعَليَّ   ِلَمْن قَ َتَل ُمْؤِمنًا " قَاَْلَا َثاَلَثً َماِلٍك اللَّْيِثيِّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن السَِّبيِعيُّ اِبْلُكوَفِة،    -   15864 احْلَُسنْيِ َعِليُّ  أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  اْلِغَفاِريُّ ْبُن َحازٍِم  َأمْحَُد  ثنا 
ٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا حَيََْي أنبأ َعِليُّ ْبُن قَاِدٍم، َعْن َعطَاِء ْبِن ُمْسِلٍم، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمحَْ  ُد ْبُن حُمَمَّ

بْ  اْلَعاَلِء  اْْلَفَّاُف، َعِن  ُمْسِلٍم  ْبُن  ثنا َعطَاءُ  اَدُة،  احْلَْضَرِميُّ َسجَّ ْبُن مَحَّاٍد  احْلََسُن  ثنا  َأيِب ْبُن َصاِعٍد،  ْبِن  اْلُمَسيَِّب، َعْن َحِبيِب   ِن 
َلُه، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ََثِبٍت، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ قَِتياًل، قُِتَل َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَل يُْدَرى   َمْن قَ ت َ

َلُه،  هَبُُم هللاُ، ِإالَّ َأْن َوَسلََّم: " يُ ْقَتُل قَِتيٌل َوأاََن ِفيُكْم اَل يُْدَرى َمْن قَ ت َ َماِء َوَأْهَل اأْلَْرِض اْشرَتَُكوا يف قَ ْتِل ُمْؤِمٍن َلَعذَّ َلْو َأنَّ َأْهَل السَّ
َما ، َوَحِديُث َأيِب َعْبِد هللِا خُمَْتَصٌر: " َلِو اْجَتَمَع َأْهُل السَّ ِض َعَلى قَ ْتِل اْمِرٍئ ِء َوَأْهُل اأْلَرْ اَل َيَشاَء َذِلَك " َلْفُظ َحِديِث اْلَمالِيِِنِّ

هَبُُم هللاُ "   ُمْؤِمٍن َلَعذَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
هللاِ   -  15885 أَبُو َعْبِد  ثنا   ، اْلَعْنرَبِيُّ ٍد  ْبُن حُمَمَّ أَبُو زََكرايَّ حَيََْي  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  ثنا   َأْخرَباََن   ، اْلَعْبِديُّ ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ُد   حُمَمَّ

، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن حمَُ  ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، َعْن أَبِيِه، احْلََكُم ْبُن ُموَسى، ثنا حَيََْي ْبُن مَحَْزَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد، َعِن الزُّْهِريِّ مَّ
ِإىَل  أَنَّهُ َكَتَب  َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللاُ  النَِّبِّ َصلَّى  ِه، َعِن  َبَط َعْن َجدِّ اْعت َ َمِن  ِإنَّ  اْلِكتَاِب:  احْلَِديَث، قَاَل: وََكاَن يف  اْلَيَمِن. َفذََكَر  َأْهِل   

أَْيًضا َعْبُد الرَّ  اْلَمْقتُوِل. َوَرَواهُ  َأْولِيَاءُ  يَ ْرَضى  َأْن  بَ يَِّنٍة فَِإنَّهُ قَ َوٌد، ِإالَّ  النَّ ُمْؤِمنًا قَ ْتاًل َعْن  َلى، َعِن  لَي ْ َأيِب  ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه مْحَِن ْبُن 
 َوَسلََّم ُمْرَساًل 

 صحيح.  # قال المحقق:
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 بَابُ إِجيَابِ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ غَيْرِهِ 
ِد ْبِن اْلُمِغريَِة، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ، ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا  - 15887 َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ

لَِولِيِِّه سُ  اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه: }فَ َقْد َجَعْلنَا  ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن  [، قَاَل:  33ْلطَااًن{ ]اإلسراء:  ثنا ُسْفيَاُن، َعْن ُخَصْيٍف، َعْن َسِعيِد 
 [ قَاَل: اَل يَ ْقُتِل اثْ َننْيِ ِبَواِحٍد ". 33إلسراء: َسِبياًل َعَلْيِه، }َفاَل ُيْسِرْف يف اْلَقْتِل{ ]ا

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبنُ  - 15893 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ  يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ
َبْكٍر،   ، عَ َأيِب  اللَّْيِثيِّ يَزِيَد  ْبِن  ، َعْن َعطَاِء  الزُّْهِريُّ ثنا  ِإْسَحاَق،  ْبُن  الرَّمْحَِن  ثنا َعْبُد  ْبُن زُرَْيٍع،  يَزِيُد  َأنَّ  ثنا   ، اْْلَُزاِعيِّ َأيِب ُشَرْيٍح  ْن 

ْساَلِم، َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأْعََّت النَّاِس َعَلى هللِا َمْن ق َ  َتَل َغرْيَ قَاتِِلِه، أَْو طََلَب ِبَدٍم يف اجْلَاِهِليَِّة ِمْن َأْهِل اإْلِ
ْيِه َما مَلْ تُ ْبِصَرا "  ن َ  َأْو َبصََّر َعي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

احْلََسِن، ثنا اْلَقْعَنِبُّ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ ُموَسى ْبُن    -  15894
ْبُن   أَبُو زََكرايَّ  ح َوَأْخرَباََن  قَاَل: ُوِجَد.   ، ُحَسنْيٍ ْبِن  َعِليِّ  َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ٍد،  حُمَمَّ ْبِن  َجْعَفِر  احْلََسِن  َعْن  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو  ِإْسَحاَق،  َأيِب 

ثنا   ِإبْ َراِهيُم ْبُن حمَُ اْلَقاِضي، قَااَل:  أنبأ   ، اِفِعيُّ الشَّ أنبأ  ْبُن ُسَلْيَماَن،  الرَّبِيُع  أنبأ  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْبِن  أَبُو  ٍد، َعْن َجْعَفِر  مَّ
هللاُ َعَليْ  أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل: ُوِجَد يف قَائِِم َسْيِف َرُسوِل هللِا َصلَّى  ٍد، َعْن  هللِا ". حُمَمَّ النَّاِس َعَلى  َأْعَدى  ِإنَّ  ِه َوَسلََّم ِكتَاٌب: " 

اْلَقاِتُل َغرْيَ قَاتِِلِه، َوالضَّاِرُب َغرْيَ َضارِِبِه، وَ  هللِا  النَّاِس َعَلى  َأْعََّت  ِإنَّ   " َمَوالِيِه فَ َقْد َكَفَر مِبَا  َويف َحِديِث ُسَلْيَماِن:  تَ َوىلَّ َغرْيَ  َمْن 
ٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " أَنْ َزَل هللاُ عَ   َلى حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْبنُ   -  15895 أنبأ   ، اِفِعيُّ الشَّ أنبأ  الرَّبِيُع،  أنبأ  اْلَعبَّاِس،  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َبْكٍر،  َوأَبُو   ، زََكرايَّ أَبُو  ْبِن َوَأْخرَباََن  ِد  حُمَمَّ َعْن  َنَة،  ي ْ ُعي َ  
ق ُ  قَاَل:  هللاُ ِإْسَحاَق،  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِقَراِب  يف  الَّيِت َكاَنْت  الصَِّحيَفِة  يف  َما َكاَن   : َعِليٍّ ْبِن  ِد  حُمَمَّ َجْعَفٍر  أِلَيِب  َوَسلََّم؟ ْلُت  َعَلْيِه   

ٍد فَ َقاَل: َكاَن ِفيَها: " لََعَن هللاُ اْلَقاتَِل َغرْيَ قَاتِِلِه، َوالضَّاِرَب َغرْيَ َضارِِبِه. َوَمْن ت َ  َوىلَّ َغرْيَ َوِلِّ نِْعَمِتِه فَ َقْد َكَفَر مِبَا أَنْ َزَل هللاُ َعَلى حُمَمَّ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ِسنَاٍن، ث - 15896 ْيُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَمِجيِد، ثنا اْبُن َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، ثنا حُمَمَّ نا ُعب َ
الرَّمْحَِن، َعْن َعائِ  بِْنِت َعْبِد  الرَّمْحَِن، َعْن َعْمَرَة  ْبِن َعْبِد  ِد  َماِلًكا، َعْن حُمَمَّ ْعُت  َا قَاَلْت:  َوْهٍب، قَاَل: َسَِ أَنَّ َها،  َشَة، َرِضَي هللاُ َعن ْ

ا الرَُّجُل َضَرَب َغرْيَ َضارِِبِه، َورَجُ   ُوِجَد يف قَائِِم َسْيِف َرُسولِ  ٌل قَ َتَل َغرْيَ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِكتَااَبِن: " ِإنَّ َأَشدَّ النَّاِس ُعتُ وًّ
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 يَ ْقَبُل هللاُ ِمْنهُ َصْرفًا َواَل َعْداًل "، َوذََكَر احْلَِديَث.  قَاتِِلِه، َورَُجٌل تَ َوىلَّ َغرْيَ َأْهِل نِْعَمِتِه. َفَمْن فَ َعَل َذِلَك فَ َقْد َكَفَر اِبهلِل َوَرُسولِِه، اَل 
ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب الّرَِجاِل، يَ ْرِوي َعْن أَبِيهِ   ُهَو َماِلُك ْبُن حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َأمْحََد ْبِن    -  15901 ْبُن  احْلََسِن َعِليُّ  اْلُمَثىنَّ  َأْخرَباََن أَبُو  َأيِب  َثِِن  ، َحدَّ اْلُمَثىنَّ ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ُمَعاذُ ْبُن  أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ َعْبَداَن، 
َأْخرَبّن    ، اْلَعْنرَبِيُّ اْْلَْشَخاِش  َماِلِك ْبِن  احْلُرِّ ْبِن  ْبِن  اَن  ْبِن َنْصِر ْبِن َحسَّ ُمَعاِذ  ْبِن  ُمَعاِذ  احلُْ ْبُن  َثِِن  َثِِن َأيِب، َحدَّ ، َحدَّ ْبُن ُحَصنْيٍ رُّ 

ْيًدا َبِِن اْْلَشْ  ْيِه قَ ْيًسا َوُعب َ اَن، َعْن ُحَصنْيِ ْبِن َأيِب احْلُرِّ، َأنَّ أاََبهُ َماِلًكا، َوَعمَّ َخاِش، أَتَ َوا النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنْصُر ْبُن َحسَّ
دٍ َفَشَكْوا ِإلَْيِه غَارََة َخْيٍل ِمْن   ِهْم َعَلى النَّاِس، َفَكَتَب َْلُْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َهَذا ِكتَاٌب ِمْن حُمَمَّ َرُسوِل   َبِِن َعمِّ

عَ  َمَسلَُّموَن  آِمنُوَن  إِنَُّكْم  اْْلَْشَخاِش:  َبِِن  ْيٍد  َوُعب َ َوقَ ْيٍس،  ِلَماِلٍك  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  تُ ْؤَخُذوَن هللِا  اَل  ِدَماِئُكْم َوَأْمَواِلُكْم،  َلى 
 ِِبَرِيَرِة َغرْيُِكْم، َواَل جَتِِْن َعَلْيُكْم ِإالَّ أَْيِديُكْم " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ 
أَبُو    -  15905 ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  ثنا َأْخرَباََن   ، اْلَعْبِديُّ ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ُد  هللِا حُمَمَّ أَبُو َعْبِد  ثنا   ، اْلَعْنرَبِيُّ ٍد  ْبُن حُمَمَّ زََكرايَّ حَيََْي 

َأيِب  ، َعْن  الزُّْهِريِّ ْبِن َداُوَد، َعِن  ، ثنا حَيََْي ْبُن مَحَْزَة، َعْن ُسَلْيَماَن  اْلَقْنطَرِيُّ ْبُن ُموَسى  ْبنِ   احْلََكُم  ْبِن َحْزٍم،   َبْكِر  ِد ْبِن َعْمرِو  حُمَمَّ
ِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أَنَّهُ َكَتَب ِإىَل َأْهِل اْلَيَمِن ِبِكتَاٍب  اَيُت، َوبَ َعَث ِبِه َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ َنُن َوالدِّ ِفيِه اْلَفَراِئُض َوالسُّ

 يِه: " َوَأنَّ الرَُّجَل يُ ْقَتُل اِبْلَمْرأَِة " َمَع َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، وََكاَن فِ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابٌ فِيمَنْ لَا قِصَاصَ بَيْنَهُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبنُ   -  15911 ، أنبأ ُمْسِلُم ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ  ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ
َأنَّ َرُسوَل هللِا صَ  َأْحَسبُهُ قَاَل: َوُُمَاِهٍد، َواحْلََسِن،  اْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ َعْن َعطَاٍء، َوطَاُوٍس،  يَ ْوَم َخاِلٍد، َعِن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل  لَّى 

  ِبَكاِفٍر " اْلَفْتِح: " اَل يُ ْقَتُل ُمْؤِمنٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن    -   15912 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا أَبُو  َأيِب َعْمرٍو قَااَل:  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن  ْبُن َعْبِد فََأْخرَباََن  َأمْحَُد  يَ ْعُقوَب، ثنا 

بَُكرْيٍ  ْبُن  يُوُنُس  ثنا   ، اْلُعطَارِِديُّ ْبُن  اجْلَبَّاِر  يَ ْعُقوُب  ثنا  اأْلَْزَهِر،  أَبُو  ثنا  ِباَلٍل،  ْبُن  َحاِمِد  أَبُو  أنبأ  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ح   .
َثِِن َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ  يًعا، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ : َخَطَب َرُسوُل هللِا َصلَّى ِه، قَالَ ِإبْ َراِهيَم ْبِن َسْعٍد، ثنا َأيِب َجَِ

ًة، َواَل ِحْلَف  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم النَّاَس َعاَم اْلَفْتِح فَ َقاَل: " أَي َُّها النَّاُس ِإنَّهُ َما َكاَن ِمْن ِحْلٍف يف اجْلَاِهِليَّ  ْساَلَم مَلْ يَزِْدهُ ِإالَّ ِشدَّ ِة فَِإنَّ اإْلِ
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ْساَلِم، َواْلُمْسِلُمو  َعَدَِتِْم، اَل يُ ْقَتُل  َن يٌَد َعَلى َمْن ِسَواُهْم، َيْسَعى ِبِذمَِّتِهْم َأْداَنُهْم، يَ ُردُّ َعَلْيِهْم أَْقَصاُهْم، تُ َردُّ َسَرااَيُهْم َعَلى ق َ يف اإْلِ
 َصَدقَاَُتُْم ِإالَّ يف ُدورِِهْم "  ُمْؤِمٌن ِبَكاِفٍر، ِديَةُ اْلَكاِفِر ِنْصُف ِديَِة اْلُمْؤِمِن، اَل َجَلَب َواَل َجَنَب، َواَل تُ ْؤَخُذ 

 َلْفُظ َحِديِث يُوُنَس ْبِن بَُكرْيٍ 
 # قال المحقق: حسن.

 

 
ُد ْبُن  فََأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَالُ   -  15914 وا ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ِعيَا  ْبُن  يَزِيُد  َأْخرَبّن  َوْهٍب،  اْبُن  ثنا  َنْصٍر،  ْبُن  َِبُْر  ثنا  َعْن يَ ْعُقوَب،   ، احْلَُصنْيِ بِْنِت  ُخَرْيِنَق  َعْن  ْيٍد،  ُعب َ ْبِن  اْلَمِلِك  َعْبِد  َعْن  ٍض، 
ت َ  َأمَلْ   " اْلَفْتِح:  يَ ْوَم  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:   ، احْلَُصنْيِ ْبِن  ِعْمَراَن  ْبُن  َأِخيَها،  ِهاَلُل  َصاِحُبُكْم  َصَنَع  َما  ِإىَل  َر 

ْلُتهُ َفُدوهُ "، فَ َوَديْ نَاهُ َوبَ ُنو ُمْدِلٍج َمَعنَا، َفَجاُءوا بَِغَنٍم أُمَ  ْلُت ُمْؤِمنًا ِبَكاِفٍر َلَقت َ َها أَْلَوااًن. وََكاَنْت بَ ُنو يََّة؟ َلْو قَ ت َ ُعْفٍر مَلْ َأَر أْحَسَن ِمن ْ
 ُمْدِلٍج ُحَلَفاَء َبِِن َكْعٍب يف اجْلَاِهِليَِّة.  

أَْيضً  أَُميَّةَ َوَرَواهُ  ْبُن  ِخَراُش  قَاَل:  أَنَّهُ  ِإالَّ  ْيٍد،  ُعب َ ْبِن  اْلَمِلِك  َعْبِد  َعْن  ُعْثَماَن  ْبِن  ُعَمَر  َعْن   ، اْلَواِقِديُّ َومَلْ  ا  أَُميََّة،  ْبِن  ِهاَلِل  بََدَل   ،
يََة َوَما بَ ْعَدَها   يْذُكِر الدِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ِسنَانٍ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد حمَُ   -  15915 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن ُموَسى ْبِن اْلَفْضِل الصَّرْييفُّ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، ثنا  مَّ
عَ  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبَن  َماِلَك  ْعُت  َسَِ قَاَل:  َمْوِهٍب،  اْبُن  ثنا  اْلَمِجيِد،  َعْبِد  ْبُن  هللِا  ْيُد  َعْن ُعب َ الرَّمْحَِن،  َعْبِد  بِْنِت  َعْمَرَة  ْن 

َا قَاَلْت: ُوِجَد يف قَائِِم َسْيِف َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم كِ  َها، َأَنَّ تَااَبِن َفذََكَر َأَحَدُُهَا، قَاَل: َويف اآْلَخِر: َعاِئَشَة، َرِضَي هللاُ َعن ْ
َواَرثُ " اْلُمْؤِمنُوَن َتَكافَأُ ِدَماؤُ  ، َواَل   ُهْم، َوَيْسَعى ِبِذمَِّتِهْم َأْداَنُهْم، اَل يُ ْقَتُل ُمْسِلٌم ِبَكاِفٍر، َواَل ُذو َعْهٍد يف َعْهِدِه، َواَل يَ ت َ َأْهُل ِملََّتنْيِ

ِتَها، َواَل َعَلى َخالَِتَها، َواَل َصاَلَة بَ ْعَد اْلَعْصِر َحَّتَّ تَ غْ  ْمُس، َواَل ُتَساِفُر اْلَمْرَأةُ َثاَلَث لَيَاٍل ِإالَّ َمَع تُ ْنَكُح اْلَمْرأَةُ َعَلى َعمَّ ُرَب الشَّ
ْيُد هللِا ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْوَهٍب، َوَماِلٌك ُهَو اْبُن َأيِب الّرَِجا ُد ْبُن َعْبِد ِذي حَمَْرٍم ". اْبُن َمْوَهٍب ُهَو ُعب َ ِل، َوأَبُو الّرَِجاِل ُهَو حُمَمَّ

، الَِّذي َرَوى َعْنهُ ابْ ُنهُ َماِلكٌ الرَّمحَْ   ِن اأْلَْنَصاِريُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُم ْبُن َسِعيٍد، ثنا أََنُس ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َسعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا َعْمُرو ْبُن ِسنَاٍن، ثنا إِبْ َراِهي - 15916

َيَساٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  ْبِن  َمْعِقِل  احْلََسِن، َعْن  اجْلَنُوِب، َعِن  َأيِب  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل   ِعيَاٍض، َعْن َعْبِد السَّاَلِم ْبِن  َصلَّى 
  ِسَواُهْم، تَ َتَكافَأُ ِدَماُؤُهْم " يُ ْقَتُل ُمْؤِمٌن ِبَكاِفٍر، َواَل ُذو َعْهٍد يف َعْهِدِه، َواْلُمْسِلُموَن َيٌد َعَلى َمنْ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ  - 15918 َعفَّاَن، ثنا حَيََْي ْبُن آَدَم،   َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
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ْبُن   إِبْ َراِهيُم  اْلُمْسلِ ثنا  ِمَن  رَُجاًل  َأنَّ   ، َلَماّنِّ ي ْ اْلب َ ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن  اْلُمْنَكِدِر،  ْبِن  ِد  َعْن حُمَمَّ َأْهِل َأيِب حَيََْي،  ِمْن  رَُجاًل  قَ َتَل  ِمنَي 
هللِا َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأاَن َأَحقُّ َمْن َوََف ِبِذمَِّتِه "، ُثَّ أََمَر بِِه اْلِكتَاِب، فَ ُرِفَع ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َرُسوُل 

 فَ ُقِتَل.  
َقِطٌع َورَاِويِه َغرْيُ ثَِقٍة َوَقْد رُِوَي َعْن رَبِيَعَة، َعْن َعْبدِ  ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى الرَّمْحَِن ْبِن    َهَذا ُهَو اأْلَْصُل يف َهَذا اْلبَاِب، َوُهَو ُمن ْ َلَماّنِّ ي ْ اْلب َ

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُمْرَساًل 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ 

ِد ْبِن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ث  -  15938 ْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ نا أَبُو ُعب َ
َرضِ  َعِليٌّ  قَاَل  قَاَل:  َعاِمٍر،  َعْن  َجابٍِر،  َعْن  ِإْسَرائِيَل،  َعْن  وَِكيٌع،  ثنا  ُجنَاَدَة،  ْبُن  َسْلُم  اِئِب  السَّ اَل أَبُو  َأْن  نَِّة  السُّ ِمَن  َعْنُه:  هللاُ  َي 

 يُ ْقَتَل ُحرٌّ ِبَعْبدٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثنا السَّ   -   15939  ، ْبُن َعِليٍّ الصََّمِد  ثنا َعْبُد  ْبُن ُعَمَر،  احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ  َبْكِر ْبُن  ثنا َعْبُد  َوَأْخرَباََن أَبُو  ْبُن َسْهٍل،  ِريُّ 

اِك، عَ  الضَّحَّ ، َعْن ُجَوْيرِبٍ، َعِن  ثنا ُعْثَماُن اْلرُبِّيُّ ْبُن ُرَشْيٍد،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم هللِا  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  ُهْما،  هللاُ َعن ْ اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي  ِن 
ْسنَاِد َضْعفٌ   قَاَل: " اَل يُ ْقَتُل ُحرٌّ ِبَعْبٍد " يف َهَذا اإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ 
ِد ْبِن يُوُسَف اْلَفِقيُه، ثنا ُعْثَما  -  15948 ُد ْبُن حُمَمَّ ، َواْلَفْضُل َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو النَّْضِر حُمَمَّ ارِِميُّ ُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ

ْعَراّنُّ، قَااَل: ثنا أَبُو َصاِلٍح اْلِمْصرِيُّ  ِد ْبِن اْلُمَسيَِّب الشَّ َثِِن اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن   ْبُن حُمَمَّ َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َكاِتُب اللَّْيِث، َحدَّ
، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ، ُثَّ اأْلََسِديِّ  ، قَاَل: َجاَءْت َجارِيٌَة ِإىَل ُعَمَر ْبنِ ُعَمَر ْبِن ِعيَسى اْلُقَرِشيِّ

اْحرَتََق فَ ْرِجي.   النَّاِر َحَّتَّ  َعَدّن َعَلى  ََمِِن فَأَق ْ اَتَّ ِإنَّ َسيِِّدي  هللاُ َعْنهُ فَ َقاَلْت:  هللاُ َعْنُه: َهْل اْْلَطَّاِب َرِضَي  فَ َقاَل َْلَا ُعَمُر َرِضَي 
ا رََأى رََأى َذِلَك َعَلْيِك؟ قَاَلْت: اَل. قَاَل: فَ َهِل اْعرَتَْفِت لَهُ ِبَشْيٍء؟ قَالَ  ْت: اَل. فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنُه: " " َعَليَّ ِبِه " ". فَ َلمَّ

َْمتُ َها يف نَ ْفِسَها. قَ  َها؟ " " قَاَل ُعَمُر الرَُّجَل قَاَل: " " أَتُ َعذُِّب ِبَعَذاِب هللِا؟ " " قَاَل: اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي اَتَّ اَل: " " رَأَْيَت َذِلَك َعَلي ْ
وَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  رَُّجُل: اَل. قَاَل: " " فَاْعرَتََفْت َلَك ِبِه؟ " " فَ َقاَل: اَل. قَاَل: َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، َلْو مَلْ َأَْسَْع َرسُ ال

ا ِمْنَك " ". َفرَبَزَهُ َوَضَربَهُ ِماَئَة َسْوٍط، َوقَاَل لِْلَجارِيَِة: اْذَهِب فَأَْنِت يَ ُقوُل: " " اَل يُ َقاُد َِمُْلوٌك ِمْن َماِلِكِه، َواَل َوَلٌد ِمْن َواِلِدِه أَلََقْدَتَُ 
َمْعمُ  اْلَقْوُل  َوَهَذا  اللَّْيُث:  َوقَاَل  َصاِلٍح:  أَبُو  قَاَل  َوَرُسولِِه.  هللِا  َمْواَلةُ  َوأَْنِت  هللِا،  ِلَوْجِه  ِبِه، ُحرٌَّة   وٌل 
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ِد ْبِن َنصْ َوَأْخرَباََن أَ  - 15949 ، قَااَل:  بُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا َعْبَداُن، َوَعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ٍر الرَّْمِليُّ
َثِِن ُعَمرُ  َثِِن اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َحدَّ َثِِن َأيِب، َحدَّ  ْبُن ِعيَسى، َفذََكَرهُ بَِنْحِوِه.  ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُشَعْيٍب، َحدَّ

عِ  ْبِن  ُعَمَر  َغرْيَ  ْسنَاِد  اإْلِ هِبََذا  ُجَرْيٍج،  اْبِن  َعِن  َرَواهُ  َأْعَلُم  اَل  احْلَِديُث  َأمْحََد: َوَهَذا  أَبُو  اللَّْيِث، قَاَل  َغرْيَ  َهَذا  ُعَمَر،  َوَعْن  يَسى، 
ْعُت اْبَن مَحَّادٍ    َيْذُكُر َعِن اْلُبَخارِيِّ أَنَّهُ ُمْنَكُر احْلَِديثِ َوُهَو َمْعُروٌف هِبََذا، َسَِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَ   -  15950 بُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َعْن حَيََْي ْبِن أَيُّوَب، َعِن اْلُمَثىنَّ ْبِن ا أ لصَّبَّاِح، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن  نبأ حُمَمَّ

ى َسْنَدرًا َأِو اْبَن َسْنَدٍر، فَ َوَجَدهُ يُ َقبُِّل َجارِيًَة لَُه، فََأَخَذهُ فَجبَّهُ   أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، قَاَل: َكاَن ِلزِنْ بَاٍع َعْبدٌ  يَُسمَّ
ُلوُهْم َما اَل  َوَجدََع أُُذنَ ْيِه َوأَنْ َفُه، فَأََتى ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأْرَسَل ِإىَل زِنْ بَاٍع فَ َقا يُِطيُقوَن، َوَأْطِعُموُهْم  َل: " اَل حُتَمِّ

تَ ْلَبُسوَن، َوَما َكرِْهُتْم فَبِيُعوا، َوَما َرِضيُتْم فََأْمِسُكوا، َواَل تُ َعذِّبُ  َتَُْكُلوَن، َواْكُسوُهْم ِمَّا  ". ُثَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ِمَّا  وا َخْلَق هللِا 
َقهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن ُمثَِّل ِبِه َأوْ  ، َوُهَو َمْوىَل هللِا َوَرُسولِِه "، فََأْعت َ َم، فَ َقاَل: ُحرَِّق اِبلنَّاِر فَ ُهَو ُحرٌّ

حُيْتَ  اَل  َضِعيٌف  الصَّبَّاِح،  ْبُن  اْلُمَثىنَّ   " ُمْسِلٍم  ِبَك ُكلَّ  أُوِصي   " فَ َقاَل:  يِب.  َأْوِص  هللِا  َرُسوَل  ْبِن اَي  اِج  احْلَجَّ َعِن  َرَوى  َوَقْد  بِِه،  جُّ 
اٍر َأيِب مَحَْزَة، َعْن َعْمرٍو، َولَْيَس اِبلْ  . َوهللاُ َأْعَلمُ َأْرطَاَة، َعْن َعْمرٍو خُمَْتِصًرا، َواَل حُيَْتجُّ ِبِه. َوَرَوى َعْن َسوَّ  َقِويِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 
 هُ بَالِغَة  مَا بَلَغَتْ بَابُ الْعَبْدِ يُقْتَلُ فِيهِ قِيمَتُ 

ُد ْبُن يَ ْعقُ   -  15960 ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ وِسيُّ ِد ْبِن يُوُسَف السُّ وَب، أنبأ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ
، يَ ُقولُ  ْعُت اأْلَْوزَاِعيَّ َثِِن أََنُس ْبُن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َأْخرَبّن َأيِب، قَاَل: َسَِ ، َحدَّ َثِِن َعْمُرو ْبُن َسْعٍد، َعْن يَزِيَد الرَّقَاِشيِّ : َحدَّ

ْمسُ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَلَْن َأْجِلَس َمَع قَ ْوٍم َيْذُكُروَن هللاَ بَ ْعَد َصاَلِة الصُّْبِح ِإىَل َأْن تَ   َأَحبُّ ِإِلَّ ِمَّا طََلَعْت َعَلْيِه طُْلَع الشَّ
ْمُس َأَحبُّ ِإِلَّ ِمنْ  ْمُس، َوأَلَْن َأْجِلَس َمَع قَ ْوٍم َيْذُكُروَن هللاَ بَ ْعَد اْلَعْصِر ِإىَل َأْن َتِغيَب الشَّ َأْن أُْعِتَق ََثَانَِيًة ِمْن َوَلِد ِإَْسَاِعيَل،   الشَّ

ُهُم اثْ نَا  َعَشَر أَْلًفا "  ِديَةُ ُكلِّ رَُجٍل ِمن ْ
 حسن. # قال المحقق:

 

 بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ 
الرَّبِ   -  15963 أنبأ  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَالُوا:  آَخرِيَن  يف  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  أنبأ  َأْخرَباََن  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  يُع 

، أنبأ َماِلٌك، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َأنَّ رَُجاًل  اِفِعيُّ  ِمْن َبِِن ُمْدِلٍج، يُ َقاُل َلُه: قَ تَاَدُة، َحَذَف ابْ َنهُ ِبَسْيٍف الشَّ
هللاُ  اْْلَطَّاِب َرِضَي  ْبِن  ْبُن ُجْعُشٍم، َعَلى ُعَمَر  زَّى يف ُجْرِحِه َفَماَت. فَ َقِدَم ُسَراَقةُ  لَُه، فَ َقاَل   فََأَصاَب َساَقهُ فَ ن َ َعْنُه، َفذََكَر َذِلَك 
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ِل  َأْعِدْد  َثاَل   ُعَمُر:  ِبِل  اإْلِ تِْلَك  ِمْن  َأَخَذ  ُعَمُر  َقِدَم  ا  فَ َلمَّ َعَلْيَك.  أَْقَدَم  َحَّتَّ  بَِعرٍي  َوِمائََة  ِعْشرِيَن  ُقَدْيٍد  َوَثاَلِثنَي َعَلى  ِحقًَّة،  ِثنَي 
ْذَها، فَِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " لَْيَس َجَذَعًة، َوَأْربَِعنَي َخِلَفًة، ُثَّ قَاَل: أَْيَن َأُخو اْلَمْقتُوِل؟ قَاَل: َهأََنَذا، قَاَل: خُ 

 ِلَقاتٍِل َشْيٌء "  
َلِقيتُ ُهْم: اْلِعْلِم  َأْهِل  ِمْن  َعَدٍد  َعْن  َحِفْظُت  َوَقْد   : اِفِعيُّ الشَّ قَاَل  رَِوايَِتِه:  يف  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اِبلْ   زَاَد  اْلَواِلُد  يُ ْقَتَل  اَل  َوِبَذِلَك َأْن  َوَلِد، 

اِفِعيُّ ِبَِنَّ َعَدًدا ِمْن َأْهِل اْلِعَلِم يَ ُقولُ  هُ الشَّ دَّ َقِطٌع فَأكَّ ْيُخ: َهَذا احْلَِديُث ُمن ْ  َوَقْد رُِوَي َمْوُصواًل ، بِهِ  أَقُوُل. قَاَل الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
دِ   -  15964 ُد ْبُن حُمَمَّ ،   َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر حُمَمَّ ْيَسابُورِيُّ ْبِن حِمِْمٍش اْلَفِقيهُ ِمْن َأْصِلِه، أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُمَعاِويََة الن َّ

ُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َساِبٍق، ثنا َعْمٌرو، يَ ْعِِن اْبَن َأيِب ق َ  َثِِن حُمَمَّ ُد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َوارََة، َحدَّ َعْن َمْنُصوٍر يَ ْعِِن اْبَن اْلُمْعَتِمِر،  ْيٍس،  ثنا حُمَمَّ
اْلَعاِص، قَاَل: ْبِن  ْبِن َعْمرِو  هللِا  أَبِيِه، َعْن َعْبِد  ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن  ْبِن َعْجاَلَن، َعْن َعْمرِو  ِد  ُمْدِلٍج    َعْن حُمَمَّ َبِِن  ِمْن  ِلَرُجٍل  ََنََلْت 

َيسْ  ابْ نَا، َفَكاَن  َها  ِمن ْ َتَْتِيَك، َحَّتَّ َجارِيٌَة فََأَصاَب  اْصَنِعي َكَذا وََكَذا، فَ َقاَل: اَل  يَ ْوًما فَ َقاَل:  اْلُغاَلُم َدَعاَها  ا َشبَّ  َتْخِدُمَها، فَ َلمَّ
َزَف اْلُغاَلُم َفَماَت، فَاْنطََلَق يف  ي؟ قَاَل: فَ َغِضَب َفَحَذَفهُ ِبَسْيِفِه فََأَصاَب رِْجَلهُ فَ ن َ ْن قَ ْوِمِه ِإىَل ُعَمَر َرِضَي  رَْهٍط مِ َمََّت َتْستَْأِمي أُمِّ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  ْلَت ابْ َنَك، َلْواَل َأّّنِ َسَِ  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اَل يُ َقاُد اأْلَُب هللاُ َعْنُه، فَ َقاَل: اَي َعُدوَّ نَ ْفِسِه أَْنَت الَِّذي قَ ت َ
ْلُتَك، َهُلمَّ ِديَ َتهُ  َها ِماَئٌة َفَدفَ َعَها ِإىَل َورَثَِتهِ ِمِن اْبِنِه " لََقت َ  ، َوتَ َرَك أاََبهُ . قَاَل: فَأَََتهُ ِبِعْشرِيَن أَْو َثاَلِثنَي َوِماَئِة بَِعرٍي. قَاَل: َفِخرَي ِمن ْ

ِه، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَْ  اُج ْبُن َأْرطَاَة، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ طَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: َحَضْرُت النَِّبَّ َوَرَواهُ َحجَّ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُِقيُد ااِلْبَن ِمْن أَبِيِه، َواَل يُِقيُد اأْلََب ِمِن اْبِنِه " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويَةَ   َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو احْلََسنِ   -  15969 الطََّرائِِفيُّ
اِبْلَعبْ  َواْلَعْبُد  اِبحْلُرِّ  }احْلُرُّ  قَ ْوِلِه:  يف  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  طَْلَحَة،  َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َصاِلٍح،  ]البقرةْبِن  اِبأْلُنْ َثى{  َواأْلُنْ َثى  [  178:  ِد 

اِبْلَمْرأَ  اِبلرَُّجِل، َواْلَمْرأََة  يَ ْقتُ ُلوَن الرَُّجَل  الرَُّجَل اِبْلَمْرأَِة، َوَلِكْن  يَ ْقتُ ُلوَن  ْفِس{ قَاَل: َكانُوا اَل  اِبلن َّ ْفَس  ِة، فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }الن َّ
ْفِس،  [ قَاَل: َفَجَعَل اأْلَْحَراَر يف اْلِقَصاِص َسَواءً 45]املائدة:  ْفِس َوِفيَما ُدوَن الن َّ ُهْم يف اْلَعْمِد، رَِجاَْلُْم َوِنَساَءُهْم يف الن َّ ن َ  ِفيَما بَ ي ْ

ْفِس، رَِجاَْلُْم َوِنَساءَ  ْفِس َوِفيَما ُدوَن الن َّ ُهْم يف اْلَعْمِد يف الن َّ ن َ  ُهمْ َوَجَعَل اْلَعِبيَد ُمْسَتوِيَن ِفيَما بَ ي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 اعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ جُمَّ 

 بَابُ عَمْدِ الْقَتْلِ بِالسَّيْفِ أَوِ السِّكِّنيِ أَوْ مَا يُشَقُّ بِحَدِّهِ 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو أَُميََّة، ثنا أَبُو َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو َوقَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ  -  15981 مَّ
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ َرمِحَهُ هللاُ ِإمْ  ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ، ثنا  نُ َعْيٍم، ثنا ُسْفيَاُن، َوَحدَّ اَلًء، َوِقَراَءًة، أنبأ أَبُو َحاِمِد ْبُن الشَّْرِقيِّ

َوْيهِ  ، ثنا ُشْعَبُة، َوُسْفيَاُن، َعْن َجاِبٍر، َعْن َأيِب َعاِزٍب، َعِن    َسْخت َ ُدوِسيُّ ْعَماِن ْبِن َبِشرٍي، ْبُن َمازاََيَر، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب السَّ الن ُّ
ْيَف، َولِ   ُكلِّ َخطٍَأ َأْرٌش " َلْفُظ َحِديِث اْلَعَلِويِّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُكلُّ َشْيٍء َخطَأٌ ِإالَّ السَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ث   -  15982 ثنا ََتْتَاُم،  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  أنبأ  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن،  ثنا ُسْفيَاُن،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو ُحَذيْ َفَة،  نا 
ِلُكلِّ َعْن   ِإنَّ   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َبِشرٍي،  ْبِن  ْعَماِن  الن ُّ َعِن  رَُجٍل،  َعْن  يَ ْعِِن    َجاِبٍر،  ْيَف  السَّ ِإالَّ  َخطَأً  َشْيٍء 

 احْلَِديَدَة، َوِلُكلِّ َخطٍَأ َأْرٌش " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 جَرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا الْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يُعَاشُ مِنْ مِثْلِهِ بَابُ عَمْدِ الْقَتْلِ بِالْحَ 

، أنبأ أَبُو َخِليَفَة، ثن  -  15991 ٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ِد ْبِن َجاِبٍر،  َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ٌد، َعْن حُمَمَّ ا ُمَسدَّ
 ِه َوَسلََّم فَأَقَاَدهُ ِمْنهُ ْبِن ِعاَلَقَة، َعْن ِمْرَداٍس، َأنَّ رَُجاًل رََمى رَُجاًل ِِبََجٍر فَ َقت ََلُه، فَُأيتَ بِِه النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  َعْن زاَِيدِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َورُوِّينَا َعْن ِبْشِر ْبِن َحازٍِم، َعْن ِعْمَراَن ْبِن    -  15993 يَزِيَد ْبِن اْلرَبَاِء، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
نَاهُ " َوُهَو ِفيَما أَنْ بَأَنِيِه أَبُو َعبْ  نَاُه، َوَمْن َغرََّق َغرَّق ْ َجازًَة، أنبأ أَبُو اْلَولِيِد،  ِد هللِا احْلَاِفُظ إِ " َمْن َعَرَض َعَرْضنَا َلُه، َوَمْن َحَرَق َحَرق ْ
، ثنا ِميِّ ِد ْبِن َأيِب َبْكٍر اْلُمَقدَّ ُد ْبُن َهارُوَن ْبِن َمْنُصوٍر، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، َعْن حُمَمَّ  ِبْشٌر، َفذََكَرهُ   ثنا حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 الْعَصَا الْخَفِيفَةِ أَوِ السَّوْطِ الضَّرْبُ الَّذِي الْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يُمَاتُ مِنْ مِثْلِهِ بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَهُوَ مَا عَمَدَ إِلَى الرَّجُلِ بِ 
اِء، فََأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  15999 ُد  ، قَااَل: ثنا أَبُو اَوَأمَّا َحِديُث َخاِلٍد احْلَذَّ ْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اِء، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن رَبِيعَ  ، َعْن َخاِلٍد احْلَذَّ ، أنبأ الث ََّقِفيُّ اِفِعيُّ َة، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َأْوٍس، َعْن رَُجٍل ِمْن ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ
َة: " َأاَل ِإنَّ يف قَِتيِل اْْلَطَِأ ِشْبِه اْلَعْمدِ َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَّ رَ    ُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل يَ ْوَم فَ ْتِح َمكَّ

َها َأْربَ ُعوَن يف بُطُوَِنَا أَْواَلُدَها "  يََة ُمغَلَّظًَة، ِمن ْ ْوِط َواْلَعَصا الدِّ  قَِتيِل السَّ
اِء فَأَقَاَم ِإْسنَاَدهُ وََكَذِلَك َرَواهُ ََجَاعَ  اِء َوَقْد َرَواهُ مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن َخاِلٍد احْلَذَّ  ٌة َعْن َخاِلٍد احْلَذَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
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ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا    -  16003 َهاّنُّ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ،  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ ، ثنا أَبُو َحاتٍِ ارَِكيُّ َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن الدَّ

ا ُمْسِلٍم، َعِن  ْبُن  اْلَولِيُد  ثنا   ، اْلَمْخُزوِميُّ هللِا  ْبِن َعْبِد  ِإَْسَاِعيَل  ْبِن  ْبُن حَيََْي  الرَّمْحَِن  ْبِن ِدينَاٍر، َعْن ثنا َعْبُد  ْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمرِو 
ُزَو اٍس، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِشْبهُ اْلَعْمِد ُمغَلَّظٌَة، َواَل يُ ْقَتُل بِِه َصاِحُبهُ طَاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّ  ، َوَذِلَك َأْن يَ ن ْ

يَّا يف َغرْيِ ضَ  يَّا اِبحلَِْجارَِة يف ِعمِّ ُهْم رِمِّ ن َ ْيطَاُن َبنْيَ اْلَقبِيَلِة فَ َيُكوُن بَ ي ْ  ِغيَنٍة َواَل مَحِْل ِساَلٍح " الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َعِليٍّ اْلَورَّ  - 16004 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ اُق، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن رََجاٍء، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َمْن َضَربَ ِعْمَراُن، َعْن قَ تَاَدَة، َعنْ   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ْبِن َشِقيٍق، َعْن  هللِا  ِبَسْوٍط    َعْبِد 
ُتصَّ ِمْنهُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة "   ظُْلًما اق ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ سَقَى رَجُلًا سُمًّا 
َهاّنُّ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َأْخرَباََن أَ   - 16012 ِد ْبِن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ ِإْسَحاَق ْبِن هُبُْلوٍل، بُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

ِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يْوَم َخْيرَبَ ُأيتَ ثنا َأيِب، ثنا اْبُن َأيِب فَُدْيٍك، َعْن حَيََْي ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَِبيَبَة، َعْن َجدِّ 
ِديًدا َم ُهَو َوِبْشُر ْبُن اْلرَبَاِء َفَمِرَضا َمَرًضا شَ ِبَشاٍة َمْسُموَمٍة َمْصِليٍَّة َأْهَدَْتَا َلهُ اْمَرأٌَة يَ ُهوِديٌَّة، فََأَكَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

هُ  َ بَ َعَث َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْلي َ ا تُ ُويفِّ َ، فَ َلمَّ َها، ُثَّ ِإنَّ ِبْشًرا تُ ُويفِّ وِديَِّة فَُأيتَ هِبَا فَ َقاَل: " َوحْيَِك َماَذا َأْطَعْمتِينَا؟  َعن ْ
مَّ، َعَرْفُت ِإْن ُكْنَت نَ  ْبُت  " قَاَلْت: َأْطَعْمُتَك السُّ ُلُغ ِفيَك أَْمُرُه، َوِإْن ُكْنَت َعَلى َغرْيِ َذِلَك فََأْحب َ ب ْ بِيًّا َأنَّ َذِلَك اَل َيُضرَُّك، َوِإنَّ هللاَ َسي َ

 َأْن أُرِيَح النَّاَس ِمْنَك فََأَمَر هِبَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفُصِلَبتْ 
َهاّنُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهِم، ثنا احْلَُسنْيُ بْ َوَأْخرَباََن أَبُو َعبْ  - 16013 ُن اْلَفَرِج، ثنا  ِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا ْبُن بَطََّة اأْلَْصب َ

ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن لَِبيَبَة، َعْن  ، أنبأ حَيََْي ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حُمَمَّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ اْلَواِقِديُّ ِه حُمَمَّ َجدِّ
: الث َّْبُت ِعْنَداَن َأنَّ َرُسوَل هللاِ  َلَها قَاَل اْلَواِقِديُّ َلَها َوَأَمَر بِلَ   َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر هِبَا َفُصِلَبْت بَ ْعَد َأْن قَ ت َ ْحِم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ت َ

اِة فَُأْحِرقَ   . الشَّ
َها، َوحُيَْتَمُل أَنَّهُ صَ  َلَفِت الّرَِوااَيُت يف قَ ْتِلَها، َورَِوايَةُ أََنِس ْبِن َماِلٍك َأَصحُّ ْيُخ: اْخت َ َها قَاَل الشَّ لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ااِلْبِتَداِء مَلْ يُ َعاِقب ْ

ا َماَت ِبْشُر ْبُن اْلرَبَاِء َأَمَر ِبَقْتِلَها، فََأدَّى ُكلُّ َواِحٍد ِمَن الرَُّواِة َما َشاَهدَ ِحنَي مَلْ مُيْت َأَحٌد ِمْن َأْصَحابِ   ، َوهللاُ َأْعَلمُ ِه ِمَّا َأَكَل، فَ َلمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  16019 ، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن َماِلٌك، عَ  ْن َأيِب النَّْضِر، َوَغرْيِِه َأْخرَبُوهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثنا اْبُن َوْهٍب، َحدَّ
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هللاَ َقْد بَ َعَثَك الرَُّجُل: اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّ    رََأى رَُجاًل ُمَتَخلًِّقا َفطََعَنهُ بَِقَدٍح َكاَن يف َيِدِه ُثَّ قَاَل: " َأمَلْ أََْنَُكْم َعْن ِمْثِل َهَذا؟ " فَ َقالَ 
اْلَقَدَح فَ َقاَل َلهُ  ِإلَْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، َوإِنََّك َقْد َعَقْرَتِِن فَأَْلَقى  َتِِن اِبحْلَقِّ الرَُّجُل: ِإنََّك طََعن ْ اْسَتِقْد "، فَ َقاَل   " :

َفَكَشَف   َقِميٌص،  َوَعَلْيَك  ثَ ْوٌب،  َعَليَّ  َلهُ َولَْيَس  فَ َقب َّ الرَُّجُل  َعَلْيِه  فََأَكبَّ  َبْطِنِه،  َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َهَذا    .لَهُ 
َقِطٌع، َوَقْد رُِوَي َمْوُصواًل   ُمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيدٍ   -  16020 ُد ْبُن يُوُنَس، ثنا َوْهُب ْبُن َجرِيِر ْبِن َحازٍِم، ثنا َأيِب،  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ، ثنا حُمَمَّ
َثِِن َسَواُد ْبُن َعْمرٍو، قَاَل: أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأاَن مُ  ا رَآّن قَاَل ِل: "  َعِن احْلََسِن، قَاَل: َحدَّ اَي َتَخلٌِّق ِِبَُلوٍق، فَ َلمَّ

فََأوْ  بَْطِِن  يف  يَِدِه  يف  ِبَقِضيٍب  َوَُنََسِِن   ،" اْْلَُلوِق؟  َعِن  أَْنَه  مَلْ  َأَو  َوْرٍس،  وَخُلوُق  َعْمرٍو  ْبَن  هللِا َسَواُد  َرُسوَل  اَي  فَ ُقْلُت:  َجَعِِن، 
قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا َأَدُعهُ َشَفاَعًة ِل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ََتبَ َعهُ ُعَمُر اْلِقَصاَص قَاَل: " اْلِقَصاَص" َفَكَشَف ِل َعْن َبْطِنِه َفَجَعْلُت أُقَ بُِّلُه، ُثَّ  

 ْبُن َسِليٍط، َعِن احْلََسِن، َعْن َسَواِد ْبِن َعْمرٍو 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الرَّجُلِ يَحْبِسُ الرَّجُلَ لِلْآخَرِ فَيَقْتُلُهُ 

أَبُو    -  16030 ثنا وَ َأْخرَباََن  ْبُن ُجنَاَدَة،  ثنا َسْلُم  ْيٍد،  أَبُو ُعب َ ثنا  احْلَاِفُظ،  ْبُن ُعَمَر  أنبأ َعِليُّ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  ِكيٌع، َعْن َبْكِر 
أَمْ  رَُجٍل  يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َقَضى  قَاَل:  أَُميََّة،  ْبِن  ِإَْسَاِعيَل  َعْن  يُ ْقَتُل  ُسْفيَاَن،   " قَاَل:  اآْلَخُر  َوقَ َتَل  رَُجاًل  َسَك 

 َضى ِبَذِلكَ اْلَقاِتُل، َوحُيَْبُس اْلُمْمِسُك " َوَعْن ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر، َعْن َعاِمٍر، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ قَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْخِيَارِ فِي الْقِصَاصِ 

دُ َأْخربََ   -  16038 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  اْلَقاِضي، قَااَل:  احْلََسِن  َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن  هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو  أَبُو َعْبِد  أَبُو   اَن  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن 
ُد ْبُن ِإْسَحاَق، َعِن احلَْ  ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َخاِلٍد اْلَوْهِبُّ، ثنا حُمَمَّ َمْشِقيُّ ، زُْرَعَة الدِّ َلِميِّ اِرِث ْبِن اْلُفَضْيِل، َعْن ُسْفيَاَن ْبِن َأيِب اْلَعْوَجاِء السُّ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن ُأِصيَب ِبدَ  ، قَاَل: َسَِ ٍم أَْو َخْبٍل فَ ُهَو اِبْْلِيَاِر َبنْيَ ِإْحَدى َعْن َأيِب ُشَرْيٍح اْْلَُزاِعيِّ
، أَْو يَ ْعُفَو َوَيَُْخَذ اْلَعْقَل، فَِإْن  َثاَل  ئًا ُثَّ َعَدا بَ ْعَد َذِلَك ٍث، فَِإْن َأرَاَد الرَّابَِعَة َفُخُذوا َعَلى َيَدْيِه: َبنْيَ َأْن يَ ْقَتصَّ قَِبَل ِمْن َذِلَك َشي ْ

 فَِإنَّ َلهُ النَّاَر " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 الدِّيَةَ   بَابُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، أن  - 16045 اِب ْبُن َعطَاٍء، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ بأ َعْبُد اْلَوهَّ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل أَُعايف رَُجاًل قَ َتَل بَ ْعَد َأْخِذهِ أنبأ َسِعيٌد ُهَو اْبُن َأيِب َعُروبََة، َعْن َمطٍَر، َعِن احْلََسِن، َأنَّ َرُسوَل هللاِ 

 الدِّيََة " 
َقِطٌع، َوَقْد رُِوَي َمْوُصواًل   َهَذا ُمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْغِيبِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ 
ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثَوَأْخرَباََن أَبُو  - 16056 ُد  َبْكٍر حُمَمَّ نا حُمَمَّ

، قَاَل: قَاَل ُعبَاَدةُ ْبُن الصَّاِمِت ِعْنَد ُمَعاِويَ  ْعِبِّ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْبُن َأاَبَن، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد، َعِن الشَّ َة: َسَِ
ثُ لُثًا   َوِإْن َكاَن  َسيِّئَاتِِه،  ِنْصُف  َعْنهُ  فَ َعَفا ُكفَِّر  ِديَِتِه  ِنْصِف  بَِقْدِر  ِِبََسِدِه  ُأِصيَب  َمْن   " فَ َقاَل يَ ُقوُل:   " َذِلَك  َقْدِر  فَ َعَلى  رُبُ ًعا  َأْو 

 َعَلْيِه َوَسلََّم ِكاَلُُهَا هُ ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فَ َقاَل ُعبَاَدُة: َوهللِا َلَسِمْعُتهُ ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ رَُجٌل: َوهللِا َلَسِمْعتَ 
َقِطعٌ   ُمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

  عَنْهُ فِي دَم  وَلَا جُرْح  بَابٌ لَا عُقُوبَةَ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فَعُفِيَ 
ِإَْسَاِعيُل    -  16057 ثنا  ْغَداَد،  بِب َ اْلَفِقيهُ  َسْلَماَن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثنا َأْخرَباََن  اْلَقاِضي،  ِإْسَحاَق  ْبُن 

َثِِن َأيِب أَبُو أَُويْ  َها، ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدَّ َثِِن ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللاُ َعن ْ ٍس، َحدَّ
اَن ْبِن ََثِبٍت، اِبلسَّْيِف َفَضَربَهُ  ْفِك قَاَلْت َعاِئَشُة: َوقَ َعَد َصْفَواُن ْبُن اْلُمَعطَِّل، حِلَسَّ اُن ْبُن ََثِبٍت،  َضْربًَة، وَ يف َحِديِث اإْلِ َصاَح َحسَّ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْست َ  النَِّبَّ َصلَّى  اُن  النَّاَس َعَلى َصْفَواَن، َوفَ رَّ َصْفَواُن، َوَجاَء َحسَّ غَاَث  هُ َواْست َ ِإايَّ ْعَداهُ َعَلى َصْفَواَن يف َضْربَِتِه 
َها َحائِ َفَسأََلهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َها لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َعاَضهُ ِمن ْ ُه، فَ َوَهب َ طًا ِمْن  َأْن يَ َهَب َلهُ َضْربََة َصْفَواَن ِإايَّ

 َُنٍْل َعِظيٍم َوَجارِيًَة رُوِميًَّة، َويُ َقاُل: ِقْبِطيَّةً 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
أَبُو    -  16058 بْ َأْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ ثنا  َخْنٍب،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أنبأ  اْلُمَؤذُِّن،  اْْلَاِلِق  َعْبِد  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  اْْلَاِلِق  َعْبُد  ِإَْسَاِعيَل  اْلَقاِسِم  ُن 

َثِِن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َعْن ُسلَ  ، ثنا أَيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َحدَّ ِْمِذيُّ ِد ْبِن َأيِب َعتِيٍق، َوُموَسى  الرتِّ ْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعْن حُمَمَّ
قَاَل:   ِبِه؟  ُيْصَنُع  َما  َغِضٍب،  يف  ْيِف  اِبلسَّ اآْلَخَر  َيْضِرُب  رَُجٍل  َعْن  ِشَهاٍب،  اْبُن  ُسِئَل  قَااَل:  ُعْقَبَة،  ْبُن  ْبِن  َصْفَواُن  َضَرَب  َقْد 

اَن ْبَن ََثِبٍت الضُّ   ُروَب فَ َلْم يَ ْقطَْع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدهُ اْلُمَعطَِّل َحسَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ فِي عَفْوِ الْأَوْلِيَاءِ 

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َبطَّةَ   -   16061 ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ حُمَمَّ ، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهِم، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرِج، ثنا اْلَواِقِديُّ
َلهُ احْلَاِرُث ْبُن ُسَوْيٍد ِغيَلةً  نَّهُ قَ َتَل  ، وََكاَن ِمْن ِقصَِّة ُِمَْذِر ْبِن زاَِيٍد، أَ يف ِذْكِر َمْن قُِتَل ِبُُِحٍد ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، قَاَل: َوُِمَْذُر ْبُن زاَِيٍد قَ ت َ

ا َقِدَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة َأسْ  َلَم احْلَاِرُث ْبُن ُسَوْيِد ْبِن الصَّاِمِت، َوُِمَْذُر ُسَوْيَد ْبَن الصَّاِمِت يف اجْلَاِهِليَِّة، فَ َلمَّ
ا َكاَن يَ ْوُم ُأُحٍد َوَجاَل اْلُمْسِلُموَن ْبُن زاَِيٍد، َفَشِهَدا َبْدرًا، َفَجَعَل احْلَاِرُث َيطُْلبُ  ْقتُ َلهُ ِِبَبِيِه، فَ َلْم يَ ْقِدْر َعَلْيِه يَ ْوَمِئٍذ، فَ َلمَّ  ُِمَْذرًا لِي َ

اْلَمِديَنِة ُثَّ َخَرَج ِإىَل مَحَْراِء اأْلََسِد،   ِإىَل  تِْلَك اجْلَْوَلَة أَََتهُ احْلَاِرُث ِمْن َخْلِفِه َفَضَرَب ُعنُ َقُه، فَ َرَجَع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
اَلُم فََأْخرَبَهُ َأنَّ احْلَاِرَث ْبَن ُسَوْيٍد قَ َتَل ُِمَْذَر ْبَن زايَ  ا رََجَع َأََتهُ ِجرْبَائِيُل َعَلْيِه السَّ ٍد ِغيَلًة، َوَأَمَرهُ ِبَقْتِلِه، فَ رَِكَب َرُسوُل هللِا َصلَّى فَ َلمَّ

ا رَآهُ َدَعا ُعَومْيَ ْبَن َساِعَدَة فَ َقاَل: " ِإَذا َقِدَم احْلَاِرُث ْبُن ُسَوْيٍد إِ هللاُ َعلَ  ىَل اَبِب اْلَمْسِجِد فَاْضِرْب ُعنُ َقهُ  ْيِه َوَسلََّم ِإىَل قُ بَاَء، فَ َلمَّ
َلهُ يَ ْوَم ُأُحٍد ِغيَلًة " فََأَخَذهُ ُعَوميٌْ  ، فَ َقاَل احْلَاِرُث: َدْعِِن ُأَكلِّْم َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأََب اِبْلِمْجَذِر ْبِن زاَِيٍد، فَِإنَّهُ قَ ت َ

 يَ رَْكَب، َفَجَعَل  َعَلْيِه َوَسلََّم: يُرِيُد َأنْ َعَلْيِه ُعَومْيٌ َفَجاَبَذهُ يُرِيُد َكاَلَم َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوََنََض َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 
ْساَلِم، هُ رُُجوًعا َعِن اإْلِ ْلُتهُ اَي َرُسوَل هللِا، َوهللِا َما َكاَن قَ ْتِلي ِإايَّ ْيطَاِن،   احْلَاِرُث يَ ُقوُل: َقْد َوهللِا قَ ت َ يَّةُ الشَّ َواَل اْرتِيَااًب ِفيِه، َوَلِكنَّهُ محَِ

، َوأُْعِتقُ َوَأْمٌر وُِكْلُت ِفيِه ِإىَل نَ ْفِسي، فَِإّّنِ   تَاِبَعنْيِ هللِا، َوُأْخرُِج ِديَ َتهُ َوَأُصوُم َشْهَرْيِن ُمت َ هللِا َعزَّ َوَجلَّ َوِإىَل رَُسوِل  ِإىَل  رَقَ َبًة،    أَتُوُب 
ِه َوَسلََّم: َوبَ ُنو ُِمَْذٍر ُحُضوٌر، اَل يَ ُقوُل َْلُْم َوُأْطِعُم ِستِّنَي ِمْسِكينًا، ِإّّنِ أَتُوُب ِإىَل هللِا َوَجَعَل مُيِْسُك ِبرَِكاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ 

ئًا، َحَّتَّ ِإَذا اْست َْوَعَب َكاَلَمهُ قَاَل: " َقدِّْمهُ اَي ُعَومْيُ فَا  ْضِرْب ُعنُ َقهُ " َفَضَرَب ُعنُ َقهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشي ْ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن اأْلَ َوأَ   -  16062 ، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ اِفِعيُّ ْغَداَد، أنبأ أَبُو َبْكٍر الشَّ ، بِب َ ِريُّ كَّ ٍد السُّ اَن  ْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ْزَهِر، ثنا اْلُمَفضَُّل ْبُن َغسَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: َواحْلَاِرُث ْبُن ُسَوْيِد ْبِن َصاِمٍت، ِمْن َبِِن َعْمرِو اْلِغاَلّنُّ، َوُهَو َيْذُكُر َمْن ُعِرَف اِبلنَِّفاِق يف َعْهِد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 
َلهُ ِبِه َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاُ    َعَلْيِه َوَسلَّمَ ْبِن َعْوٍف، َشِهَد َبْدرًا، َوُهَو الَِّذي قَ َتَل اْلِمْجَذَر يَ ْوَم ُأُحٍد، ِغيَلةً فَ َقت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مِريَاثِ الدَّمِ وَالْعَقْلِ 
أن  -  16066 َأيِب طَاِلٍب،  ْبُن  ثنا حَيََْي  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  أنبأ َأْخرَباََن  ْبُن َهارُوَن،  يَزِيُد  بأ 

ُهْم َحِبيُب ْبُن َأيِب َحِبيٍب، َعْن َعْمرِو ْبِن َهرٍِم، َعنْ  ن َ  َجاِبِر ْبِن زَْيٍد، قَاَل: َعْقُل الرَُّجِل احْلُرِّ ِمريَاٌث َبنْيَ َورَثَِتِه، َمْن َكانُوا يُ ْقَسُم بَ ي ْ
ِة احْلُرَِّة ِمريَاٌث َبنْيَ َورَثَِتَها  ْقُل اْلَمْرأَ َعَلى فَ َراِئِضِهْم، َكَما َكانُوا يَ ْقِسُموَن ِمريَاثَُه، َقَضى ِبَذِلَك َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوعَ 

َلْت قَِتياًل  تُ َها ِإَذا قَ ت َ َها َعَصب َ ُهْم ِمريَاثُ َها، َويَ ْعِقُل َعن ْ ن َ ُهْم َكَما يُ ْقَسُم بَ ي ْ ن َ  َأْو َجَرَحْت َجِرحيًا، َقَضى ِبَذِلَك َرُسوُل َمْن َكانُوا يُ ْقَسُم بَ ي ْ
 . هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
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َيُكْن ِمْن أَبِيِه؟ قَاَل: نَ َعْم، َقْد َورَّثَهُ   َعْن َعْمرِو ْبِن َهرٍِم، قَاَل: ُسِئَل َجاِبُر ْبُن زَْيٍد َعِن اأْلَِخ ِمَن اأْلُمِّ َهْل يَِرُث ِمَن الدِّيَِة ِإَذا ملَْ وَ 
ُهَما َوشُ  َا ِديَ تُهُ مِبَْنزَِلِة ِمريَاثِهِ ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َوَعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعن ْ  َرْيٌح، وََكاَن ُعَمُر يَ ُقوُل: ِإَّنَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلْكِبَارِ أَنْ يَقْتَصُّوا قَبْلَ بُلُوغِ الصِّغَارِ 
ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا    -  16069 وا يف َذِلَك مِبَا: َحدَّ ، َواْحَتجُّ ارِِميُّ ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ احْلَاِفُظ، أنبأ ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلَقاِريُّ

َثِِن اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َأْخرَبّن َخاِلُد ْبُن يَزِيَد، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب هِ  َلَم، َأنَّ أاََب ِسنَاٍن اَلٍل، َعْن زَْيِد ْبِن َأسْ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َحدَّ
َلَقدْ  َلُه:  فَ ُقْلُت  قَاَل:  اْشَتَكاَها،  َلهُ  َشْكًوى  يف  َعْنُه  هللاُ  َرِضَي  َعِليًّا  َعاَد  أَنَّهُ  ثَُه،  َحدَّ َؤِلَّ،  يف الدُّ اْلُمْؤِمِننَي  َأِمرَي  اَي  َعَلْيَك  نَا  ََتَوَّف ْ  

َما َتََ  َلِكِنِّ َوهللِا  اْلَمْصُدوَق َشْكَواَك َهَذا فَ َقاَل:  الصَّاِدَق  َوَسلََّم  هللاُ َعَلْيِه  هللِا َصلَّى  ْعُت َرُسوَل  ِمْنُه؛ أِلَّّنِ َسَِ نَ ْفِسي  وَّْفُت َعَلى 
ِإىَل ُصْدَغْيِه، فَ َيِسيُل َدُمَها َحَّتَّ خيَْ  إِنََّك َسُتْضَرُب َضْربًَة َهاُهنَا، َوَضْربًَة َهاُهنَا، َوَأَشاَر   " َتَك، َوَيُكوُن َصاِحبُ َها ِضَب حِلْي َ يَ ُقوُل: 

 َأْشَقاَها َكَما َكاَن َعاِقُر النَّاَقِة َأْشَقى ََثُوَد " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ بِالسَّيْفِ 

 بَابُ إِمْكَانِ الْإِمَامِ وَلِيَّ الدَّمِ مِنَ الْقَاتِلِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ 
ْغَداَد، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن حَيََْي اآْلَدِميُّ  -  16076 ثَِم، ثنا َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، بِب َ ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْْلَي ْ

ُموَسى، َعْن   ْبِن  ُد ْبُن رَاِشٍد، َعْن ُسَلْيَماَن  ثنا حُمَمَّ يٍل،  ْبُن َجَِ َثُم  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ اْْلَي ْ ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، قَاَل  َعْمرِو 
َلُه، َوِإْن َشاَء َأَخَذ الدِّيَ   َة " َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن قَ َتَل َعْمًدا ُدِفَع ِإىَل َوِلِّ اْلَمْقتُوِل فَِإْن َشاَء قَ ت َ

 حسن. # قال المحقق:
 

  سَيْفَهُ لِيَأْخُذَ سَيْفًا صَارِم ا لَا يُعَذِّبُهُ وَلَا يُمَثِّلُ بِهِ بَابٌ يَحْفَظُ الْإِمَامُ 
ُد ْبُن احْلََسِن اْلُمَحمَّ   -  16078 ، أنبأ أَبُو طَاِهٍر حُمَمَّ ٍد الرُّوْذاَبِريُّ ْعُت أاََب َأمْحََد  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ ، قَاَل: َسَِ َدآاَبِذيُّ

اِب، يَ ُقوُل: َسأَْلُت حَيََْي ْبَن مَحَّاٍد، َعْن َحِديِث ُهِِنِّ ْبِن نُ َويْ َرَة، فَ َقاَل: ثنا أَ حمَُ  َد ْبَن َعْبِد اْلَوهَّ بُو َعَوانََة، َعْن ُمِغريََة، َعْن ِإبْ َراِهيَم، مَّ
ميَاِن " رََواهُ ُهَشْيٌم، َعْن ُهِِنِّ ْبِن نُ َويْ َرَة، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا، َعِن النَِّبِّ  َلًة َأْهُل اإْلِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَعفُّ النَّاِس ِقت ْ

 َعْن ُمِغريََة، َعْن ِشبَاٍك، َعْن إِبْ َراِهيمَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 بَابُ الْوَلِيِّ لَا يَسْتَبِدُّ بِالْقِصَاصِ دُونَ الْإِمَامِ 
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، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد،  -  16080 ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن   َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أنبأ أَبُو احْلََسِن اْلَعَنِزيُّ
قَ ْولِِه: يف  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  طَْلَحَة،  َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َصاِلٍح،  ْبِن  اْعَتَدى   ُمَعاِويََة  َما  مِبِْثِل  َعَلْيِه  فَاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  }َفَمِن 

]البقرة:   ]الشورى:  194َعَلْيُكْم{  َسِبيٍل{  ِمْن  َعَلْيِهْم  َما  فَأُولَِئَك  ظُْلِمِه  بَ ْعَد  انْ َتَصَر  }َوَلَمِن  َوقَ ْولِِه:  }َوِإْن  41[،  َوقَ ْولِِه:   ،]
ُتْم فَ َعاِقُبوا مِبِْثِل مَ  ُتْم ِبِه{ ]النحل:  َعاقَ ب ْ ُلَها{ ]الشورى: 126ا ُعوِقب ْ [، فَ َهَذا َوََنُْوهُ نَ َزَل 40[، َوقَ ْولِِه: }َوَجَزاءُ َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمث ْ

عَ  يَ ت َ اْلُمْشرُِكوَن  وََكاَن  اْلُمْشرِِكنَي،  يَ ْقَهُر  ُسْلطَاٌن  َْلُْم  لَْيَس  قَِليٌل،  يَ ْوَمِئٍذ  َواْلُمْسِلُموَن  َة،  هللاُ امِبَكَّ فََأَمَر  َواأْلََذى،  ْتِم  اِبلشَّ طَْوََنُْم 
ُهْم َأْن جُيَازُوا مِبِْثِل الَِّذي أََتى ِإلَْيِه، َأْو َيْصرِبُوا َويَ ْعُفوا فَ ُهَو َأْمثَ  ا َهاَجَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه اْلُمْسِلِمنَي َمْن جُيَازِي ِمن ْ ُل، فَ َلمَّ

ُهوا يف َمظَاِلِمِهْم ِإىَل ُسْلطَاَِنِْم، َواَل يَ ْعدُ َوَسلََّم: ِإىَل اْلَمدِ  ت َ و بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َكَأْهِل  يَنِة، َوَأَعزَّ هللاُ ُسْلطَانَهُ أََمَر اْلُمْسِلِمنَي َأْن يَ ن ْ
[، يَ ُقوُل: 33 ُيْسِرْف يف اْلَقْتِل ِإنَّهُ َكاَن َمْنُصورًا{ ]اإلسراء:  اجْلَاِهِليَِّة، فَ َقاَل: }َوَمْن قُِتَل َمظُْلوًما فَ َقْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلطَااًن َفاَل 

ُمْسِرفٌ  َعاٍص  فَ ُهَو  ْلطَاِن  السُّ ْفِسِه ُدوَن  لِن َ انْ َتَصَر  َوَمِن  ظَاِلِمِه،  ِمْن  يُ ْنِصَفهُ  َحَّتَّ  ْلطَاُن  السُّ َومَلْ يَ ْنُصُرهُ  اجْلَاِهِليَِّة  ِِبَِميَِّة  َعِمَل  َقْد   
 ِِبُْكِم هللاِ يَ ْرَض 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنْ لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ 
احْلَاِفظُ   -  16089 ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  أنبأ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبِن  َأمْحََد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ُسَلْيَماَأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  َن  ، 

، ثنا ُموَسى ْبُن َداُوَد، َعْن ُمبَاَرٍك، َعِن احلَْ  ْعَماّنُّ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اجْلَْرَجَراِئيُّ َسِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  الن ُّ
ْيِف " قَاَل يُوُنُس: قُ ْلُت لِْل ْعَماَن ْبَن َبِشرٍي َيْذُكُر َذِلكَ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل قَ َوَد ِإالَّ اِبلسَّ ْعُت الن ُّ ْن َأَخْذَت َهَذا؟ قَاَل: َسَِ  َحَسِن: َعمَّ

احْلَارِ   -  16090 َبْكِر ْبُن  أَبُو  َأْخرَباََنهُ  َبْكَرَة َمْرفُوًعا  احْلََسِن، َعْن َأيِب  ْبِن َفَضاَلَة، َعِن  ُمبَاَرِك  أَبُو َوِقيَل َعْن  أنبأ  َهاّنُّ،   ِث اأْلَْصب َ
، ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، ثنا   ِد ْبُن َحيَّاَن، أنبأ ِإْسَحاُق ْبُن َحِكيٍم، ثنا أَبُو أَُميََّة الطََّرُسوِسيُّ  ُمبَاَرُك ْبُن َفَضاَلَة، َفذََكَرهُ حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َثِِن ُسَلْيَماُن، َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو  - 16091 ، أنبأ ُعَمُر ْبُن ِسنَاٍن، ثنا اْبُن ُمَصفًّى، ثنا بَِقيَُّة، َحدَّ َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   ْيِف " َكَذا قَاَل َعْن اَل قَ َوَد ِإالَّ اِبلسَّ َعِن الزُّْهِريِّ

 َأيِب َسَلَمَة َوَرَواهُ َغرْيُهُ َعْن بَِقيََّة، فَ َقاَل: َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ 
، ثنا اْلمُ  - 16092 ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا َعْبُد اْلَغفَّاِر احْلِْمِصيُّ  ْبُن َواِضٍح، ثنا بَِقيَُّة،  َسيَّبُ َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، أنبأ أَبُو حُمَمَّ

 . َعْن َأيِب ُمَعاٍذ، َفذََكَرهُ 
اْلَكِرمِي ْبِن َأيِب اْلُمَخاِرِق، َعْن ِإبْ َراِهيَم،   وََكَذِلَك َرَواهُ َعاِمُر ْبُن َسيَّاٍر، َعْن َأيِب ُمَعاٍذ ُسَلْيَماَن ْبِن َأْرَقَم َورُِوَي َعْن ُسَلْيَماَن، َعْن َعْبدِ 

ِإْسَحاَق، َعْن َعاِصٍم، َعْن َعلِ َعْن َعْلَقمَ  َأيِب  ِهاَلٍل، َعْن  ْبِن  ُمَعلَّى  َمْرفُوًعا َورُِوَي َذِلَك، َعْن  هللِا،  هللاُ َعْنهُ َة، َعْن َعْبِد  ، َرِضَي  يٍّ
اُن َمرْتُوٌك، وَ  ُبْت َلهُ ِإْسنَاٌد ُمَعلَّى ْبُن ِهاَلٍل الطَّحَّ ُسَلْيَماُن ْبُن َأْرَقَم َضِعيٌف، َوُمبَاَرُك ْبُن َفَضالََة اَل حُيَْتجُّ  َمْرفُوًعا َوَهَذا احْلَِديُث مَلْ يَ ث ْ

 ِبِه، َوَجاِبُر ْبُن يَزِيَد اجْلُْعِفيُّ َمْطُعوٌن ِفيهِ 
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ 
ارِمِ َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن    -  16094 ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ ٍد اْلَعَنِزيُّ ،  َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ يُّ

هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  طَْلَحَة،  َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َصاِلٍح،  ْبِن  ُمَعاِويََة  َعْن  َصاِلٍح،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َوَجلَّ: ثنا  َعزَّ  قَ ْوِلِه  يف  َعْنُه،   
ْفِس{ ]املائدة:   ْفَس اِبلن َّ زَُع السِّ 45}الن َّ ، َويُ ْقَطُع اأْلَْنُف اِبأْلَْنِف، َوتُ ن ْ ْفِس، َوتُ ْفَقأُ اْلَعنْيُ اِبْلَعنْيِ ْفُس اِبلن َّ ،  [ قَاَل: تُ ْقَتُل الن َّ نِّ نُّ اِبلسِّ

اِبجْلَِراِح، ف َ  اجْلَِراُح  ْفسِ َويُ ْقَتصُّ  الن َّ ِإَذا َكاَن َعْمًدا يف  ُهْم رَِجاُْلُْم َوِنَساُؤُهْم،  ن َ بَ ي ْ اْلُمْسِلِمنَي ِفيَما  َأْحَراُر  َيْسَتِوي ِفيِه  َوَما ُدوَن   َهَذا 
ْفسِ   الن َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ 
ْبنُ   -  16100 َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  َأْخرَباََن  َما  َها  ثنا  ِمن ْ  ، اأْلَْسَفاِطيُّ اْلَفْضِل  ْبُن  َعبَّاُس  ثنا  ْيٍد،  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد   

ْبِن طَْلَحَة، َعْن حَيََْي، بَُكرْيٍ، َعْن طَْلَحَة ْبِن حَيََْي  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  ْبُن َُّنرَْيٍ،  ْبُن َعْبِد هللِا  ُد  َأْو َأَحِدُِهَا، َعْن   َوِعيَسى اْبَِنْ طَْلَحةَ   حُمَمَّ
 طَْلَحَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " لَْيَس يف اْلَمْأُموَمِة قَ َوٌد "

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، أن  - 16103 اِب ْبُن َعطَاٍء، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ بأ َعْبُد اْلَوهَّ
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن طَاُوٍس، ذََكَر ا  ، َعْن حُمَمَّ لنَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " اَل َطاَلَق قَ ْبَل ِمْلٍك، َواَل  ثنا ِإَْسَاِعيُل اْلَمكِّيُّ

 ِقَصاَص ِفيَما ُدوَن اْلُموِضَحِة ِمَن اجْلَِراَحاِت "  
َقِطعٌ   َهَذا ُمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ُسَلْيَماَن، َواحْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، قَااَل: ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعِليٍّ    -  16107 ُد ْبُن حُمَمَّ احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ
بْ  َأمْحََد  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  إِبْ َراِهيَم، ح َوَأْخرَباََن  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا  َبَة،  َأيِب َشي ْ ْبُن  َبْكِر  َهاّنُّ أَبُو  اأْلَْصب َ احْلَاِرِث  ْبُن  ِن  ِد  أَبُو حُمَمَّ أنبأ   ،

أَيُّوَب، َعْن َعْمرِ  اْبُن ُعَليََّة، َعْن  ثنا  َبَة،  َأيِب َشي ْ ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثنا  ثنا َعْبَداُن،  ْيِخ،  الشَّ أَبُو  َأنَّ رَُجاًل َحيَّاَن  ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َجاِبٍر،  و 
ِقيَل   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتِقيُد، فَ َقاَل َلُه: " َحَّتَّ َترْبَأَ " َويف رَِوايَِة َأيِب َعِليٍّ احْلَاِفِظ: فَ طََعَن رَُجاًل بَِقْرٍن يف رُْكَبِتِه، فَأََتى النَِّبَّ 

َقاِد فَأََتى ال َقاَد، فَ َعِتَبْت رِْجُلهُ َوبَرَِئْت رِْجُل اْلُمْست َ نَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َلُه: لَْيَس َلُه: َحَّتَّ َترْبَأَ قَاَل: فََأََب، َوَعجََّل فَاْست َ
 َلَك َشْيٌء، ِإنََّك أَبَ ْيَت، 
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 منكر.  # قال المحقق:

احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو    -   16108 ِإَْسَاِعيَل، َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا  َبَة، َعْن  َأيِب َشي ْ احْلَاِفُظ، ثنا احْلَُسنْيُ  َعِليٍّ  وََكَذِلَك َرَواهُ ُعْثَماُن ْبُن 
َبَة، َفذََكَرُه، َوقَاَل: َفِقيَل لَهُ َحَّتَّ َترْبَأَ،  ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َأيِب َشي ْ  ْبُن ِإْدرِيَس اأْلَْنَصارِيُّ

 منكر.  # قال المحقق:
 

بَاَن الرَّ  - 16111 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َشي ْ َنَة، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ي ْ ، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ ْمِليُّ
ِد ْبِن طَْلَحةَ ْبِن يَزِيَد ْبِن رَُكانََة، قَاَل: طَعَ  َن رَُجٌل آَخَر بَِقْرٍن يف رِْجِلِه، فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل:  ثنا َعْمٌرو، َعْن حُمَمَّ

فَأَقَاَدهُ َفرَبَِئ اأْلَوَُّل َشاَء هللاُ فَ َقاَل: أَِقْدّن،  أَِقْدّن، فَ َقاَل: " انْ َتِظْر " ُثَّ َأََتهُ فَ َقاَل: أَِقْدّن، قَاَل: " انْ َتِظْر " ُثَّ َأََتهُ الثَّالَِثَة َأْو َما  
ُأْخَرى، قَالَ  أَِقْدّن َمرًَّة   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل  النَِّبِّ َصلَّى  اآْلَخِر، َفَجاَء ِإىَل  َلَك: َوُشلَّْت رِْجُل  َلَك َشْيٌء، َقْد قُ ْلُت  لَْيَس   "  :

 انْ َتِظْر، فَأَبَ ْيَت "  
 ٍج، َومَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َجاِبرٍ وََكَذِلَك َرَواهُ اْبُن ُجَريْ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن  - 16112 اْْلَزَّاُز، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن  َعِليٍّ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َوُعْثَماَن ْبِن اأْلَْسَوِد، وَ  يَ ْعُقوَب ْبِن َعطَاٍء، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن مُحَْيِد ْبِن َكاِسٍب، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَُمِويُّ

َثَل ِمَن اجْلَارِِح َحَّتَّ َيرْبَأَ اْلَمْجُرو َجاِبٍر، َأنَّ رَُجاًل ُجرَِح فََأرَاَد َأْن  َهى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن مُيْت َ  . حُ َيْسَتِقيَد، فَ ن َ
، َوَعْنهُ يَ ْعُقوُب ْبُن مُحَْيدٍ  ُهْم َهَذا اأْلَُمِويُّ  تَ َفرََّد بِِه َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، أنبأ أَبُو يَ ْعَلى، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد هللاِ  - 16113  ْبِن َخاِلٍد، ثنا اْلَولِيُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تُ َقاُس اجْلَِراَحاُت، ُثَّ ُيْستَْأََن هِبَا َسَنًة، ُمْسِلٍم، َعِن اْبِن َْلِيَعَة، ثنا أَبُو الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل َرُسوُل هللاِ 

َهْت ِإلَْيِه "    ُثَّ يُ ْقَضى ِفيَها بَِقْدِر َما انْ ت َ
َجاِبٍر، َومَلْ َيِصحَّ َشْيٌء ِمْن َذِلَك، َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر وََكَذِلَك َرَواهُ ََجَاَعٌة ِمَن الضَُّعَفاِء، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َوِمْن َوْجَهنْيِ آَخَرْيِن َعْن  

 َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن ِميَكاٍل،    ْبِد هللاِ َأْخرَباََن أَبُو َنْصٍر ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس ِإَْسَاِعيُل ْبُن عَ   -  16114 ْبِن حُمَمَّ

ُمَُ  َعْن  حَيََْي،  َأيِب  َعْن  ِإْسَرائِيُل،  ثنا  َأمْحََد،  أَبُو  ثنا  احْلَاِرِث،  ْبُن  احْلََسُن  ثنا  احْلَاِفُظ،  َعْبَداُن  َوَجأَ  أنبأ  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  اِهٍد، 
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 َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، أَِقْدّن ِمْنهُ قَاَل: " َحَّتَّ َترْبَأَ" قَاَل: أَِقْدّن، قَاَل: " رَُجٌل َفِخَذ رَُجٍل، َفَجاَء ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 
لََّم فَ َقاَل: ُشلَّْت رِْجِلي، قَاَل: " َقْد  َلْيِه َوسَ َحَّتَّ َترْبََأ" ُثَّ َجاَء فَ َقاَل: أَِقْدّن اَي َرُسوَل هللِا، فَأَقَاَدهُ َفَجاَء بَ ْعُد ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ 

 َأَخْذَت َحقََّك" 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
أَبُو َأمْحََد ْبُن َعْبُدوٍس، َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا اْلَقاِضي أَبُو طَاِهٍر، ثنا   -  16115

الْ  َأنَّ ثنا  ِه،  أَبِيِه، َعْن َجدِّ ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن  اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمرِو  ْبُن مُحَْراَن، َعِن  ُد  ثنا حُمَمَّ  ، ِبَقْرٍن يف  َقَوارِيرِيُّ  رَُجاًل طََعَن رَُجاًل 
، أَِقْدّن، قَاَل: " َحَّتَّ َترْبَأَ " ُثَّ َجاَء ِإلَْيِه فَ َقاَل: أَِقْدّن، فَأَقَاَدُه،  رُْكَبِتِه َفَجاَء ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ 

َتِِن، فَأَبْ َعَدَك هللاُ َوَبطَ  ُتَك فَ َعَصي ْ هللِا َصلَّى َل َعَرُجَك " ُثَّ ََنَى َرُسوُل  ُثَّ َجاَء ِإلَْيِه فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َعَرْجُت، فَ َقاَل: " َقْد ََنَي ْ
 . هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يُ ْقَتصَّ ِمْن ُجْرٍح َحَّتَّ َيرْبَأَ َصاِحُبهُ 

 وََكَذِلَك َرَواهُ ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد، َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 تَغْلِيظِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَقَتْلِ ذِي الرَّحِمِ بَابُ مَا جَاءَ فِي  
ْغَداَد، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن    -  16138 َوْيِه، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، بِب َ ُدُرْست َ

َثِِن ُمسْ  أَنَّهُ قَاَل: َحدَّ اْبِن ِشَهاٍب،  يُوُنُس، َعِن  َثِِن  اللَّْيُث، َحدَّ ثنا  بَُكرْيٍ، قَااَل:  ْبِن أَبُو َصاِلٍح، َواْبُن  يَزِيَد، َأَحُد َبِِن َسْعِد  ْبُن  ِلُم 
ْيٍس، أَنَّهُ َأْخربََ  ، وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَّ أَ َبْكِر ْبِن قُ ب َ ْصَحاَب َرُسوِل هُ أَبُو ُشَرْيِح ْبُن َعْمرٍو اْْلَُزاِعيُّ

ِمْن ُهَذْيٍل َكانُوا َيطْلُُبونَهُ ِبَذْحِل اجْلَاِهِليَّ  ُلوا رَُجاًل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: قَ ت َ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم هللِا َصلَّى  هللِا َصلَّى  ِة يف احْلََرِم، يَ ُؤمُّ َرُسوَل 
أَ  ُلُه، َغِضَب  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ت ْ هللِا َصلَّى  بَ َلَغ َرُسوَل  ا  ُلوهُ فَ َلمَّ ْساَلِم فَ َقت َ اإْلِ َأيِب  لِيُ بَاِيَعهُ َعَلى  ِإىَل  َبْكٍر  بَ ُنو  َشدَّ َغَضٍب، َفَسَعْت 

ِإىَل َرُسوِل  َبْكٍر َوعُ  هِبِْم  َيْسَتْشِفُعوَن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  هللِا َصلَّى  ُهَما َوَأْصَحاِب َرُسوِل  هللاُ َعن ْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمَر َرِضَي  هللِا َصلَّى 
النَّاِس فَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف  اْلَعِشيُّ قَاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى  ا َكاَن  بَ ْعُد، فَِإنَّ هللاَ َعزَّ فَ َلمَّ أَمَّا   " َأْهُلُه، ُثَّ قَاَل:  هللِا مِبَا ُهَو  أَْثىَن َعَلى 

َهاِر، ُثَّ ِهَي َحَراٌم كَ  َا َأَحلََّها ِل َساَعًة ِمَن الن َّ َة َومَلْ حُيَّرِْمَها النَّاُس، َوِإَّنَّ ِإنَّ َأْعََّت النَّاِس َعَلى َما َحرََّمَها هللاُ َأوََّل َمرٍَّة، وَ َوَجلَّ َحرََّم َمكَّ
تُْم " قَاَل  هللِا َثاَلثٌَة: رَُجٌل قَ َتَل ِفيَها، َورَُجٌل قَ َتَل َغرْيَ قَاتِِلِه، َورَُجٌل طََلَب ِبَذْحِل اجْلَاِهِليَِّة َوِإّّنِ وَ  هللِا أَلَِدَينَّ َهَذا الرَُّجَل الَِّذي َأَصب ْ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ِعْنِدهِ أَبُو ُشَرْيٍح: فَ َوَداهُ َرُسوُل هللِا 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 جُمَّاعُ أَبْوَابِ أَسْنَانِ إِبِلِ الْخَطَأِ، وَتَقْوِميِهَا، وَدِيَاتِ النُّفُوسِ وَالْجِرَاحِ، وَغَيْرِهَا 

 بَابُ دِيَةِ النَّفْسِ 
َوأَبُ   -   16142 احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  و 

ال َعْبِد  َعْن  ِإْسَحاَق،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  َسَلَمَة،  ْبِن  مَحَّاِد  َعْن  الزَّْهَراّنُّ،  ُعَمَر  ْبُن  ِبْشُر  ثنا  اْلَقاسِ َمْرزُوٍق،  ْبِن  َأنَّ  رَّمْحَِن  أَبِيِه،  َعْن  ِم، 
ْساَلِم َوَعيَّاشٌ  اإْلِ ِإىَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجاَء  النَِّبِّ َصلَّى  ْبَن زَْيٍد، َكاَن َشِديًدا َعَلى  َأيِب رَبِيَعةَ   احْلَاِرَث  ْبُن  َيْشُعُر، فَ َلِقَيهُ َعيَّاُش  اَل 

َلُه، " فَأَنْ َزَل هللاُ عَ  ِمْن َحِديِث َجاِبرِ َفَحَمَل َعَلْيِه فَ َقت َ ِإالَّ َخطًَأ{ اآْليَةَ َوَقْد رُّوِينَاهُ  ُمْؤِمنًا  يَ ْقُتَل  َأْن  ْبِن    زَّ َوَجلَّ: }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن 
 َعْبِد هللِا َمْوُصواًل  

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احلَْ   -  16143 ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو الرَّبِيِع، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ َسُن ْبُن حُمَمَّ
اُء، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن رَبِيَعَة ْبِن َجْوَشٍن، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َأْوٍس، َعْن رَُجٍل، َلْيِه ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ   ثنا ُهَشْيٌم، أنبأ َخاِلٌد احْلَذَّ

َوْحدَ  هللاُ  ِإالَّ  ِإلََه  اَل   " فَ َقاَل:  اْلَفْتِح  يَ ْوَم  َخَطَب  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َوَهَزَم َوَسلََّم،  َعْبَدُه،  َوَنَصَر  َوْعَدُه،  َصَدَق  ُه، 
ِة تُ َعدُّ َوتُْدَعى، وَُكلَّ َدٍم َأْو َدْعَوى فَ ُهَو َمْوُضوٌع حَتَْت َقَدِميَّ َهاَتنْيِ ِإالَّ ِسَدانَةَ اأْلَْحَزاَب َوْحَدُه، َأاَل ِإنَّ ُكلَّ َمْأثُ َرةٍ َكاَنْت يف اجْلَاِهِليَّ 

ْيِت َوِسَقايََة احْلَاجِّ َأاَل َوِإنَّ قَِتيَل اْْلَطَِأ اْلَعْمِد اِبلسَّْوِط أَِو اْلَعَصا أَِو احْلََجِر ِديٌَة ُمغَ  َها َأْربَ ُعوَن يف بُطُوَِنَا لَّظٌَة ِمائٌَة ِمنَ اْلب َ ِبِل، ِمن ْ  اإْلِ
 َأْواَلُدَها " 
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 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ، قَالُوا: ثنا أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو  -  16145 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َثِِن َماِلُك ْبُن أََنٍس، َأنَّ َعْبَد هللِا ْبنَ  َأيِب َبْكٍر، َأْخرَبَُه، َأنَّ أاََبهُ َأْخرَبَهُ َعِن  ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َحدَّ

ِبِل "  اْلِكتَاِب الَِّذي َكَتَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ْفِس ِمائٌَة ِمَن اإْلِ  َعَلْيِه َوَسلََّم لَِعْمرِو ْبِن َحْزٍم: " يف الن َّ
 # قال المحقق: صحيح. 

 
، أنبأ ُمْسِلُم  - 16146 اِفِعيُّ َخاِلٍد، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج،  ْبُن َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ

اَيِت يف ِكتَاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعْمرِو ْبِن َحزْ  ِبِل " قَاَل َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َبْكٍر، يف الدِّ ْفِس ِمائٌَة ِمَن اإْلِ ٍم: " َويف الن َّ
 ا َمْوُصواًل  َبْكٍر: َأيف َشكٍّ أَنْ ُتْم ِمْن أَنَّهُ ِكتَاُب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: اَل َوَقْد رُِوَي َهذَ اْبُن ُجَرْيٍج: فُقْلُت ِلَعْبِد هللِا ْبِن َأيِب 

 # قال المحقق: صحيح. 
 

 بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ أَرْبَاعٌ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي الْأَوْصَافِ 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبنُ َأْخرَبانَ  - 16155 ٍد اْلُمْقِرُئ، َأْخرَباََن احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد  هُ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ

َثِِن ِإْسَحاُق ْبُن حيَْ  ََي ْبِن اْلَولِيِد ْبِن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت، َعْن ُعبَاَدةَ  ْبُن َأيِب َبْكٍر، ثنا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َحدَّ
غَلَّظَِة بَِثاَلِثنَي ابْ َنَة لَُبوٍن، َوَثاَلِثنَي ْبِن الصَّاِمِت، قَاَل: ِإنَّ ِمْن َقَضاِء َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقَضى يف الدِّيَِة اْلُكرْبَى اْلمُ 

بِْنتَ ِحقًَّة،   َوِعْشرِيَن  ِحقًَّة،  َوَثاَلِثنَي  لَبُوٍن،  بِْنَت  بَِثاَلِثنَي  الصُّْغَرى  يَِة  الدِّ يف  َوَقَضى  َخِلَفًة،  خَمَاٍض َوَأْربَِعنَي  َبِِن  َوِعْشرِيَن  خَمَاٍض،   
 ذُُكوٍر ِإْسَحاُق ْبُن حَيََْي مَلْ يُْدِرْك ُعبَاَدَة ْبَن الصَّاِمِت، فَ ُهَو ُمْرَسلٌ 

 ضعيف.  المحقق:# قال 
 

 بَابُ أَعْوَازِ الْإِبِلِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّ   -  16165 بِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، يف آَخرِيَن، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

بْ  هللِا  ْيِد  ُعب َ َعْن  ُمْسِلٌم،  أنبأ   ، اِفِعيُّ َأْدرَْكنَا الشَّ قَالُوا:  َوَعطَاٍء،  َمْكُحوٍل،  َوَعْن  ِشَهاٍب،  اْبِن  َعِن  ُموَسى،  ْبِن  أَيُّوَب  َعْن  ُعَمَر،  ِن 
بِ  اإْلِ ِمَن  ِماَئٌة  َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاُ  النَِّبِّ َصلَّى  َعْهِد  احْلُرِّ َعَلى  اْلُمْسِلِم  َأنَّ ِديََة  بْ النَّاَس َعَلى  هللاُ َعْنهُ ِل فَ َقوََّم ُعَمُر  اْْلَطَّاِب َرِضَي  ُن 

يََة َعَلى اْلُقَرى أَْلَف ِدينَاٍر، أَِو اْثَِنْ َعَشَر أَْلَف ِدْرَهٍم زَاَد أَبُو َسِعيٍد يف رَِوايَِتِه، قَا َل: فَِإْن َكاَن الَِّذي َأَصابَهُ ِمَن اأْلَْعَراِب  تِْلَك الدِّ
ِبِل اَل يَُكلَّ  َهَب َواَل اْلَوِرقَ َفِديَ ُتهُ ِماَئٌة ِمَن اإْلِ  ُف اأْلَْعَرايِبُّ الذَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثنا حُمَمَّ   -  16172 يَ ْعُقوَب،  ثنا يُوُسُف ْبُن  ِإْسَحاَق،  ِد ْبِن  اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن  أَبُو  ثنا َأْخرَباََن  َبْكٍر،  َأيِب  ُد ْبُن 
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َثِِن ِإْسَحاُق ْبُن حَيََْي ْبِن اْلَولِيِد ْبِن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمتِ ُفَضْيُل ْبُن   ، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت،  ُسَلْيَماَن، ثنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، قَاَل: َحدَّ
يَِة اْلكُ  رْبَى، َفذََكَرَها، َوذََكَر الدِّيََة الصُّْغَرى، ُثَّ قَاَل: ُثَّ غََلِت  قَاَل: ِإنَّ ِمْن َقَضاِء َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى يف الدِّ

رَاِهُم، فَ َقوََّم ُعَمُر َرِضَي هللاُ  ِبُل بَ ْعَد َوفَاِة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَهاَنِت الدَّ اَب َعْنهُ إِِبَل الدِّيَِة ِستََّة آاَلِف ِدْرَهٍم ِحسَ   اإْلِ
أَْلَفنْيِ  هللاُ َعْنهُ  رَاِهُم فَ َزاَد ُعَمُر َرِضَي  الدَّ ِبُل َوَهاَنِت  اإْلِ ِلُكلِّ بَِعرٍي، ُثَّ غََلِت  ِلُكلِّ بَِعرٍي، ُثَّ غََلِت أُوِقيٍَّة َوِنْصٍف  َتنْيِ   ِحَساَب أُوِقي َّ

هللاُ َعنْ  رَاِهُم فَأَقَاَمَها ُعَمُر َرِضَي  الدَّ ِبُل َوَهاَنِت  يَِة يف  اإْلِ الدِّ ثُ ُلُث  ِبُكلِّ بَِعرٍي، َويُ َزاُد  َأَواٍق  َثاَلثَِة  أَْلَف ِدْرَهٍم ِحَساَب  اْثَِنْ َعَشَر  هُ 
وَكَ  قَاَل:  أَْلًفا  ِعْشرِيَن  احْلََرَمنْيِ  ِديَةُ  ْت  فَ َتمَّ قَاَل:  احْلََراِم  َلِد  لِْلب َ آَخُر  َوثُ ُلٌث  احْلََراِم،  ْهِر  يُ ْؤَخُذ  الشَّ يُ َقاُل:  ِمْن اَن  اْلبَاِديَِة  َأْهِل  ِمْن 

َهَب، َويُ ْؤَخُذ ِمْن ُكلِّ قَ ْوٍم ِمْن َماِْلِْم ِقيَمةُ اْلِعْدِل يف أَ   ْمَواِْلِمْ َماِشَيِتِهْم اَل يَُكلَُّفوَن اْلَوِرَق َواَل الذَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْبِن    -  16173 ْبُن حَيََْي  هللِا  َعْبُد  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  َمْنُصوٍر َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  الصَّفَّاُر،  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ اجْلَبَّاِر،  َعْبِد 

يَةُ َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا   ، قَاَل: َكاَنِت الدِّ ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ َسلََّم ِماَئَة بَِعرٍي، ِلُكلِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ الرََّماِديُّ
ِبُل َورََخَصِت اْلَورِ  ا َكاَن ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َغَلِت اإْلِ َتنْيِ  بَِعرٍي أُوِقيٌَّة، َفَذِلَك َأْربَ َعةُ آاَلٍف، فَ َلمَّ ُق َفَجَعَلَها ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ أُوِقي َّ

، َفَذِلَك ََثَانَِيةُ آاَل  َتنْيِ تغَلْو َويَ ْرَخُص اْلَوِرُق َحَّتَّ َجَعَلَها ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنُه، اْثَِنْ َعشَ أُوِقي َّ ِبُل  تَ َزِل اإْلِ أَْلًفا ِمَن  ِف ِدْرَهٍم، ُثَّ مَلْ  َر 
اِء أَْلَفْي َشاةٍ  َقِر ِماَئيَتْ بَ َقَرٍة، َوِمَن الشَّ  اْلَوِرِق َأْو أَْلَف ِدينَاٍر، َوِمَن اْلب َ

 صحيح للزهري، وهو مرسل عن عمر.  # قال المحقق:
 

 بَابُ تَقْدِيرِ الْبَدَلِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم  أَوْ بِأَلْفِ دِينَار  عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَهُمَا أَصْلَيْنِ 
اْلَعنْ   -  16179 ٍد  حُمَمَّ ْبُن  حَيََْي  زََكرايَّ  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  احْلََكُم  ثنا   ، اْلَعْبِديُّ ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا   ، رَبِيُّ

ِد ْبِن عَ  ، َعْن َأيِب َبْكِر ْبُن حُمَمَّ ْمرِو ْبِن َحْزٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه،  ُموَسى، ثنا حَيََْي ْبُن مَحَْزَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد، َعِن الزُّْهِريِّ
َهِب أَْلُف ِدينَ َعِن النَّ  َبهُ يف الدِّاَيِت: " َوَعَلى َأْهِل الذَّ  اٍر " ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يف اْلِكتَاِب الَِّذي َكت َ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

يْ   -  16180 ْبُن ُعب َ أنبأ َأمْحَُد  ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ثنا  َأْخرَباََن   ، اأْلَْسَفاِطيُّ اْلَفْضِل  ْبُن  اْلَعبَّاُس  ثنا  الصَّفَّاُر،  ٍد 
، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَ  اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ُموَسى ْبُن َخَلٍف، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنٍس، َويَزِيَد الرَّقَاِشيِّ

أَ  " أَلَْن  ِإِلَّ ِمَّا طََلَعْت  َوَسلََّم:  ْمُس َأَحبُّ  الشَّ َتطُْلَع  َأْن  ِإىَل  َيْذُكُروَن هللاَ ِمْن َصاَلِة اْلَغَداِة،  َمَع قَ ْوٍم  ْمُس، َوأَلَْن ْجِلَس  الشَّ َعَلْيِه 
 ِمْن َأْن أُْعِتَق ََثَانَِيًة ِمْن َوَلِد ِإَْسَاِعيَل، ِديَةُ ُكلِّ رَُجٍل َأْجِلَس َمَع قَ ْوٍم َيْذُكُروَن هللاَ ِمْن َصاَلِة اْلَعْصِر ِإىَل َصاَلِة اْلَمْغِرِب، َأَحبُّ ِإِلَّ 

ُهُم اثْ نَا َعَشَر أَْلًفا "   ِمن ْ
 حسن. # قال المحقق:
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 بَابُ الْمُنَقِّلَةِ 

اِب، أنبأ يَ ْعَلى َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا    -   16204 ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ حُمَمَّ حُمَمَّ
ُد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن َمْكُحوٍل، قَاَل: َقَضى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يف   ْيٍد، ثنا حُمَمَّ اجْلَِراَحاِت يف اْلُموِضَحِة َفَصاِعًدا،  ْبُن ُعب َ

قَِّلِة ََخَْس َعْشَرَة، َويف اجْلَائَِفِة الث ُّلُ   َقَضى يف  نِّ ََخًْسا، َويف اْلُمن َ ِبِل، َويف السِّ َث، َويف اآْلمَِّة الث ُُّلَث، َوَجَعَل  اْلُموِضَحِة ِِبَْمٍس ِمَن اإْلِ
يَِة، َويف اْلَيِد ِنْصفَ  يََة َكاِمَلًة، َويف اأْلُُذِن ِنْصَف الدِّ ْفِس الدِّ يَِة، َويف الّرِْجِل ِنْصَف الدِّيَِة، َويف الذََّكِر الدِّيَةَ َكاِمَلًة، َويف   يف الن َّ الدِّ

يَةَ   اللَِّساِن الدِّيََة َكاِمَلًة، َويف اأْلُنْ ثَ َينْيِ الدِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ 

جْلَبَّاِر  َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َعْبُد اَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبنُ   -  16208
َصلَّ  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  هللِا،  َعْبِد  ْبِن  الّزاَِنِد، َوِإْسَحاَق  َوَأيِب  ِشَهاٍب، َورَبِيَعَة،  اْبِن  َعِن  ُعَمَر،  ُدوَن  ْبُن  َما  يَ ْعِقْل  مَلْ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  ى 

 اْلُموِضَحِة، َوَجَعَل َما ُدوَن اْلُموِضَحِة َعْفًوا َبنْيَ اْلُمْسِلِمنيَ 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْأُذُنَيْنِ 

قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي َوَغرْيُُه،   -  16220
َعَثهُ َعَلى َبهُ ِلَعْمرِو ْبِن َحْزٍم ِحنَي ب َ يُوُنُس ْبُن يَزِيَد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، قَاَل: قَ َرْأُت ِكتَاَب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، الَِّذي َكت َ 

ِبِل "   جَنَْراَن، َفَكَتَب ِفيِه: " َويف اأْلُُذِن ََخُْسوَن ِمَن اإْلِ
 صحيح للزهري... # قال المحقق:

 
 بَابُ السَّمْعِ 

و ُكَرْيٍب، ثنا ِرْشِديُن ْبُن َسْعٍد، َعْن أَنْ بَأَنِيِه أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإَجازًَة، أنبأ أَبُو اْلَولِيِد، أنبأ احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا أَبُ   -  16224
اْبِن َغْنٍم، عَ  ، َعِن  ُنَسيٍّ ْبِن مُحَْيٍد، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن  َبَة  ْبِن أَنْ ُعٍم، َعْن ُعت ْ ْبِن زاَِيِد  الرَّمْحَِن  هللاُ َعْنُه، َأنَّ  َعْبِد  ْبِن َجَبٍل، َرِضَي  ُمَعاِذ  ْن 

ِبِل " النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  ْمِع ِماَئٌة ِمَن اإْلِ  َسلََّم قَاَل: " َويف السَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ دِيَةِ الْعَيْنَيْنِ 

َلِميُّ   -  16233 ُد ، قَالُوا: ثنا أَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ بُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ا  ِد ْبِن َعْبِد  ْبُن رُزَْيٍق، َعْن حُمَمَّ اُر  ثنا َعمَّ اِب،  اجْلَوَّ أَبُو  ثنا  ِإْسَحاَق،  ْبُن  ُد  يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ لرَّمْحَِن، َعْن ِعْكرَِمَة ْبِن َخاِلٍد، َعْن ْبُن 

ْيِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمرَ  يَةُ ِإَذا اْستُوِعَي َجْدُعهُ  َأيِب َبْكِر ْبِن ُعب َ ، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " يف اأْلَْنِف الدِّ
ِبِل، َويف اْلَيِد ََخُْسوَن، َويف الّرِْجِل ََخُْسوَن، َويف اْلَعنْيِ ََخُْسوَن، َويف اآْلمَِّة ثُ ُلثُ  ْفِس،  ِماَئٌة ِمَن اإْلِ ْفِس،   الن َّ َويف اجْلَائَِفِة ثُ ُلُث الن َّ

نِّ ََخٌْس، َويف ُكلِّ ُأْصُبٍع ِمَّا ُهنَاِلكَ  قَِّلِة ََخَْس َعْشَرَة، َويف اْلُموِضَحِة ََخٌْس، َويف السِّ ِد ْبِن  َويف اْلُمن َ َعْشٌر " َورََواهُ وَِكيٌع، َعْن حُمَمَّ
َلى، َعْن   ِعْكرَِمَة ْبِن َخاِلٍد، َعْن رَُجٍل ِمْن آِل ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: َقَضى َرُسوُل هللِا َصلَّى َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب لَي ْ

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَرهُ ِبزاَِيَداٍت َونُ ْقَصانٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيُخ: َويف رَِوايَِة وَِكيعٍ   -  16241 َلى، َعْن ِعْكرَِمَة ْبِن َخاِلٍد، َعْن رَُجٍل ِمْن آِل ُعَمَر، قَاَل: َقَضى َرُسوُل قَاَل الشَّ ، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ

أَبُو   أَنْ بَأَنِيِه  ِفيَما  َوُهَو  يََة:  الدِّ َمارِنُهُ  اْسُتوِعَب  ِإَذا  اأْلَْنِف  يف  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  ِإَجازًَة،هللِا  هللِا  اْبُن    َعْبِد  ثنا  اْلَولِيِد،  أَبُو  أنبأ 
 زَُهرْيٍ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َهاِشٍم، ثنا وَِكيٌع، َفذََكَرهُ َوذََكَر َما رُوِّينَا قَ ْبَل َهَذا يف اْلَعنْيِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ دِيَةِ اللِّسَانِ 
، ثنا يُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى، َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، ثنا أَبُو َأمحَْ  -  16252 ُد ْبُن َهارُوَن اْلرَبِْقيُّ َد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ

ْيِد هللِا، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعنْ  ِد ْبِن ُعب َ َهاَن، َعْن حُمَمَّ هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن   أَبِيِه، َعْن َعْبدِ أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن احْلَاِرُث ْبُن نَ ب ْ
 الذََّكِر الدِّيَةُ ِإَذا ُقِطَعِت احْلََشَفُة،  اْلَعاِص، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " يف اللَِّساِن الدِّيَةُ ِإَذا َمَنَع اْلَكاَلَم، َويف 

يَةُ " َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف، َفَتنْيِ الدِّ َهاَن َضِعيَفانِ  َويف الشَّ ، َواحْلَاِرُث ْبُن نَ ب ْ ْيِد هللِا اْلَعْرزَِميُّ ُد ْبُن ُعب َ  حُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابٌ: الْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ 

ِد ْبِن َأيِب اْلَمْعُروِف اْلَفِقيهُ    -  16276 ُد ْبُن حُمَمَّ ْسَفَرايِيِِنُّ هِبَا، ثنا أَبُو َسْهٍل ِبْشُر ْبُن َأمْحََد، ثنا َأمْحَُد َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ اإْلِ
اُء، أنبأ َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا اْلَمِديِِنُّ، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم هُ  اُر، َعْن مَ ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َنْصٍر احْلَذَّ ْسُروِق َو اْبُن ُعَليََّة، ثنا غَاِلٌب التَّمَّ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى  ، َعْن َأيِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ :   ْبِن َأْوٍس التَِّميِميِّ يف اأْلََصاِبِع َعْشٌر َعْشٌر " قَاَل َعِليٌّ
ْسنَاِد، فَ َلمَّ  ، َفذََكَر احْلَِديَث الَِّذي َكاَن َهَذا احْلَِديُث ِعْنَداَن ُمْسَنًدا ُمتَِّصَل اإْلِ ُد ْبُن ِبْشٍر اْلَعْبِديُّ ثَ نَا ِبِه حُمَمَّ  ا َكاَن بَ ْعُد َحدَّ
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 حسن. # قال المحقق:
 

، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر بْ  - 16280 َلَة، َعْن ِن َأابَ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ َن، ثنا أَبُو َُتَي ْ
هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َجَعَل  قَاَل:  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن   ، النَّْحِويِّ يَزِيَد  َعْن  اْلُمَعلِِّم،  بَاَن  اْلَيَدْيِن  َشي ْ َأَصاِبَع  َوَسلََّم،  َعَلْيِه   

 َوالّرِْجَلنْيِ َسَواءً 
 حسن. # قال المحقق:

 
بَاّنُّ  -  16286 ي ْ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب الشَّ اِب، َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ ، ثنا حُمَمَّ

هْبَاِم بَِثاَلثَةَ   أنبأ َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، أنبأ حَيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، قَاَل: َقَضى ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف اأْلََصاِبِع: يف اإْلِ
اْْلِْنصَ  بِِتْسٍع، َويف  تَِليَها  الَّيِت  ِبَعَشَرٍة، َويف  اْلُوْسَطى  اِبْثَِنْ َعَشَر، َويف  تَِليَها  الَّيِت  ، َحَّتَّ ُوِجَد ِكتَاٌب ِعْنَد آَعَشَر، َويف  ِبِستٍّ ِل ِر 

اِبِع َعْشٌر َعْشٌر " قَاَل َسِعيٌد: َفَصاَرِت  َعْمرِو ْبِن َحْزٍم َيْذُكُروَن أَنَّهُ ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوِفيَما ُهنَاِلَك ِمَن اأْلَصَ 
 اأْلََصاِبُع ِإىَل َعْشٍر َعْشرٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ِإبْ رَ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  16287 اِهيُم ْبُن ُمْنِقٍذ ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن يَزِيَد اْلُمْقِرُئ، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب أَيُّوَب، َحدَّ  َثِِن يَزِيُد ْبُن َأيِب َحِبيٍب، َأنَّ ُموَسى ْبَن َسْعِد ْبِن زَْيِد اْْلَْواَلّنُّ اْلِمْصِريُّ

فََأْرسَ  َعْشٌر،  َعْشٌر  اأْلََصاِبِع  يف  يَ ُقوُل:  َعبَّاٍس، َكاَن  اْبَن  َأنَّ  َغطََفاَن،  َأيِب  َعْن  َأْخرَبَُه،  ََثِبٍت،  أَتَ ْفيِت: يف ْبِن  فَ َقاَل:  إِلَْيِه  َمْرَواُن  َل 
ْوُل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  َعْشٌر َعْشٌر َوَقْد بَ َلَغَك َعْن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف اأْلََصاِبِع؟ فَ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: رَِحَم هللاُ ُعَمَر ق َ   اأْلََصاِبعِ 

َبَع ِمْن قَ ْوِل ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ   َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحقُّ َأْن يُ ت َّ
 يف. ضع # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الصُّلْبِ 

أَ   -  16303 َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن  أَبُو  أَبُو  َوَأْخرَباََن  أنبأ  يِب َعْمرٍو، قَالُوا: 
ثنا   يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلُمَسيِِّب، اْلَعبَّاِس  ْبَن  َسِعيَد  َأنَّ  ِشَهاٍب،  اْبِن  َعِن  يُوُنُس،  َأْخرَبّن  َوْهٍب،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا  َنْصٍر،  ْبُن  َِبُْر 

 َأْخرَبَُه، َأنَّ السُّنََّة َمَضْت يف اْلَعْقِل ِبَِنَّ يف الصُّْلِب الدِّيَةَ 
 # قال المحقق: صحيح إلى سعيد بن المسيب. 
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، ثنا ا وَ   -  16304 ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل اأْلَمْحَِسيُّ ْلُمَحاِريِبُّ، َعْن َأْشَعَث، َعِن َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل، ثنا حُمَمَّ
، قَاَل: بَ َلَغنَا َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " ِبِل "   الزُّْهِريِّ  يف الصُّْلِب ِمائٌَة ِمَن اإْلِ

 # قال المحقق: ضعيف. 
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ 
، ثنا حِمَْمُش ْبُن عِ  - 16305 ِعرِييُّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا الشَّ َعْبِد   َصاٍم، ثنا َحْفُص ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو الطِّيِب حُمَمَّ

، َعِن اْبِن َغْنٍم، َعنْ  ْيٍس، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن ُنَسيٍّ َثِِن إِبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَماَن، َعْن َبْكِر ْبِن ُخن َ  ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا، َحدَّ
ِمنْ  النِّْصِف  َعَلى  اْلَمْرأَِة  ِديَةُ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  َوِفيِه  هللِا   ، ُنَسيٍّ ْبِن  ُعبَاَدَة  َعْن  آَخَر  َوْجٍه  ِمْن  َذِلَك  " َورُِوَي  الرَُّجِل  ِديَِة   

 َضْعفٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اْلَعبَّاِس    -  16306 أَبُو  ثنا  قَااَل:  احْلََسِن،  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  الرَّبِيُع  أنبأ  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ

ْبِن ُموَسى، َعنِ  أَيُّوَب  ْبِن ُعَمَر، َعْن  هللِا  ْيِد  ْبُن َخاِلٍد، َعْن ُعب َ أنبأ ُمْسِلُم   ، اِفِعيُّ الشَّ أنبأ  َمْكُحوٍل،    ُسَلْيَماَن،  اْبِن ِشَهاٍب، َوَعْن 
َأنَّ  َعَلى  النَّاَس  َأْدرَْكنَا  قَالُوا:  ُعمَ َوَعطَاٍء،  فَ َقوََّم  ِبِل،  اإْلِ ِمَن  ِمائٌَة  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعْهِد  َعَلى  احْلُرِّ  اْلُمْسِلِم  ِديََة  ْبُن    ُر 

أَْلَف ِدْرَهٍم، اْثَِنْ َعَشَر  َأِو  أَْلَف ِدينَاٍر  اْلُقَرى  َأْهِل  يََة َعَلى  الدِّ تِْلَك  هللاُ َعْنهُ  ِمْن   اْْلَطَّاِب َرِضَي  ِإَذا َكاَنْت  اْلُمْسِلَمِة  احْلُرَِّة  َوِديََة 
ِبِل، َوِديَةُ اأْلَْعَرابِيَِّة  َأْهِل اْلُقَرى ََخُْسِمائَِة ِدينَاٍر َأْو ِستَّةُ آاَلِف ِدْرَهٍم، فَِإَذا َكاَن الَِّذي َأَصاهَبَا ِمَن اأْلَْعَراِب، َفدِ  يَ تُ َها ََخُْسوَن ِمَن اإْلِ

َهَب َواَل اْلَوِرقَ  ِإَذا َأَصاهَبَا ِبِل، اَل يَُكلَُّف اأْلَْعَرايِبُّ الذَّ  اأْلَْعَرايِبُّ ََخُْسوَن ِمَن اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ 

ْبُن    -  16319 َبْكِر  َوأَبُو  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  ُهَو َأْخرَباََن  اْلَعبَّاِس،  أَبُو  ثنا  قَالُوا:  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلََسِن، 
َأْخرَبّن يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأنَّ َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِّبِ  ثنا اْبُن َوْهٍب،  َنْصٍر،  ْبُن  ثنا َِبُْر  نََّة َمَضْت يف اأْلََصمُّ،  َأْخرَبَُه، َأنَّ السُّ  ،

يََة، اْلعَ  الدِّ اأْلُنْ ثَ َينْيِ  َويف  يََة،  الدِّ الذََّكِر  يف  ِبَِنَّ   ْقِل 
 صحيح البن المسيب.  # قال المحقق:

َع زَْيَد ْبَن َأْسَلَم، يَ قُ  - 16320 ، أَنَّهُ َسَِ َثِِن ِعيَاُض ْبُن َعْبِد هللِا اْلِفْهِريُّ ثَ نَا اْبُن َوْهٍب، َحدَّ نَّ قَاَل: َوَحدَّ ةُ ِبَِنَّ يف وُل: َمَضِت السُّ
 الذََّكِر الدِّيََة، َويف اأْلُنْ ثَ َينْيِ الدِّيَةَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الذِّرَاعِ وَالسَّاقِ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبنُ  - 16336  َنْصٍر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ِكتَاِب ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، َويَ ُقولُوَن:  َعْبُد اجْلَبَّاِر، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َورَبِيَعَة، َواْبِن َأيِب فَ ْرَوَة، َعْن ِكتَاِب ُمَعاِويََة ْبِن َأيِب ُسْفيَاَن، وَ 
َوْت َوِفيَهامَلْ جَيَْعْل َرُسوُل هللاِ  َعْثٌم أَْو َشْيٌء أُِقيَمْت    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: يف َكْسِر اْلَيِد يف اْْلَطَِأ ِإالَّ ُجْعَل اجْلَاِبِر، َوِإْن ِهَي اْست َ

 ِقَيُمُه، ُثَّ َغرَِمَها الَِّذي َكَسَرَها 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 الذِّمَّةِ بَابُ دِيَةِ أَهْلِ  

ٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا ِعيَسى ْبنُ   -  16344 ُن  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ َأمْحََد الصََّديفُّ، ثنا َعالَّ
 َأيِب َحِبيٍب، َعْن َأيِب اْْلرَْيِ، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ْبُن اْلُمِغريَِة، ثنا أَبُو َصاِلٍح، ثنا اْبُن َْلِيَعَة، َعْن يَزِيَد ْبنِ 

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِديَةُ اْلَمُجوِسيِّ ََثَاَُّنِائَِة ِدْرَهٍم " 
 َن حَمُْفوظًا، َوهللاُ َأْعَلمُ تَ َفرََّد بِِه أَبُو َصاِلٍح َكاِتُب اللَّْيِث، َواأْلَوَُّل َأْشَبهُ َأْن َيُكو 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

دُ   -  16348 حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  أنبأ  اْلُمزَكِّي،  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  َأْخرَباََن  َما  َهَذا  يُ ؤَكُِّد  ثنا َوالَِّذي  بَاّنُّ،  الشَّي ْ يَ ْعُقوَب  ْبُن   
ابِ  اْلَوهَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  َعَليْ حُمَمَّ هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  ُشَعْيٍب،  ْبُن  َعْمُرو  َأْخرَبّن  ُجَرْيٍج،  اْبُن  أنبأ  َعْوٍن،  ْبُن  َجْعَفُر  أنبأ  َوَسلََّم:  ،  ِه 

 فَ َرَض َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم قَ َتَل رَُجاًل ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب َأْربَ َعَة آاَلفٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
يَ ْعِِن اْلَعبَّ َوأَ   -   16350 ثنا اأْلَْسَفاِطيُّ  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  ْبِن َعْبَداَن، أنبأ  َأمْحََد  َأمْحَُد  ْخرَباََن َعِليُّ ْبُن  اْلَفْضِل، ثنا  اَس ْبَن 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِديََة اْلُمَعاَهِديَن ِديََة اْلُمْسِلِم فَأَبُو ْبُن يُوُنَس، ثنا أَبُو َبْكٍر، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه، ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: َجَعَل َرُسوُل هللاِ 
قَّاُل، اَل حُيَْتجُّ ِبِه، ُثَّ ظَاِهُرهُ يُوِجُب َأْن َيُكوَن َكَحِديِث َعمْ   رِو ْبِن ُشَعْيٍب، َوهللاُ َأْعَلُم، َسْعٍد َهَذا َسِعيُد ْبُن اْلَمْرزاَُبِن اْلب َ

 ضعيف.  محقق:# قال ال
 

ْيٍد، ثنا َأمْحَُد ْبُن حَيََْي احلُْ   -  16352 ْلَواّنُّ، ثنا َعِليُّ ْبُن اجْلَْعِد، أنبأ َوأَمَّا الَِّذي َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
يٍّ ِديَةُ ُمْسِلٍم " َوقَاَل َغرْيُهُ َعْن َعِليِّ ْبِن اجْلَْعِد:  أَبُو ُكْرٍز، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِديَةُ َذمِّ

يًّا ِديََة ُمْسِلٍم،   َوَدى ِذمِّ
 موضوع.  # قال المحقق:
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أَبُو زََكرايَّ ْبُن    -  16354 الَِّذي َأْخرَباََن  أنبأ َوَأمَّا احْلَِديُث  اِب،  اْلَوهَّ ُد ْبُن َعْبِد  بَاّنُّ، ثنا حُمَمَّ ي ْ الشَّ أَبُو َعْبِد هللِا  أنبأ  ِإْسَحاَق،  َأيِب 

ُهوِديِّ َوالنَّْصَراّنِّ يف زََمنِ  ، قَاَل: َكاَنْت ِديَةُ اْلي َ ْيِه َوَسلََّم، ِمْثَل ِديَِة   النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعلَ َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، أنبأ اْبُن ُجَرْيٍج، َعِن الزُّْهرِيِّ
اْلَمْقتُ  َأْهَل  َأْعَطى  ُمَعاِويَةُ  ا َكاَن  فَ َلمَّ ُهْم،  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َوُعْثَماَن  َوُعَمَر،  َبْكٍر،  َوَأيِب  بَ ْيِت اْلُمْسِلِم،  يف  النِّْصَف  النِّْصَف َوأَْلَقى  وِل 

اْلَعزِ  َعْبِد  ْبُن  ُعَمُر  َقَضى  ُثَّ  قَاَل:  َوِبَِنَّ  اْلَماِل،  ُمْرَساًل،  ِبَكْونِِه  اِفِعيُّ  الشَّ رَدَّهُ  فَ َقْد  ُمَعاِويَةُ  َجَعَل  َما َكاَن  َوأَْلَقى  النِّْصِف،  يف  يِز 
ُهَما َما ُهَو َأَصحُّ ِمْنُه، وَ   مُ هللاُ َأْعلَ الزُّْهِريَّ قَِبيُح اْلُمْرَسِل َوَأانَّ رُوِّينَا َعْن ُعَمَر َوُعْثَماَن َرِضَي هللاُ َعن ْ

 صحيح للزهري. # قال المحقق:
 

 بَابُ الْعَاقِلَةِ 
ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّا  -  16369 يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  بَُكرْيٍ، َعِن  َأْخرَباََن  ثنا يُوُنُس ْبُن  ِر، 

َثِِن ُعْثَمانُ  ِد ْبِن ُعْثَماَن ْبِن اأْلَْخَنِس ْبِن َشرِيٍق، قَاَل: َأَخْذُت ِمْن آِل ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ  اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ َعْنهُ  ْبُن حُمَمَّ
اِل: " ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَّ  ٍد النَِّبِّ َصلَّى َهَذا اْلِكتَاَب، َكاَن َمْقُرواًن ِبِكتَاِب الصََّدقَِة الَِّذي َكَتَب ُعَمُر لِْلُعمَّ ِحيِم، َهَذا ِكتَاٌب ِمْن حُمَمَّ

ُْم أُمٌَّة َواِحَدٌة ُدوَن النَّاِس، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْؤِمِننَي ِمْن قُ َرْيٍش َويَ ْثِرَب َوَمْن تَِبَعُهْم فَ َلِحَق هِبِْم وَ  َجاَهَد َمَعُهْم، َأَنَّ
ا اْلُمَهاِجرِونَ  َبنْيَ  َواْلِقْسِط  اِبْلَمْعُروِف  ُهْم  َعانِي َ يَِفُدوَن  َوُهْم  ُهْم  ن َ بَ ي ْ َعاقَ ُلوَن  يَ ت َ رَبْ َعِتِهْم  َعَلى  قُ َرْيٍش  ِمْن  َعَلى   َعْوٍف  َوبَ ُنو  ْلُمْؤِمِننَي 

اِبْلمَ  َها  َعاقَ ُلوَن َمَعاِقَلُهُم اأْلُوىَل، وَُكلُّ طَائَِفٍة تَ ْفِدي َعانِي َ يَ ت َ َبِِن  رَبْ َعِتِهْم  النََّسِق  َبنْيَ اْلُمْؤِمِننَي " ُثَّ ذََكَر َعَلى َهَذا  ْعُروِف َواْلِقْسِط 
َبِِن   ْبِن َعْوٍف، ُثَّ  َبِِن َعْمرِو  اِر، ُثَّ  َبِِن النَّجَّ اأْلَْوِس، ُثَّ قَالَ احْلَاِرِث، ُثَّ َبِِن َساِعَدَة، ُثَّ َبِِن ُجَشَم، ُثَّ  : " َوِإنَّ  النَِّبيِت، ُثَّ َبِِن 

ُهْم َأْن يُ ْعطُوهُ اِبْلَمْعُروِف يف ِفَداٍء أَْو َعْقٍل "   اْلُمْؤِمِننَي اَل َيرْتُُكوَن ُمْفَرًحا ِمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
قَاَل: َكانَ   -  16370 أَنَّهُ  ِه،  َجدِّ َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َعْوٍف،  ْبِن  َعْمرِو  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  َعَلْيِه   َوَرَوى َكِثرُي  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  يف ِكتَاِب 

َها اِبْلَمْعُروِف َواْلِقْسِط ِمَن اْلُمْؤِمِننَي، َوِإنَّ َعَلى اْلُمْؤمِ  ُهْم َحَّتَّ يُ ْعطُوهُ  َوَسلََّم: " ِإنَّ ُكلَّ طَائَِفٍة تَ ْفِدي َعانِي َ ِننَي َأْن اَل َيرْتُُكوا ُمْفَرًحا ِمن ْ
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  يف ِفَداٍء أَْو َعْقلٍ  ُد ْبُن ِإْسَحاَق " َأْخرَباَْنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ

، َعْن َكِثريِ  اْلَفزَاِريُّ ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق ُهَو  اِبحْلَاِء  الصَّغَاّنُّ، أنبأ  اْلُمْفَرِح  : يف  ْبِن َعْبِد هللِا، َفذََكَرهُ قَاَل اأْلَْصَمِعيُّ  
ْيُن يَ ْعِِن أَثْ َقَلهُ  َرَحهُ الدَّ  ُهَو الَِّذي َقْد أَف ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َهاّنُّ، أنبأ أَبُو حمَُ  -  16376 ِد ْبِن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ ُد ْبُن َجْعَفٍر، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن يَزِيَد،  َوَأْخرَباََن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا حُمَمَّ مَّ
هللاُ َعلَ  النَِّبِّ َصلَّى  اْبِن َعبَّاٍس، َعِن  َع ِعْكرَِمَة، َعِن  َمْعَمٌر، َعْن رَُجٍل، َسَِ أنبأ  الرَّزَّاِق: َواْسُم  ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق،  ْيِه َوَسلََّم: قَاَل َعْبُد 

ت ُ هَ   َها، َواَل يَرِثُوَن ِإالَّ َما َفَضَل َعْن َورَثَِتَها " َذا الرَُّجِل َعْمُرو ْبُن بَ ْرٍق، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْلَمْرأَةُ تَ ْعِقُلَها َعَصب َ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا قَ ْيُس َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،    -  16382 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ثنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، َعْن أَبِيِه، قَاَل: تَ َزوََّج مَحَُل ْبنُ  ، ِإْحَداُُهَا ِمْن  َماِلِك ْبِن    ْبُن الرَّبِيِع، َعْن َعبَّاِد ْبِن َمْنُصوٍر، َعْن َأيِب اْلَمِليِح اْْلَُذِلِّ النَّاِبَغِة اْمَرأََتنْيِ

َفَجاَء مَحَُل ْبُن َماِلٍك ِإىَل أَبِيَها، فَ َقاَل:  َبِِن ُمَعاوِيََة، َواأْلُْخَرى ِمْن َبِِن حِلْيَاَن، َفُضرَِبِت الَّيِت ِمْن َبِِن حِلْيَاَن َفَماَتْت، َوأَْلَقْت َجِنينًا،
َا يَ ْعِقُلَها بَ ُنوَها َوُهْم َساَدةُ َبِِن حِلْيَاَن، فَاْخَتَصُموا ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ عَ َعْقُل اْمَرَأيت َواْبِِن، فَ قَ  َلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَل أَبُوَها: ِإَّنَّ

َهلَّ، " الدِّيَةُ َعَلى اْلَعَصَبِة، َويف اجْلَِننِي ُغرٌَّة: َعْبٌد َأْو َأَمٌة " فَ َقاَل اْلَوِلُّ ِحنَي قَ  َضى َعَلْيِه اِبجْلَِننِي: َما ُوِضَع َفَحلَّ، َواَل َصاَح فَاْست َ
ُلهُ َحقُّ َما بََطَل، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَسْجٌع َكَسْجِع اجْلَاهِ  ِليَِّة؟ " فَِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّهُ َشاِعٌر، فَأَْبِطْلُه، َفِمث ْ

ِبِل " فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا َما َلهُ  قَ  ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َأْن يُِعيَنهُ هِبَا َرُسوُل هللِا اَل: اَي َرُسوَل هللِا َما َلهُ َعْبٌد َواَل َأَمٌة، فَ َقاَل: " َعْشٌر ِمَن اإْلِ
ْوفَاَهاَصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َصَدَقِة َبِِن حِلْيَاَن، فََأَعانَهُ هبَِ  َها َحَّتَّ اْست َ  ا َفَسَعى مَحٌَل َعَلي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْبِئْرِ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ 
ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا   -  16397 َهاّنُّ، ثنا يُوُنُس ْبُن َوَأمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ْبُن َجْعَفٍر اأْلَْصب َ

بْ  َِسَاِك  َعْن  َعَوانََة، ُكلُُّهْم  َوأَبُو  الرَّبِيِع،  ْبُن  َوقَ ْيُس  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد  ثنا  َداُوَد،  أَبُو  ثنا  اْلُمْعَتِمِر  َحِبيٍب،  ْبِن  َحَنِش  َعْن  َحْرٍب،  ِن 
، قَاَل: ثنا َعِليُّ ْبنُ  ا بَ َعَثِِن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْلَيَمِن َحفَ   اْلِكنَاّنِّ َر قَ ْوٌم زُبْ َيةً َأيِب طَاِلٍب، َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: َلمَّ

َق ِبَرُجٍل، َوتَ َعلََّق اآْلَخُر ِِبَخَر، َحَّتَّ َصارُوا َأْربَ َعًة، ِلْْلََسِد، فَاْزَدَحَم النَّاُس َعَلى الزُّبْ َيِة، َوَوَقَع ِفيَها اأْلََسُد، فَ َوَقَع ِفيَها رَُجٌل، َوتَ َعلَّ 
ُهْم ِقتَاٌل، قَاَل: فَأَ  ن َ اَلَح، َفَكاَد َأْن َيُكوَن بَ ي ْ تُ ُهْم فَ ُقْلُت: أَتَ ْقتُ ُلوَن ِماَئيَتْ رَُجٍل  َفَجَرَحُهُم اأْلََسُد ِفيَها فَ َهَلُكوا، َومَحََل اْلَقْوُم السِّ تَ ي ْ

َنُكْم، َوِإْن أَبَ ي ْ ِمْن أَ  َنُكْم بَِقَضاٍء، فَِإْن َرِضيُتُموهُ فَ ُهَو َقَضاٌء بَ ي ْ ُتْم رَفَ ْعتُْم ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  ْجِل َأْربَ َعِة أاَُنٍس، تَ َعاَلْوا أَْقِض بَ ي ْ
اِبْلَقَضاِء قَاَل: َفَجَعَل ِلْْلَوَِّل رُبُعَ  َأَحقُّ  ِنْصَف الدِّيَِة، َوَجَعَل    َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو  لِلثَّاِلِث  الدِّيَِة، َوَجَعَل  ثُ ُلَث  لِلثَّاّن  الدِّيَِة، َوَجَعَل 

اَيِت َعَلى َمْن َحَضَر الزُّبْ َيَة َعَلى اْلَقبَائِِل اأْلَْربَ َعِة، َفَسِخَط بَ ْعُضُهمْ  يََة، َوَجَعَل الدِّ ُموا َعَلى َرُسوِل  َوَرِضَي بَ ْعُضُهْم، ُثَّ َقدِ لِلرَّاِبِع الدِّ
َنُكْم " فَ َقاَل قَاِئٌل: فَ  نَا، هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقصُّوا َعَلْيِه اْلِقصََّة، فَ َقاَل: " َأاَن أَْقِضي بَ ي ْ ن َ ِإنَّ َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنهُ َقْد َقَضى بَ ي ْ

فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَقَضاءُ َكَما يَ ْقِضي َعِليٌّ " قَاَل َهَذا مَحَّاٌد، َوقَاَل  فََأْخرَبَهُ مِبَا َقَضى َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه،  
 قَ ْيٌس: فََأْمَضى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضاَء َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 
 الْجَنِنيِ بَابُ دِيَةِ  
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، اِبْلُكوَفِة، َوأَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن    -  16415 اِر اْلُمْقرُِئ هِبَا  َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم زَْيُد ْبُن َأيِب َهاِشٍم اْلَعَلِويُّ ِد ْبِن النَّجَّ حُمَمَّ

ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن دُ  بَاّنُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازِِم ْبِن َأيِب َغَرزََة، ثنا َعْمُرو ْبُن مَحَّاٍد، َعْن َأْسبَاٍط،  أَْيًضا، قَااَل: أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ي ْ َحْيٍم الشَّ
فَ َرمَ  َسَخٌب،  ُهَما  ن َ بَ ي ْ َفَكاَن  َضرَََّتِن،  اْمرََأََتِن  قَاَل: َكاَنِت  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  َِسَاٍك،  ِإْحَداُُهَاَعْن  ِِبََجٍر   ْت  اأْلُْخَرى 

َعمُّ  فَ َقاَل  الدِّيََة،  اْلَعاِقَلِة  َعَلى  فَ َقَضى  اْلَمْرأَُة،  َوَماَتِت  َميِّتًا،  َشْعُرهُ  نَ َبَت  َقْد  ُغاَلًما  هللِا  فََأْسَقَطْت  َرُسوَل  اَي  َأْسَقَطْت  َقْد  َا  ِإَنَّ َها: 
ُلهُ يَُطلُّ فَ َقاَل النَِّبُّ  ُغاَلًما َقْد نَ َبَت َشْعُرُه، فَ َقاَل أَبُو اْلَقاتَِلِة: إِ  َهلَّ َواَل َعَقَل َواَل َشِرَب َواَل َأَكَل، َفِمث ْ نَّهُ َكاِذٌب، ِإنَّهُ َوهللِا َما اْست َ

اَن اْسُم ِإْحَداُُهَا ُمَلْيَكَة، َواأْلُْخَرى اٍس: كَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَسْجُع اجْلَاِهِليَِّة وََكَهانَ تُ َها، َأَرى يف الصَِّبِّ ُغرٌَّة" َوقَاَل اْبُن َعبَّ 
 أُمَّ ُغطَْيفٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 فُوظٍ بَابُ مَنْ قَالَ: فِي الْغُرَّةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَة  أَوْ فَرَسٌ أَوْ بَغْل ، أَوْ كَذَا وَكَذَا مِنَ الشَّاءِ، وَلَيْسَ بِمَحْ 
َبْكِر    -   16417 أَبُو  ِإْسَحاقُ َأْخرَباََن  ثنا   ، اْلَفاِرِسيُّ ِإَْسَاِعيَل  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  احْلَاِفُظ،  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  أنبأ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن    ْبُن 

 َعْنهُ اْسَتَشاَر، َفذََكَر احْلَِديَث، قَاَل:  ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعبَّاٍد، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ َمْعَمٌر، َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه، َأنَّ ُعَمَر، َرِضَي هللاُ 
يَِة يف اْلَمْرَأِة، َويف اجْلَِننِي ِبُغرٍَّة: َعْبٍد َأْو أَ  َمٍة، َأْو فَ َرٍس َكَذا َرَواهُ ُمْرَساًل َوَرَواهُ َعْمُرو  فَ َقَضى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلدِّ

 اُوٍس، َفَجَعَلهُ ِمْن قَ ْوِل طَاُوسٍ ْبُن ِدينَاٍر، َعْن طَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف بْ  - 16418 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُن يَ ْعُقوَب، ثنا ُسَلْيَماُن َأْخرَباَْنهُ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

ثنا مَحَّاُد ْبُن زَ  النَّاَس َعِن اجلَْ ْبُن َحْرٍب،  هللاُ َعْنُه، َسَأَل  اْْلَطَّاِب، َرِضَي  ْبَن  َأنَّ ُعَمَر  ِننِي، ْيٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن طَاُوٍس، 
 اْلَفَرُس ُغرَّةٌ َفذََكَر احْلَِديَث، قَاَل: فَ َقَضى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اجْلَِننِي ُغرًَّة َوقَاَل طَاُوٌس: 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْجَنِنيِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 
ْيٍد، ثنا أَبُو َعْبدِ   -  16424 اِح َأمْحَُد ْبُن   هللِا ْبُن الصَّبَّ َوَرَوى يف اْلَكفَّارَِة، َما َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

عَ  َحْرٍب،  ْبِن  َِسَاِك  َعْن  ِإْسَرائِيُل،  أنبأ  الرَّزَّاِق،  َعْبُد  ثنا   ، اأْلَيِْليُّ َمْهِديٍّ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  ٍد،  ْبِن حُمَمَّ ُعَمَر  َعْن  َبِشرٍي،  ْبِن  ْعَماِن  الن ُّ ِن 
ٍم التَِّميِميُّ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: ِإّّنِ َوَأْدُت يف اجْلَاِهِليَِّة ََثَاَن  اْْلَطَّاِب، َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: َجاَء قَ ْيُس ْبُن َعاصِ 

ُهنَّ َنَسَمًة " َوِْلََذا َشاِهٌد ِمْن َوْجٍه آَخرَ   بَ نَاٍت، فَ َقاَل: " َأْعِتْق َعْن ُكلِّ َواِحَدٍة ِمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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بَاّنُّ   -  16425 ي ْ الشَّ ُعْقَبَة  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  ِقَراَءًة،  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َوَأْخرَباََن  َثُم  اْْلَي ْ أنبأ  اِبْلُكوفَِة،   ،

الصَّبَّاِح، َعْن َخِليَفةَ  ْبِن  اأْلََغرِّ  نُ َعْيٍم، ثنا قَ ْيٌس، َعِن  أَبُو  ثنا  هللِا  َخاِلٍد،  أَنَّهُ َقِدَم َعَلى َرُسوِل  ْبِن َعاِصٍم،  ، َعْن قَ ْيِس  ْبِن ُحَصنْيٍ  
تًا ِل يف اجْلَاِهِليَّ  لََّم: ِة، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: ِإّّنِ َوَأْدُت اثْ َنيَتْ َعْشَرَة أَْو َثاَلَث َعْشَرَة بِن ْ

 " َأْعِتْق َعَدَدُهنَّ َنَسًما 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ أَصْلِ الْقَسَامَةِ وَالْبِدَايَةِ فِيهَا مَعَ اللَّوْثِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِي 
،  َكَما َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن   - 16444 اِفِعيُّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا الشَّ ْغَداَد، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ِد ْبِن َداُوَد الرَّزَّاُز، بِب َ َأمْحََد ْبِن حُمَمَّ

ْبُن   َوقُ رَّةُ  َعِقيٌل،  َثِِن  َحدَّ أَيُّوَب،  ْبُن  حَيََْي  ثنا  َمْرمَيَ،  َأيِب  اْبُن  ثنا  اْلَواِحِد،  َعْبِد  ْبُن  ْيُد  ُعب َ اْبِن  َعْبِد  ثنا  َعِن  ُجَرْيٍج،  َواْبُن  الرَّمْحَِن، 
نَّةُ يف اْلَقَساَمِة َأْن حُيَلَِّف ََخِْسنَي رَُجاًل َخَْ  ُهْم ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، أَنَّهُ قَاَل: َمَضِت السُّ ِسنَي مَيِينًا، فَِإْن َنَكَل َواِحٌد ِمن ْ

َقطِ  َم َوَهَذا ُمن ْ  عٌ مَلْ يُ ْعطََوا الدَّ
 # قال المحقق: صحيح إلى سعيد بن المسيب. 

 
ْغَدا  -  16445 ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشرَاَن بِب َ ، َواْحَتجَّ َأْصَحابُ نَا مِبَا َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ٍد اْلِمْصِريُّ َد، أنبأ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيهِ ثنا َعْبَدةُ ْبُن   ِه، َأنَّ َرُسوَل ُسَلْيَماَن، ثنا ُمطَرُِّف ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا الزَّجْنِيُّ ، َعْن َجدِّ
مَ  َعَلى  َواْلَيِمنُي  ادََّعى،  َمِن  َعَلى  يَِّنةُ  اْلب َ  " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  " هللِا  اْلَقَساَمِة  يف  ِإالَّ  أَْنَكَر،   ْن 

 ْبُن احْلََكِم، ثنا ُمْسِلُم ْبُن َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ثنا ِبْشرُ   -  16446
، َفذََكَرهُ مِبِْثلِ   هِ َخاِلٍد، َوُهَو الزَّجْنِيُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا حمَُ  -  16447 ُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َعاِصُم َوأَمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ مَّ
مُ  ، يف َبِِن َحَراٍم، ثنا َسالَّ ، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ُوِجَد ْبُن يُوُسَف اْلرَيْبُوِعيُّ  ْبُن ُسَلْيٍم أَبُو اأْلَْحَوِص، َعِن اْلَكْلِبِّ

َعَث َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُهوِد، فَ ب َ ُهْم ََخِْسنَي رَُجاًل ِمْن ِإلَْيِهْم: فََأَخَذ  رَُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر قَِتياًل يف َدالَِيِة اَنٍس َمَع اْلي َ ِمن ْ
َلقَ  فَ َقالُوا:  الدِّيََة،  َعَلْيِهُم  َوَجَعَل  قَاِتاًل،  َعِلْمنَا  َواَل  ْلنَا  قَ ت َ َما  اِبهلِل:  فَاْسَتْحَلَفُهْم  َعَلْيِه ِخيَارِِهْم  ُموَسى  نَا  نَِبي ُّ ِفينَا  َقَضى  مِبَا  َقَضى  ْد 

 . السَّاَلمُ 
 ْلِبُّ َمرْتُوٌك، َوأَبُو َصاِلٍح َهَذا َضِعيفٌ فَ َهَذا اَل حُيَْتجُّ بِِه، اْلكَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، قَا  -  16451 َلِميُّ اَل: أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، َوَأمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَبّن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ
، ثنا ِهَشاُم ْبُن يُوُنَس، ثنا حمَُ  ُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن زََكرايَّ ُد ْبُن يَ ْعَلى، َعْن ُعَمَر ْبِن ُصْبٍح، َعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن، َعْن َصْفَواَن ثنا حُمَمَّ مَّ

اأْلَِخريَةَ  َتهُ  هللاُ َعْنُه، َحجَّ ا َحجَّ ُعَمُر َرِضَي  َلمَّ اْلُمَسيِِّب، أَنَّهُ قَاَل:  ْبِن  ِمَن  الَّيِت مَلْ حَيُجَّ َغرْيََها، غُوِدَر    ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َسِعيِد  رَُجٌل 
َعَث ِإلَْيِهْم ُعَمُر، َوَذِلَك بَ ْعَدَما َقَضى النُُّسَك، َوقَاَل َْلُْم: هَ  ْل َعِلْمُتْم ِْلََذا اْلَقِتيِل قَاِتاًل ِمْنُكْم؟ اْلُمْسِلِمنَي قَِتياًل بَِبِِن َواِدَعَة، فَ ب َ

ُهْم ََخِْسنَي َشْيًخا، فَأَ  َلِد احْلََراِم قَاَل اْلَقْوُم: اَل فَاْسَتْخَرَج ِمن ْ ْيِت احْلََراِم َوَربِّ َهَذا اْلب َ ْدَخَلُهُم احْلَِطيَم فَاْسَتْحَلَفُهْم اِبهلِل َربِّ َهَذا اْلب َ
ا حَ  ْهِر احْلََراِم: إِنَُّكْم مَلْ تَ ْقتُ ُلوهُ َواَل َعِلْمُتْم َلهُ قَاِتاًل، َفَحَلُفوا ِبَذِلَك فَ َلمَّ ِبِل َلُفوا قَاَل: َوَربِّ َهَذا الشَّ َأدُّوا ِديًَة ُمغَلَّظًَة يف َأْسنَاِن اإْلِ



773 

 

اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمنِ  لَهُ ِسنَاُن:  يُ َقاُل  ُهْم،  ِمن ْ رَاِهِم ِديًَة َوثُ لُثًا فَ َقاَل رَُجٌل  اَنِنرِي َوالدَّ ِمَن الدَّ َا  َأْو  ِإَّنَّ َماِل؟ قَاَل: اَل  ِمْن  نَي َأَما جَتْزِيِِن مَيِيِِن 
 ْم ِبَقَضاِء نَِبيُِّكْم فََأَخُذوا ِديَ َتهُ َداَنِنرَي ِديًَة َوثُ ُلَث ِديٍَة. َقَضْيُت َعَلْيكُ 

ُعهُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: رَف ْ : ُعَمُر ْبُن ُصْبٍح َمرْتُوُك احْلَِديِث. قَاَل الشَّ اِعِه   َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْنَكٌر، َوُهَو َمَع اْنِقطَ قَاَل َعِليٌّ
َقطِ  : َواْلُمتَِّصُل َأْوىَل َأْن يُ ْؤَخَذ ِبِه ِمَن اْلُمن ْ اِفِعيُّ ِع، َواأْلَْنَصارِيُّوَن َأْعَلُم ِِبَِديِث َصاِحِبِهْم يف رَِوايَِة َمْن َأَْجَُعوا َعَلى تَ رِْكِه. قَاَل الشَّ

: َويُ ْرَوى َعْن ُعَمَر َرِضَي هللاُ  اِفِعيُّ ِعنيَ ِمْن َغرْيِِهْم. قَاَل الشَّ َعى َعَلْيِهْم، ُثَّ رَدَّ اأْلَمْيَاَن َعَلى اْلُمدَّ   َعْنهُ أَنَّهُ بََدأَ اْلُمدَّ
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
 بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ وَلَا يَصِحُّ 

ُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا أَبُو ِإْسرَائِيَل، َعْن َعِطيََّة، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا بْ   - 16453
َأْن يُ َقاسَ  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، فَأََمَر  َبنْيَ َحيَّنْيِ َأيِب َسِعيٍد، َأنَّ قَِتياًل، ُوِجَد  َرُب، فَ وُ   َعْن  أَيِِّهَما أَق ْ َرَب ِإىَل َأَحِد ِإىَل  ِجَد أَق ْ

فَأَ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِشرْبِ  ِإىَل  أَْنظُُر  َكَأّّنِ  َسِعيٍد:  أَبُو  قَاَل  ِبِشرْبٍ،  َعَلْيِهْم، احْلَيَّنْيِ  ِديَ َتهُ   ْلَقى 
ْبُن    -  16454 َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  َأيِب َوَأْخرَباََن  َعْن   ، الطَّيَاِلِسيُّ اْلَولِيِد  أَبُو  ثنا  احْلُبَاِب،  ْبُن  اْلَفْضُل  أنبأ   ، َعِديٍّ

، بَِنْحِوهِ   . ِإْسَرائِيَل اْلُماَلِئيِّ
، وَِكاَلُُهَا اَل حُيَْتجُّ ِبرَِوايَِتِهَما  تَ َفرََّد بِِه أَبُو ِإْسَرائِيَل، َعْن َعِطيََّة اْلَعْويفِّ

 ضعيف.  المحقق:# قال 
 

اأْلَ   -  16458 َوَعاِمٍر  قَ تَاَدَة،  َعْن  مَحَّاٍد،  َعْن  ِإَْسَاِعيَل،  ْبِن  ُموَسى  َعْن  اْلَمَراِسيِل،  يف  َداُوَد،  أَبُو  أَْيًضا  َأيِب  َوَرَوى  َعْن  ْحَوِل، 
، ثنا  اْلُمِغريَِة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أَقَاَد اِبْلَقَساَمِة   ٍد، أَنْ بَأَ اْلَفَسِويُّ ُد ْبُن حُمَمَّ َقِطٌع: َأْخرَباََنهُ حُمَمَّ اِبلطَّاِئِف َوُهَو أَْيًضا ُمن ْ

، ثنا أَبُو َداُوَد، َفذََكَرهُ   اللُّْؤلُِؤيُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ تَرْكِ الْقَوَدِ بِالْقَسَامَةِ 

ِد ْبِن رَاِشٍد، َعنْ َوِفيَما َرَوى أَبُو    -  16465  َمْكُحوٍل،  َداُوَد، يف اْلَمَراِسيِل، َعْن َهارُوَن ْبِن زَْيِد ْبِن َأيِب الزَّْرقَاِء، َعْن أَبِيِه، َعْن حُمَمَّ
ُد ْبنُ  ، ثنا أَبُو َداُوَد، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ يَ ْقِض يف اْلَقَساَمِة ِبَقَوٍد: َأْخرَباََنهُ حُمَمَّ ، ثنا اللُّْؤلُِؤيُّ ٍد، أَنْ بَأَ اْلَفَسِويُّ  حُمَمَّ

 . َفذََكَرهُ 
ْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر، َوَماِلُك ْبُن أََنٍس، َفِقيَل ِلَماِلٍك: فَِلَم تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُتْم هِبَا؟ قَ  َصلَّى   اَل: ِإانَّ اَل َنَضُع قَ ْوَل َرُسوِل هللاِ وََكَذِلَك قَاَلهُ ُعب َ

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْْلَْتلِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 جُمَّاعُ أَبْوَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي أَنْوَاعِ قَتْلِ الْخَطَأِ 
احلَْ   -  16473 ْبُن  َبْكِر  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن َأْخرَباََن  ثنا َأمْحَُد  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  اْلَقاِضي، قَااَل:  َسِن 

َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلَاِرِث ْبِن َعْبدِ   اْلَقاِسُم   هللِا ْبِن َعيَّاٍش، قَاَل: قَاَل ِلَ َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ
ِد ْبِن َأيِب َبْكٍر: نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَةُ }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يَ ْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخطَأً{ يف  َجدَِّك َعيَّاِش ْبِن َأيِب رَبِيَعَة، َويف احْلَاِرِث   ْبُن حُمَمَّ

َة  ا َهاَجَر َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْلَمِديَنِة  ْبِن زَْيٍد َأِخي َبِِن َمِعيٍص، َكاَن يُ ْؤِذيِهْم مِبَكَّ َوُهَو َعَلى ِشرِْكِه، فَ َلمَّ
َبَل ُمَهاِجرًا َحَّتَّ ِإَذا َكاَن ِبظَاِهَرِة َبِِن َعْمرِو ْبِن   َعيَّاُش ْبُن َأيِب رَبِيَعَة، َواَل يَُظنُّ  َعْوٍف لَِقَيهُ  َأْسَلَم احْلَاِرُث َومَلْ يَ ْعَلُموا ِبِِْساَلِمِه، فَأَق ْ
َلُه، فَأَنْ َزَل هللاُ ِفيِه }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يَ قْ  ْيِف َحَّتَّ قَ ت َ ُتَل ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخطًَأ{ ِإىَل قَ ْوِلِه: }فَِإْن َكاَن  ِإالَّ أَنَّهُ َعَلى ِشرِْكِه، فَ َعاَلهُ اِبلسَّ

ْرِك َعَلى  92 َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة{ ]النساء:  ِمْن قَ ْوٍم َعُدوٍّ َلُكمْ  يَِة ِإىَل َأْهِل الشِّ [ يَ ُقوُل: حَتْرِيُر رَقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة َواَل يَ ُردُّ الدِّ
ِميثَاٌق{ ]النساء:   ُهْم  ن َ َنُكْم َوبَ ي ْ بَ ي ْ ِمْن قَ ْوٍم  َأهْ 92قُ َرْيٍش، }َوِإْن َكاَن  ِمْن  يَ ُقوُل:  ُمَسلََّمةٌ [  ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة  الذِّمَِّة }فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة  ِل 

 [ 92ِإىَل َأْهِلِه{ ]النساء:  
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّ   - 16474 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ ، ثنا أَبُو اجْلَوَّاِب، ثنا  غَاّنُّ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }فَ  َأيِب حَيََْي، َعِن  اِئِب، َعْن  السَّ ْبُن  ثنا َعطَاءُ  ْبُن رُزَْيٍق،  اُر  َلُكْم َوُهَو  َعمَّ ِمْن قَ ْوٍم َعُدوٍّ  ِإْن َكاَن 
[، قَاَل: َكاَن الرَُّجُل َيَْيت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ُيَسلُِّم ُثَّ يَ ْرِجُع، ِإىَل قَ ْوِمِه  92ُمْؤِمٌن فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة{ ]النساء:  

ُهْم ًة، }وَ فَ َيُكوُن ِفيِهْم َوُهْم ُمْشرُِكوَن فَ ُيِصيبُهُ اْلُمْسِلُموَن َخطَأً يف َسرِيٍَّة، َأْو َغَزاٍة فَ يُ ْعِتُق الرَُّجُل رَقَ بَ  ن َ َنُكْم َوبَ ي ْ ِإْن َكاَن ِمْن قَ ْوٍم بَ ي ْ
[، قَاَل: َيُكوُن الرَُّجُل ُمَعاِهًدا، َوقَ ْوُمهُ َأْهَل َعْهٍد، فَ ُيَسلَُّم ِإلَْيِهْم  92ِميثَاٌق َفِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإىَل َأْهِلِه َوحَتْرِيُر رَقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة{ ]النساء: 

الَِّذي أَ  اْلَمْعىَن، قَاَل: َوإِ ِديَ ُتُه، َوَأْعَتَق  ِمْن َهَذا  اْبِن َعبَّاٍس بَِنْحٍو  َأيِب طَْلَحَة، َعِن  ْبِن  ْن َكاَن يف َأْهِل  َصابَهُ رَقَ َبًة َويف تَ ْفِسرِي َعِليِّ 
َلهُ َخطًَأ، فَ َعَلى قَاتِِلِه َأْن يَُكفَِّر َواَل ِديََة َعلَْيهِ   احْلَْرِب َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َقت َ

 ضعيف.  قق:# قال المح
 

 بِعَيْنِهِ يَحْسَبُونَهُ مِنَ الْعَدُوِّ   بَابُ الْمُسْلِمِنيَ يَقْتُلُونَ مُسْلِم ا خَطَأً فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِنيَ فِي غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ مُرِيدِينَ لَهُ 
َوأَبُو    -  16478 ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  ْبُن َوَأْخرَباََن  الرَّبِيُع  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  احْلََسِن،  ْبُن  َبْكِر 

، َعْن ُعْرَوَة، قَاَل: َكاَن أَبُو ُحَذيْ فَ  الزُّْهرِيِّ ُمطَرٌِّف، َعْن َمْعَمٍر، َعِن  أنبأ   ، اِفِعيُّ الشَّ أنبأ  ْبِن اْلَيَماِن َشْيًخا َكِبريً ُسَلْيَماَن،  ا، فَ ُرِفَع َة 
َهاَدَة، َفَجاَء ِمْن اَنِحَيِة اْلُمْشرِِكنَي فَابْ تَ  َعرَُّض الشَّ ُقوهُ ِبَِْسيَاِفِهْم،   َدرَهُ اْلُمْسِلُمونَ يف اآْلطَاِم َمَع النَِّساِء يَ ْوَم ُأُحٍد، َفَخَرَج يَ ت َ َوشَّ فَ ت َ

نَي، فَ َقَضى َوُحَذيْ َفةُ يَ ُقوُل: َأيِب َأيِب، َفاَل َيْسَمُعونَهُ ِمْن ُشغْ  ُلوُه، فَ َقاَل ُحَذيْ َفُة: يَ ْغِفُر هللاُ َلُكْم، َوُهَو َأْرَحُم الرَّامِحِ ِل احْلَْرِب َحَّتَّ قَ ت َ
 النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيِه ِبِديَةٍ 
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو الْ   -  16479 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن َحدَّ َعبَّاِس حُمَمَّ
أَبُو ُحَذيْ َفةَ  لَِبيٍد، قَاَل: َوَأمَّا  ْبِن  ْبِن قَ تَاَدَة، َعْن حَمُْموِد  ْبُن ُعَمَر  َثِِن َعاِصُم  ِإْسَحاَق، َحدَّ َلَف َعَلْيِه َأسْ   اْبِن  اْلُمْسِلِمنَي فَاْخت َ يَاُف 

نَاهُ َوَصَدقُوا، فَ َقاَل ُحذَ  ُلوهُ َواَل يَ ْعرِفُونَُه، فَ َقاَل ُحَذيْ َفُة: َأيِب َأيِب، فَ َقالُوا: َوهللِا ِإْن َعَرف ْ نَي،  فَ َقت َ يْ َفُة: يَ ْغِفُر هللاُ َلُكْم، َوُهَو َأْرَحُم الرَّامِحِ
َق ِبِه ُحَذيْ َفةُ َعَلى اْلُمْسِلِمنَي، فَ َزاَدهُ َذِلَك ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ فََأرَاَد َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َعَلْيِه   َوَسلََّم: َأْن يَِديَهُ فَ َتَصدَّ

 َوَسلَّمَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْم  يُوجِبُ الْقَتْلَ 

ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأمحَْ   -  16484 ْغَداَد، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل، بِب َ
َمْعَمٍر، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن َأيِب َبْكَرَة، َأنَّ النَِّبَّ صَ  ِماَئِة  َعْن  َمِسريَِة  يُوَجُد ِمْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ رِيَح اجْلَنَِّة  لَّى 

َأْن جيََِدَها   َها  اجْلَنََّة َورَاِئَحت َ ِإالَّ َحرََّم هللاُ َعَلْيِه  ُمَعاِهَدًة  نَ ْفًسا  يَ ْقُتُل  ِمْن َعْبٍد  هللاُ  َعاٍم، َوَما  َبْكَرَة: َأَصمَّ  أَبُو  َأُكْن  " قَاَل  ِإْن مَلْ  أُُذّن 
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل َهَذا   َسَِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ 
ثنا أَ   -  16485 ِإْسَحاَق، قَااَل:  ْبُن َأيِب  احْلََسِن، َوأَبُو زََكرايَّ  َأمْحَُد ْبُن  ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر  يَ ْعُقوَب، ثنا َِبُْر  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ بُو 

ُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َنْصٍر، قَاَل: قُِرَئ َعَلى اْبِن َوْهٍب: َأْخرَبََك اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن اْبِن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ رَ 
 ِمْن ِديَِة َمْن قَ َتَل " قَاَل: " اَل يَِرُث قَاِتٌل 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبنُ   -  16487 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ  يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
َأنَّ رَجُ  ْبِن ُشَعْيٍب،  ثنا حَيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن َعْمرِو  ثنا ُهَشْيٌم،  الرَّبِيِع،  اأْلَْمِر أَبُو  ْعِض  بِب َ َلهُ  ابْ نًا  أََمَر  َلُه: قَ تَاَدةُ  اًل ِمْن ِكنَانََة يُ َقاُل 

َلَغ َذِلَك ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ عَ  ْيِف فَ َقَطَع رِْجَلهُ َفَماَت، فَ ب َ تُ َلنَّ قَ تَاَدَة، فََأََتهُ  فَأَْبطَأَ َعَلْيِه َفَحَذَفهُ اِبلسَّ ُسَراَقةُ ْنُه، فَ َقاَل: أَلَق ْ
َا َكاَنْت اَبِدرًَة ِمْنهُ يف َغَضبٍ  َلُه، َوِإَّنَّ ، فَ َلْم يَ َزْل ِبِه َحَّتَّ َذَهَب َما َكاَن يف نَ ْفِسِه  ْبُن َماِلٍك، فَ َقاَل: اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي ِإنَّهُ مَلْ يُرِْد قَ ت ْ

ْلَقِِن ِبُقَدْيٍد ِبِعْشرِ  َها َثاَلِثنَي ِحقًَّة، َوَثاَلِثنَي َجَذَعةً َعَلْيِه، ُثَّ قَاَل: ُمْرهُ فَ ْلي َ ِبِل، فَ َفَعَل، فََأَخَذ ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِمن ْ ،  يَن َوِماَئٍة ِمَن اإْلِ
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " لَْيَس ِلَقاتٍِل َشْيٌء ى هللاُ َوَأْربَِعنَي ثَنِيًَّة َخِلَفًة ِإىَل اَبِزِل َعاِمَها، ُثَّ قَاَل ِلَقتَاَدَة: َلْواَل َأّّنِ َسَِ

ُه.    َلَورَّثْ ُتَك ِمْنهُ " ُثَّ َدَعا َأَخا اْلَمْقتُوِل فََأْعطَاهُ ِإايَّ
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 َفَراِئضِ َهِذِه َمَراِسيُل يُ ؤَكُِّد بَ ْعُضَها بَ ْعًضا، َوَقْد رُوِّينَاهُ ِمْن أَْوُجٍه َمْوُصولٍَة َوُمْرَسَلٍة يف ِكتَاِب الْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مِريَاثِ الدِّيَةِ 

، ث  -  16488 َهاّنُّ، ِإْماَلًء، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ٍد الزَّْعَفَراّنُّ، َحدَّ نا احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
َنَة، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكرٍ ثنا   ي ْ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن،   ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعِن اْبِن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ  ، أنبأ ُسْفيَاُن، َعِن الزُّْهِريِّ اِفِعيُّ  ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه، َكاَن يَ ُقوُل: الدِّيَةُ لِْلَعاِقَلِة، َواَل  أنبأ الشَّ
هللاُ   َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  ُسْفيَاَن  ْبُن  اُك  الضَّحَّ َأْخرَبَهُ  َحَّتَّ  ئًا،  َشي ْ َزْوِجَها  ِديَِة  ِمْن  اْلَمْرَأةُ  أَ َتِرُث  إِلَْيِه  َوَسلََّم: َكَتَب  اْمَرأَةَ َعَلْيِه  يُ َورَِّث  ْن 

بَايِبِّ ِمْن ِديَِتِه، فَ َرَجَع ِإلَْيِه ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َويف رَِوايَِة الزَّْعَفَراّنِّ َأْن َورَّ   َث اْمَرَأَة َأْشَيَم ِمْن ِديَِة َزْوِجَها َأْشَيَم الضِّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
، أنبأ َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن    -   16489 اِفِعيُّ ى احْلََسِن، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ

بَايِبِّ ِمْن ِديَتِ  اِك ْبِن ُسْفيَاَن َأْن يُ َورَِّث اْمَرأََة َأْشَيَم الضِّ  قَاَل اْبُن ِشَهاٍب: وََكاَن َأْشَيُم قُِتَل َخطَأً  هِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َكَتَب ِإىَل الضَّحَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ ِإْماَلًء، َوأَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن حمَُ  - 16490 ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ٍد اْلَفِقيهُ ِقَراَءًة َعَلْيِه، قَااَل:  َحدَّ مَّ

َثِِن قَ ْيُس ْبُن حَ أ ، َحدَّ ، ثنا أَبُو ِقاَلبََة اْلَبْصِريُّ َدآاَبِذيُّ ُد ْبُن احْلََسِن اْلُمَحمَّ ، ثنا اْلُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن،  نبأ أَبُو طَاِهٍر حُمَمَّ ارِِميُّ ْفٍص الدَّ
َثِِن قُ رَّةُ ْبُن ُدْعمُ  َثِِن َعاِئُذ ْبُن رَبِيَعَة ْبِن قَ ْيٍس، َحدَّ ي قُ ْلُت: اَي َحدَّ ، قَاَل: أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأاَن َوَعمِّ وٍص النَُّمرْيِيُّ

" وََكاَن قُِتَل يف اجْلَا أَبِيِه  " َأْعِطِه ِديَةَ  َأيِب ِعْنَد َهَذا، َفُمْرهُ فَ ْليُ ْعِطِِن، قَاَل:  هللِا ِديَةُ  اَي رَ َرُسوَل  َها  ِهِليَِّة، قُ ْلُت:  ِمن ْ ي  ُسوَل هللِا أِلُمِّ
 َشْيٌء؟ قَاَل: " نَ َعْم " وََكاَن ِديَةُ أَبِيِه ِماَئَة بَِعريٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

يَ ْعَلى، ثنا َخِليَفةُ ْبُن َخيَّاطٍ   -  16491 أَبُو  أنبأ  ْبُن ِحيَّاَن،  ِد  أَبُو حُمَمَّ أنبأ  احْلَاِرِث،  ْبُن  يَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر  ثنا  ثنا ،  ْبُن زُرَْيٍع،  زِيُد 
اُف قَاَل: قَ َرْأُت يف ِكتَاِب ُمَعاِويََة اْبِن َعمِّ َأيِب ِقاَلبَةَ أَنَّهُ ِمْن ُكُتِب َأيِب ِقاَلبََة  اٌج الصَّوَّ ُد ْبُن  َحجَّ فَ َوَجْدُت فيِه: َهَذا َما اْسَتْذَكَر حُمَمَّ

يََة َبنْيَ اْلَورَثَِة ِمريَاٌث َعَلى ِكتَاِب هللِا َعزَّ َوَجلَّ ََثِبت اْلُمِغريََة ْبَن ُشْعَبَة ِمن َقَضاٍء َقَضاهُ    َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َأنَّ الدِّ
 " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْعِيَافَةِ وَالطِّيَرَةِ وَالطَّرْقِ 
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اِب ْبُن َعطَاٍء، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أَنْ بَأَ  - 16525  احْلََسُن ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَعْدُل، ثَ نَا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلٍب، أَنْ بَأَ َعْبُد اْلَوهَّ
َها اَن اأْلَْعَرِج، َأنَّ َعاِئَشَة، َرِضَي هللاُ َعن ْ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ، قَاَلْت: َكاَن  أَنْ بَأَ َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َأيِب َحسَّ

ارِ  ابَِّة َوالدَّ َا الطِّرَيَةُ يف اْلَمْرأَِة َوالدَّ ُثَّ قَ َرْأُت: }َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يف اأْلَْرِض َواَل ،  َوَسلََّم يَ ُقوُل: َكاَن َأْهُل اجْلَاِهِليَِّة يَ ُقولُوَن: ِإَّنَّ
 [ 22ِإنَّ َذِلَك َعَلى هللِا َيِسرٌي{ ]احلديد: ،  ِكتَاٍب ِمْن قَ ْبِل َأْن َنرْبََأَهايف أَنْ ُفِسُكْم ِإالَّ يف  

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َعبْ   -  16529 ثَ نَا   ، َلِميُّ السُّ يُوُسَف  ْبُن  َأمْحَُد  ثَ نَا  اْلَقطَّاُن،  َبْكٍر  أَبُو  أَنْ بَأَ  اْلَفِقيُه،  طَاِهٍر  أَبُو  أَ َأْخرَباََن  الرَّزَّاِق،  َعِن ُد  َمْعَمٌر،  نْ بَأَ 
اِد ْبِن اْْلَاِدي، َأنَّ اْمَرأَةً  ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث ْبِن نَ ْوَفٍل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ  ِمَن اأْلَْنَصاِر قَاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا َسَكنَّا الزُّْهِريِّ

فَ َهَلْكنَا َوََنُْن َكِثرٌي  َهِذِه  َأْخاَلقُ نَاَوَحسَ ،  َداراََن  َفَساَءْت  بَ ْيِننَا  َذاُت  َها،  ٌن  َعن ْ َتِقُلوَن  تَ ن ْ أََفاَل   " فَ َقاَل:  َقْراَن،  ت َ فَاف ْ أَْمَوالُنَا  ، وََكثُ َرْت 
 َذِميَمًة "، قَاَلْت: َفَكْيَف َنْصَنُع هِبَا اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " تَِبيُعوََنَا َأْو ََتَُبوََنَا "  

َا َأَمَرُهْم ِبرَتِْكَها ِإْبطَ ،  َهَذا ُمْرَسلٌ  لُوا  ،  ااًل ِلَما َوَقَع يف نُ ُفوِسِهمْ قَاَل أَبُو ُسَلْيَماَن اْْلَطَّايِبُّ ِفيَما بَ َلَغِِن َعْنُه: حُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن ِإَّنَّ فَِإَذا حَتَوَّ
َها انْ َقَطَع َمادَّةُ َذِلَك اْلَوْهمِ   َوهللاُ َأْعَلمُ ، َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 جِمَاعُ أَبْوَابِ الرُّعَاةِ 

 بَابُ الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْش  
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا    -  16537 َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثَ نَا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َيَساٍر يف ُخطَْبِة َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: َوِإنَّ َهَذا اأْلَْمَر يف قُ َريْ  َقاُموا َعَلى َأْمرِهِ حُمَمَّ ،  ٍش َما َأطَاُعوا هللاَ َواْست َ
ْفَشُلوا َوتَ َقْد   ْعُتُموهُ ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }َواَل تَ نَازَُعوا فَ ت َ َواْصرِبُوا ِإنَّ هللاَ َمَع  ،  ْذَهَب ِرحُيُكمْ بَ َلَغُكْم َذِلَك َأْو َسَِ

]األنفال:   اْلُوَزرَاءُ ،  [ 46الصَّابِرِيَن{  َوأَنْ ُتُم  اأْلَُمَراءُ  َعْنهُ ِإْخَوا،  فَ َنْحُن  هللاُ  َرِضَي  ُعَمَر  ُخْطَبِة  َويف  َعَلْيِه.  َوأَْنَصاراَُن  يِن  الدِّ يف  نُ نَا 
هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َأمَلْ َتْسَمُعوا َرُسوَل هللِا َصلَّى  اأْلَْنَصاِر  َمْعَشَر  اَي  اِبهلِل  ِمْنُكمْ ،  بَ ْعَدُه: َنَشْدُتُكْم  َعهُ  ا ،  َأْو َمْن َسَِ  " يَ ُقوُل:  ْلُواَلةُ َوُهَو 

َقاُموا َعَلى أَْمرِِه "؟ فَ َقاَل َمْن قَاَل ِمَن اأْلَْنَصاِر: بَ َلى اآْلَن ذََكْراَن، قَاَل: فَِإانَّ اَل َنطُْلُب َهَذا اأْلَْمَر ، ِمْن قُ َرْيٍش َما َأطَاُعوا هللاَ َواْست َ
ْهوِيَ نَُّكُم اأْلَْهَواءُ ، ِإالَّ ِْلََذا   فََأّنَّ ُتْصَرفُونَ ، احْلَقِّ ِإالَّ الضَّاَللُ   فَ َلْيَس بَ ْعدَ ، َفاَل َتْست َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلُمْقِريُّ ِقَراَءًة َعَلْيهِ   -  16538 َأيِب َحاِمٍد  ْبُن  ِد  ِإْماَلًء، َوأَبُو حُمَمَّ احْلَاِفُظ  هللِا  أبُو َعْبِد  ثَ نَا  ْبُن ،  َحدَّ ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثَ نَا  قَااَل: 
َأيِب ِهْنٍد،  يَ ْعُقوبَ  ْبُن  ثَ نَا َداُوُد  ثَ نَا ُوَهْيٌب،  ُمْسِلٍم،  ْبُن  ْبِن َشاِكٍر، ثَ نَا َعفَّاُن  ِد  ْبُن حُمَمَّ ثَ نَا َجْعَفُر  َأيِب َسِعيٍد  ،  َنْضَرَة، َعْن  أَبُو  ثَ نَا 

َعلَ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل   َ تُ ُويفِّ ا  َلمَّ قَاَل:  َعْنُه،  هللاُ  َرِضَي   ، اأْلَْنَصارِ اْْلُْدرِيِّ ُخطَبَاءُ  قَاَم  َوَسلََّم  اَي  ،  ْيِه  يَ ُقوُل:  ُهْم  ِمن ْ الرَُّجُل  َفَجَعَل 
ْعَمَل رَُجاًل ِمْنُكْم قَ َرَن   َرى َأْن يَِلَي هَ ،  َمَعهُ رَُجاًل ِمنَّا َمْعَشَر اْلُمَهاِجرِيَن ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا اْست َ َذا اأْلَْمَر فَ ن َ

تَابَ َعْت ُخطَبَاءُ اأْلَْنَصاِر َعَلى َذِلكَ ،  رَُجاَلنِ  ِمْنُكْم َواآْلَخُر ِمنَّا، قَاَل: فَ ت َ هللاُ َعْنُه، فَ َقاَل: ِإنَّ ،  َأَحُدُُهَا  ََثِبٍت َرِضَي  فَ َقاَم زَْيُد ْبُن 
َماَم َيُكوُن ِمَن اْلُمَهاِجرِينَ ، ينَ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِمَن اْلُمَهاِجرِ  َوََنُْن أَْنَصارُهُ َكَما ُكنَّا أَْنَصاَر َرُسوِل هللِا  ، َوِإنَّ اإْلِ

ُثَّ قَاَل: أََما َلْو  ،  قَائَِلُكمْ   َوثَ بَّتَ ،  فَ َقاَم أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنُه، فَ َقاَل: َجَزاُكُم هللاُ َخرْيًا اَي َمْعَشَر اأْلَْنَصارِ ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
بَْكٍر فَ َقاَل: َهَذا َصاِحُبُكْم فَ بَايَ ُعوهُ ،  فَ َعْلُتْم َغرْيَ َذِلَك َلَما َصاحَلْنَاُكمْ  ْبُن ََثِبٍت بَِيِد َأيِب  َأَخَذ زَْيُد  أَبُو  ،  ُثَّ اْنطََلُقوا ،  ُثَّ  ا قَ َعَد  فَ َلمَّ

فَ َقاَم اَنٌس ِمَن اأْلَْنَصاِر فَأَتَ ْوا ِبِه،  ،  َفَسَأَل َعْنهُ ،  ِمْنرَبِ َنظََر يف ُوُجوِه اْلَقْوِم فَ َلْم يَ َر َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنهُ َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعَلى الْ 
َنهُ  َوَخت َ َوَسلََّم  َعلَْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعمِّ  اْبَن  َعْنُه:  هللاُ  َرِضَي  َبْكٍر  أَبُو  اَل    ،فَ َقاَل  فَ َقاَل:  اْلُمْسِلِمنَي؟  َعَصا  َتُشقَّ  َأْن  َأرَْدَت 

ِة َرُسوِل ، َفَسَأَل َعْنهُ ، ُثَّ مَلْ يَ َر الزَُّبرْيَ ْبَن اْلَعوَّاِم َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، تَ ْثرِيَب اَي َخِليَفَة َرُسوِل هللِا فبايعه َحَّتَّ َجاُءوا ِبِه، فَ َقاَل: اْبَن َعمَّ
 َأرَْدَت َأْن َتُشقَّ َعَصا اْلُمْسِلِمنَي؟ فَ َقاَل ِمْثَل قَ ْوِلِه: اَل تَ ْثرِيَب اَي َخِليَفَة َرُسوِل هللاُ فَ بَايَ َعاُه. ،  َوَحَوارِيَّهُ ، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ هللِا  

ِد ْبِن َعِليٍّ احْلَاِفظُ   -  16539 ْسِفَرائِيِِنُّ   َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثَ نَا أَبُو َعِليٍّ احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفُظ، أَنْ بَأَ أَبُو َبْكٍر  ،  اإْلِ
ْبِن ُخَزمْيَةَ  ْبُن ِإْسَحاَق  ُد  َأيِب طَاِلبٍ ،  حُمَمَّ ث َ ،  َوإِبْ َراِهيُم ْبُن   ، اْلَمْخُزوِميُّ أَبُو ِهَشاٍم  ثَ نَا  اٍر،  بُ ْنَداُر ْبُن َبشَّ ثَ نَا  نَا ُوَهْيٌب، َفذََكَرهُ قَااَل: 

 بَِنْحِوِه  
اجِ  َد ْبَن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة، يَ ُقوُل: َجاَءّن ُمْسِلُم ْبُن احْلَجَّ ْعُت حُمَمَّ ُتهُ قَاَل أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ: َسَِ ب ْ  َفَسأََلِِن َعْن َهَذا احْلَِديِث، َفَكت َ

َعٍة َوقَ َرْأُت   فَ ُقْلُت: َيْسِوي بََدنًَة؟ بَْل ُهَو َيْسِوي بَْدرَةً ، َعَلْيِه، فَ َقاَل: َهَذا َحِديٌث َيْسِوي بََدنَةً َلهُ يف رُق ْ
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

الصَّفَّاُر،    -  16540 ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أَنْ بَأَ   ، الرُّوْذاَبِريُّ ٍد  حُمَمَّ ْبُن  احْلَُسنْيُ  َعِليٍّ  أَبُو  ثَ نَا َأْخرَباََن   ، وِريُّ الدُّ ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َعبَّاُس  ثَ نَا 
، ثَ نَا ِمْسَعٌر، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعْن َأيِب َصاِدٍق، َعْن رَبِيَعَة ْبِن انَ  ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ اْلَفْيُض ْبُن اْلَفْضِل اْلَبَجِليُّ ِجٍذ، َعْن َعِليٍّ

ةُ ِمْن قُ َرْيشٍ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ   َسلََّم، قَاَل: اأْلَئِمَّ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن ِإْسَحاَق ا -  16541 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا حُمَمَّ اِب، ثَ نَا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ لصَّغَاّنُّ، ثَ نَا أَبُو اجْلَوَّ

ارُ  نَا رَ   َعمَّ ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َدَخَل َعَلي ْ ُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ْبُن رُزَْيٍق، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َسْهٍل، َعْن بَُكرْيٍ اجْلََزِريِّ
ِمنَّ  َفَجَعَل ُكلُّ رَُجٍل  قَاَل:  اْلُمَهاِجرِيَن،  ِمَن  نَ َفٍر  يف  بَ ْيٍت  يف  َوََنُْن  َجْنِبهِ َوَسلََّم  ِإىَل  جَيِْلَس  َأْن  يَ ْرُجو  َلهُ  ُع  يُ َوسِّ اَبِب ،  ا  َعَلى  فَ َقاَم 

ةُ ِمْن قُ َرْيشٍ  ْيِت فَ َقاَل: " اأْلَئِمَّ ُلُهم َما فَ َعُلوا َثاَلًَث: ِإَذا اْسرُتْمِحُوا َوَرمَحُوا ، َوِل َعَلْيُكْم َحقٌّ َعِظيمٌ ، اْلب َ ،  َوَحَكُموا فَ َعَدلُوا، َوَْلُْم ِمث ْ
ُهْم فَ َعَلْيِه لَْعَنةُ هللِا َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأَْجَِعنَي وَ   "  َعاَهُدوا فَ َوفَ ْوا. َفَمْن مَلْ يَ ْفَعْل َذِلَك ِمن ْ

َوَرَواهُ ُشْعَبةُ َعْن َعِليِّ ْبِن  ،  ِكَداٍم َعْن َسْهلٍ وََكَذِلَك َرَواهُ ِمْسَعُر ْبُن  ، يَُكىنَّ أاََب َأَسدٍ ،  وََكَذِلَك َرَواهُ ََجَاَعٌة َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َسْهلٍ 
اأْلََسدِ  اأْلََسدِ ،  َأيِب  َأيِب  اأْلَْعَمُش َوِمْسَعرٌ ،  َوُهَو َواِهٌم ِفيهِ ،  َوِقيَل َعْنهُ َعْن َعِليٍّ  َما َرَواهُ  َبِِن ،  َوالصَِّحيُح  ِمْن  َوُهَو َسْهٌل اْلَقَراِرّي 

 دٍ قَ َراٍر يَُكىنَّ َأاَب َأسَ 
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
قَا  -  16542 َسْلَماَن،  ْبُن  َوَأمْحَُد  اِك،  مَّ السَّ ْبُن  َعْمرِو  أَبُو  أَنْ بَأَ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثِم  َوَأْخرَباََن  اْْلَي ْ ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثَ نَا  اَل: 

اِهيُم ْبُن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  اْلَقاِضي، ثَ نَا َعْمُرو ْبُن َمْرزُوٍق، أَنْ بَأَ ِإبْ رَ 
فَ َعَدلُوا  َحَكُموا  َما  ِإَذا  قُ َرْيٍش  ِمْن  ةُ  اأْلَئِمَّ َوفَ ْوا،  "  َعاَهُدوا  " ،  َوِإَذا  َرمِحُوا  اْسرُتْمِحُوا   َوِإَذا 

َع أََنًسا، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبَْعنَ  َورََواهُ  - 16543 ْن َسَِ اُه: َأْخرَباََنهُ أَبُو زََكرايَّ  أَْيًضا ُموَسى اجْلَُهِِنُّ، َعْن َمْنُصوٍر، َعمَّ
ُد بْ  ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا حُمَمَّ اِب، أَنْ بَأَ َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، أَنْ بَأَ ُموَسى اجْلَُهِِنُّ، َفذََكَرهُ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أَنْ بَأَ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ  ُن َعْبِد اْلَوهَّ

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

بَاّنُّ ا - 16544 ي ْ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب الشَّ َهاّنُّ، ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ ِد ْبِن  حلَْ َوَحدَّ اِفُظ، ثَ نَا حَيََْي ْبُن حُمَمَّ
، ثَ نَا الصَّْعُق ْبُن َحْزٍن، ثَ نَا َعِليُّ ْبُن احْلََكِم،  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا حَيََْي، ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن اْلُمبَاَرِك اْلَعْيِشيُّ

َوَْلُْم َعَلْيُكْم َحقٌّ َما َعِمُلوا ِفيُكْم بَِثاَلٍث: َما َرمِحُوا ، اأْلَُمَراءُ ِمْن قُ َرْيٍش يَ ُقوُْلَا َثاَلًَث َأاَل َوِل َعَلْيُكْم َحقٌّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " 
 َوَما َعَدلُوا ِإَذا َحَكُموا " ، َوَما أَْقَسطُوا ِإَذا َقَسُموا ، ِإَذا اْسرُتْمِحُوا 

 حسن. # قال المحقق:
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ِن بَ يَاٍن، ثَ نَا َعارٌِم، ثَ نَا الصَّْعُق  َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّاُر، ثَ نَا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن بْ  - 16545

اأْلَُمَراءُ ِمْن  ،   َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اأْلَُمَراءُ ِمْن قُ َرْيشٍ ْبُن َحْزٍن، ثَ نَا َعِليُّ ْبُن احْلََكِم، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَالَ 
قُ َرْيشٍ  ِمْن  اأْلَُمرَاءُ  َحقٌّ ،  قُ َرْيٍش  َعَلْيِهْم  َرمِحُوا ،  َوِل  اْسرُتْمِحُوا  ِإَذا  َما  بَِثاَلٍث:  ِفيُكْم  َعِمُلوا  َما  َحقٌّ  َعَلْيِهْم  ِإَذا  َوأَقْ ،  َوَلُكْم  َسطُوا 

 َوَعَدلُوا ِإَذا َحَكُموا " ، َقَسُموا
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن    َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَالُوا:  -  16546 ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، أَنْ بَأَ اْبُن َأيِب ُفَدْيٍك، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعْن َشرِ يَ ْعُقوَب، أَ  اِفِعيُّ يِك ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َّنٍَِر، َعْن نْ بَأَ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أَنْ بَأَ الشَّ

ُتْم َمَع احْلَقِّ َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل لِقُ  ِإالَّ َأْن تَ ْعِدلُوا ،  َرْيٍش: أَنْ تُْم أَْوىَل النَّاِس هِبََذا اأْلَْمِر َما ُكن ْ
 َعْنهُ فَ تُ ْلَحْوَن َكَما تُ ْلَحى َهِذِه اجْلَرِيَدةُ " يُِشرُي ِإىَل َجرِيَدٍة بَِيِدهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

نَا  ْنهُ يف ُخْطَبِتِه يَ ْوَمِئٍذ َما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ث َ َوقَاَل أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ عَ   - 16549
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثَ نَا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن َسَلَمةَ  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َساملِِ  أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْيٍط اأْلَْشَجِعيِّ ْبِن نُ ب َ

ِة، قَاَل: َكاَن أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  ْيٍد، وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب الصُّفَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َفِقيَل لَُه: اَي َصاِحَب ْبِن ُعب َ
  َ تُ ُويفِّ هللِا  قَالَ َرُسوِل  أَنَّهُ َكَما  فَ َعِلُموا  نَ َعْم.  فَ َقاَل:  َوَسلََّم؟  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  ُدوَنُكْم  ،  َرُسوُل  َعْنُه:  هللاُ  َرِضَي  َبْكٍر  أَبُو  قَاَل  ُثَّ 

نَا ،  ُثَّ َخَرَج فَاْجَتَمَع اْلُمَهاِجُروَن يَ َتَشاَورُونَ ،  ْمُرهُ يَ ْعِِن يف ُغْسِلِه َيُكوُن أَ ،  َصاِحَبُكْم، لَِبِِن َعمِّ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ي ْ فَ ب َ
فَ َقاَل    ،فَاْنطََلُقوا فَأَتَ ُوا اأْلَْنَصارَ ،  فَِإنَّ َْلُْم يف َهَذا احْلَقِّ َنِصيبًا،  ُهْم َكَذِلَك يَ َتَشاَورُوَن ِإْذ قَالُوا: اْنطَِلُقوا بِنَا ِإىَل ِإْخَوانِنَا ِمَن اأْلَْنَصارِ 

َفاِن يف  " َسي ْ هللاُ َعْنُه:  اْْلَطَّاِب َرِضَي  ْبُن  ِمنَّا رَُجٌل َوِمْنُكْم رَُجٌل، فَ َقاَل ُعَمُر  اأْلَْنَصاِر:  ِمَن  َيْصطَِلَحا رَُجٌل  ِإًذا اَل  ،  ِغْمٍد َواِحٍد 
[ َمْن ُُهَا؟ }ِإْذ يَ ُقوُل  40 َهِذهِ الثَّاَلُث: }ِإْذ ُُهَا يف اْلغَاِر{ ]التوبة: َوقَاَل: َمْن َهَذا الَِّذي َلهُ ، فََأَخَذ بَِيِد َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ 

َمَعنَا{ ]التوبة:  40ِلَصاِحِبِه{ ]التوبة:   هللاَ  ِإنَّ  َمْن َصاِحُبُه؟ }اَل حَتَْزْن  هللاُ  40[  َبْكٍر َرِضَي  َأيِب  َيَد  َمَع َمْن ُهَو؟ فَ َبَسَط ُعَمُر   ]
ُهَما، فَ َقالَ  َعٍة َوَأَْجََلَها ، : اَبيَ ُعوهُ َعن ْ  فَ بَاَيَع النَّاُس َأْحَسَن بَ ي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ 
ْبُن    -   16556 ُد  ثَ نَا حُمَمَّ اُم،  اْلَفحَّ إِبْ َراِهيَم  ْبُن  ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  أَنْ بَأَ  اْلَفِقيُه،  حَيََْي، ثَ نَا َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر 

بَُّع  يَ ْعِِن َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: َمَكَث َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مبَِ ،  َعِن اْبِن ُخثَ ْيمٍ  ت َ َة َعْشَر ِسِننَي يَ ت َ كَّ
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َمْن يَ ْنُصُرّن َحَّتَّ أُبَ لَِّغ ِرَساَلَة َريبِّ َوَلهُ اجْلَنَُّة؟ قَاَل: فَ ُقْلنَا:  ،  ْم ِبُعَكاَظ َوَُمَنََّة َويف اْلَمْوِسِم مِبِىًن، يَ ُقوُل: " َمْن يُ ْؤِويِِن النَّاَس يف َمنَازْلِِ 
نرَْتُُك َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُْطَرُد يف ِجبَالِ  َمََّت  ُعوَن رَُجاًل َحَّتَّ َقِدْمنَا َعَلْيِه يف    َحَّتَّ  ِمنَّا َسب ْ إِلَْيِه  َة َوخَيَاُف؟ فَ َرَحَل  َمكَّ

نَا فَ ُقْلنَا: اَي َرُسوَل هللِا َعَلى َما نُ بَايِ ،  فَاْجَتَمْعنَا ِعْنَدهُ ِمْن رَُجٍل َورَُجَلنْيِ ،  فَ َوَعْداَنهُ ِشْعَب اْلَعَقَبةِ ،  اْلَمْوِسمِ  ُعَك؟ قَاَل: "  َحَّتَّ تَ َوافَ ي ْ
النََّشاِط َواْلَكَسلِ  ْمِع َوالطَّاَعِة يف  السَّ اْلُعْسِر َواْلُيْسرِ ،  تُ بَاِيُعوّن َعَلى  َفَقِة يف  اْلُمْنَكرِ ،  َوالن َّ ْهِي َعِن  اِبْلَمْعُروِف َوالن َّ اأْلَْمِر  ، َوَعَلى 

اَلئِمٍ  لَْوَمَة  ََتَافُوَن  اَل  هللِا  يف  تَ ُقولُوا  َعَلْيُكمْ َوَعلَ ،  َوَأْن  َقِدْمُت  ِإَذا  تَ ْنُصُروّن  َأْن  َوأَْزَواَجُكْم ،  ى  أَنْ ُفَسُكْم  ِمْنهُ  ُعوَن  ََتْن َ ِمَّا  ُعوّن  َوََتْن َ
 َوَلُكُم اجْلَنَّةُ ". فَ ُقْمنَا ِإلَْيِه فَ بَايَ ْعنَاهُ ، َوأَبْ نَاءَُكمْ 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ الِاسْتِخْلَافِ 
ْغَداَد، أَنْ بَأَ أَبُو َجْعَفرٍ  - 16573 ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ِبْشَراَن، بِب َ ُد ْبُن َعْمرٍو الرُّزَاُز، ثَ نَا َعْبُد   َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ حُمَمَّ

اٍر، ثَ نَا ُشَعْيُب ْبُن َميْ  ، َعْن َشِقيِق ْبِن َسَلَمَة،  الرَّمْحَِن ْبُن َمْرزُوٍق، ثَ نَا َشبَابَةُ ْبُن َسوَّ ْعِبِّ ُموٍن، ثَ نَا ُحَصنْيُ ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعِن الشَّ
نَا، فَ َقاَل: َما اْسَتْخَلَف َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  ِإْن يُرِِد    َوَسلََّم فََأْسَتْخِلُف، َوَلِكنْ قَاَل: ِقيل ِلَعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: اْسَتْخِلْف َعَلي ْ

 ى َخرْيِِهمْ هللاُ اِبلنَّاِس َخرْيًا ََجََعُهْم َعَلى َخرْيِِهْم، َكَما ََجََعُهْم بَ ْعَد نَِبيِِّهْم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعلَ 
 # قال المحقق: صحيح. 

 
 عْدَهُ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَنْبِيهِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ بَ 

، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثَ نَا أَبُو َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أَنْ بَأَ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ   -  16585
ِد ْبِن قَ ْيٍس، قَاَل: اْشَتَكى َرُسوُل هللِا َصلَّ  َوِإَذا  ،  َفَكاَن ِإَذا َوَجَد ِخفًَّة َصلَّى،  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثاَلثََة َعَشَر يَ ْوًماَمْعَشٍر، َعْن حُمَمَّ

 ثَ ُقَل َصلَّى أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس   -  16586 ِد ْبِن َشاِكٍر، ثَ نَا َوَحدَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا أَبُو اْلَبْخرَتِيِّ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ حُمَمَّ

ا َلمَّ ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل:  هللِا  ، َعْن زَائَِدَة، َعْن َعاِصٍم، َعْن زِرٍّ، َعْن َعْبِد  اجْلُْعِفيُّ ْبُن َعِليٍّ  هللاُ   ُحَسنْيُ   َعَلْيِه قُِبَض َرُسوُل هللِا َصلَّى 
ايَ  فَ َقاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُعَمُر  فَأَََتُهْم  قَاَل:  َأِمرٌي،  َوِمْنُكْم  أَِمرٌي  ِمنَّا   " اأْلَْنَصاُر:  قَاَلِت  َأنَّ َوَسلََّم  تَ ْعَلُموَن  أََلْستُْم  اأْلَْنَصاِر  َمْعَشَر   

َبكْ  َأاَب  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَر  اِبهلِل ،  ٍر يَ ُؤمَّ النَّاسَ َرُسوَل  نَ ُعوذُ  َبْكٍر؟ فَ َقاَلِت اأْلَْنَصاُر:  َأاَب  َم  َقدّْ َتِطيُب نَ ْفُسهُ َأْن يَ ت َ فَأَيُُّكْم 
َم َأاَب َبْكٍر "  َقدّْ  َأْن نَ ت َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن صاحِل ْبنِ   - 16587 ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا حُمَمَّ ، ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر  َوَحدَّ َهِقيُّ ي ْ ٍد اْلب َ  َهاِنٍئ، ثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَّ
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إِبْ َراِهي َثِِن  ِإبْ َراِهيَم، َحدَّ ْبِن  ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َسْعِد  ُموَسى  ْبُن فُ َلْيٍح، َعْن  ُد  ثَ نَا حُمَمَّ  ، ْبِن َعْوفٍ احْلَِزاِميُّ الرَّمْحَِن  ْبُن َعْبِد  َأنَّ َعْبَد ُم   ،
ُهَما ُهَما،  الرَّمْحَِن ْبَن َعْوٍف، َكاَن َمَع ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعن ْ َد ْبَن َمْسَلَمَة َكَسَر َسْيَف الزَُّبرْيِ َرِضَي هللاُ َعن ْ ُثَّ قَاَم  ،  َوَأنَّ حُمَمَّ

النَّاَس َواْعَتذَ  هللاُ َعْنهُ َفَخَطَب  َلًة َقطُّ أَبُو َبْكٍر َرِضَي  َمارَِة يَ ْوًما َواَل لَي ْ اإْلِ َما ُكْنُت َحرِيًصا َعَلى  إِلَْيِهْم َوقَاَل: َوهللِا "  َواَل ُكْنُت ،  َر 
َنةِ ،  َواَل َسأَْلتُ َها هللاَ يف ِسرٍّ َواَل َعاَلنَِيةٍ ،  ِفيَها رَاِغبًا َمارَِة ِمنْ ،  َوَلِكِنِّ َأْشَفْقُت ِمَن اْلِفت ْ َوَلِكْن قُ لِّْدُت َأْمًرا َعِظيًما ،  رَاَحةٍ   َوَما ِل يف اإْلِ

بِِه طَاَقةٌ  ِل  ْقوِيَِة هللاِ ،  َما  بِت َ ِإالَّ  ْومَ ،  َواَل يَُداُن  اْلي َ َها  َمَكاّن َعَلي ْ َها  النَّاِس َعَلي ْ َوى  أَق ْ َما قَالَ ،  وَلَوِدْدُت َأنَّ  ِمْنهُ  اْلُمَهاِجُروَن  ،  فَ َقِبَل 
ِبهِ  اْعَتَذَر  ْراَن َعِن اْلُمَشاَورَةِ   َوقَالَ ،  َوَما  ُأخِّ نَا ِإالَّ أِلَانَّ  ُهَما: َما َغِضب ْ هللاُ َعن ْ النَّاِس هِبَا ،  َعِليٌّ َوالزَُّبرْيُ َرِضَي  َبْكٍر َأَحقَّ  أاََب  نَ َرى  َوِإانَّ 

ْعِرُف َشَرَفهُ وَُكرْبَهُ ، نْيِ َوََثّن اثْ نَ ، ِإنَّهُ َلَصاِحُب اْلغَارِ ، بَ ْعَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوَلَقْد َأَمَرهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ، َوِإانَّ لَن َ
 َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلصَّاَلِة اِبلنَّاِس َوُهَو َحيٌّ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 وَتَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ ،  الْمُنْكَرِ مِنْ أُمُورِهِ بِقَلْبِهِ وإِنْكَارِ  ،  بَابُ الصَّبْرِ عَلَى أَذًى يُصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ 
وِسيُّ   -   16618 ِد ْبِن يُوُسَف السُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ أَنْ بَأَ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد ،  ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأيِب ْبِن َمزِيدٍ  َثِِن الزُّْهِريُّ ، َحدَّ َثِِن َأيِب، ثَ نَا اأْلَْوزَاِعيُّ ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  ، َحدَّ
يَ ْعَلُمونَ  مِبَا  يَ ْعَمُلوَن  ُخَلَفاءُ  بَ ْعِدي  َسَيُكوُن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  يُ ْؤَمُرونَ ،  هللاُ  َما  اَل  ،  َويَ ْفَعُلوَن  مِبَا  يَ ْعَملُوَن  ُخَلَفاءُ  بَ ْعَدُهْم  َوَسَيُكوُن 

يُ ْؤَمُرونَ ،  يَ ْعَلُمونَ  اَل  َما  بَِرئٌ ،  َويَ ْفَعُلوَن  َعَلْيِهْم  أَْنَكَر  َسِلمَ ،  َفَمْن  يََدهُ  َأْمَسَك  ". ،  َوَمْن  َوََتَبَع  َرِضَي  َمْن   َوَلِكْن 
اأْلَ   -  16619 ثَ نَا  اْلُمِغريَِة،  أَبُو  ثَ نَا  ْبُن َعْوٍف،  ُد  ثَ نَا حُمَمَّ اْلَعبَّاِس،  أَبُو  ثَ نَا  أَبُو َعْبِد هللِا،  َأيِب  َوَأْخرَباََن  ، َعْن  الزُّْهِريِّ ، َعِن  ْوزَاِعيُّ

 َم: َفذََكَر َهَذا احْلَِديثَ َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ  - 16626 ْيِد هللِا احْلُْريفُّ، بِب َ ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل ، َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُعب َ ِد ْبِن اْلَعبَّاِس، ثَ نَا حُمَمَّ ثَ نَا مَحَْزةُ ْبُن حُمَمَّ

َلِميَّ  َثِِن َعْبُد هللِا  يَ ْعِِن السُّ َثِِن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َحدَّ ُد ْبُن ، أَنْ بَأَ ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم يَ ْعِِن اْبَن اْلَعاَلِء، َحدَّ َثِِن حُمَمَّ ، َحدَّ ْبُن َساملٍِ
ثَ ُهمْ  ْيٍد، َحدَّ ثَ ُهمْ َأنَّ ، اْلَولِيِد، ثَ نَا اْلُفَضْيُل ْبُن َفَضاَلَة، َأنَّ َحِبيَب ْبَن ُعب َ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ،  اْلِمْقَداَم َحدَّ

ُْم يُ ْؤَجُروَن َعَلْيهِ ،  َأِطيُعوا أَُمَراءَُكْم َما َكانَ  ثْ ُتُكْم ِبِه فَِإَنَّ ٍء ِمَّا مَلْ آُمرُُكْم  َوِإْن َأَمُروُكْم ِبَشيْ ،  َوتُ ْؤَجُروَن ِبطَاَعِتُكمْ ،  فَِإْن َأَمُروُكْم مِبَا َحدَّ
بُ ْرًءا ،  ِبِه فَ ُهَو َعَلْيِهمْ  ِمْنهُ  لَِقيُتُم هللاَ قُ ْلُتْم: رَب َّنَا اَل ظُْلمَ ،  َوأَنْ ُتْم  ِإَذا  ِِبَنَُّكْم  ُقوُل: اَل ظُْلمَ ،  َذِلَك  نَا ،  فَ ي َ ِإلَي ْ َأْرَسْلَت  ُقولُوَن: رَب َّنَا  فَ ت َ

نَا ُخَلَفاَء فََأطَْعنَاُهْم ِبِِْذِنكَ َواسْ ،  ُرُساًل فََأطَْعنَاُهْم ِبِِْذِنكَ  ُتمْ ،  َتْخَلْفَت َعَلي ْ ُقوُل: َصَدق ْ نَا أَُمَراَء فََأطَْعنَاُهْم "، قَاَل: " فَ ي َ ،  َوَأمَّْرَت َعَلي ْ
 َوأَنْ ُتْم ِمْنهُ بُ ْرًءا " ، ُهَو َعَلْيِهمْ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ث َ   -  16630 ثَ نَا أَبُو َداُوَد،  ْبُن َحبِيٍب،  يُوُنُس  ثَ نَا  ْبُن َجْعَفٍر،  أَنْ بَأَ َعْبُد هللِا  َبْكِر ْبُن فُوَرٍك،  أَبُو  ثَ نَا  ْبُن َحازٍِم، َعْن  َحدَّ نَا َجرِيُر 
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، َعْن َأيِب  ُهَما، َعِن النَِّبِّ  لَْيٍث، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َساِبٍط، َعْن َأيِب ثَ ْعَلَبَة اْْلَُشِِنِّ ْيَدَة ْبِن اجْلَرَّاِح، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َرِضَي هللاُ َعن ْ  ُعب َ
ًة َوَرمْحَةً  ًة َوَجرْبِيَّةً  وَ ،  وََكائِنًا ُمْلًكا َعُضوًضا،  وََكائِنًا ِخاَلَفًة َوَرمْحَةٍ ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ِإنَّ " هللاَ َبَدأَ َهَذا اأْلَْمَر نُ بُ وَّ َكائِنًا ُعتُ وَّ

 َويُ ْنَصُروَن َعَلى َذِلَك َويُ ْرزَقُوَن أََبًدا َحَّتَّ يَ ْلَقُوا هللاَ َعزَّ َوَجلَّ " ، َيْسَتِحلُّوَن اْلُفُروَج َواْْلُُموَر َواحْلَرِيرَ ،  َوَفَساًدا يف اأْلُمَّةِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثَ نَا أَبُو    -   16644 أَنْ بَأَ أَبُو اْلَعوَّاِم  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس اْلَمْحبُويِبُّ، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َمْسُعوٍد، ثَ نَا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن،  َحدَّ

هللاُ   َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  أَُماَمَة،  َأيِب  َعْن  َحْوَشٍب،  ْبِن  َشْهِر  َعْن  َحْوَشٍب،  بَ ْعِدي ْبُن  ِمْن  اْْلَِليَفَة  أُْوِصي   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه 
ْقَوى هللاِ  ُمْ ،  َويُ َوقَِّر َعاِلَمُهمْ ،  َويَ ْرَحَم َصِغريَُهمْ ،  َوأُوِصيِه ِِبََماَعِة اْلُمْسِلِمنَي َأْن يُ َعظَِّم َكِبريَُهمْ ،  بِت َ َواَل يُوِحَشُهْم  ،  َوَأْن اَل َيْضرهَِبُْم فَ ُيِذْلَّ

ْقَطَع َنْسَلُهمْ ، ُهمْ فَ ُيَكفِّرَ   َوَأْن اَل يُ ْغِلَق اَببَهُ ُدوََنُْم فَ يَْأُكُل َقوِي ُُّهْم َضِعيَفُهْم " ، َوَأْن اَل خُيِْصيِهْم فَ ي َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ فَضْلِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ 

اِب، أَنْ بَأَ َجْعَفُر َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أَ   -  16649 ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثَ نَا حُمَمَّ نْ بَأَ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ
، َعْن رَُجٍل، َقْد ََسَّاهُ ِل، َعْن ِعْكرَِمَة، ح َوَأْخرَباََن أَ  اِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب بُو َعْبِد هللِا احلَْ ْبُن َعْوٍن، أَنْ بَأَ َعفَّاُن ْبُن ُجَبرْيٍ الطَّاِئيُّ

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َعْمرٍو ،  ،  قَااَل: ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثَ نَا أَبُو أَُميََّة، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثَ نَا َسْعٌد أَبُو َغْياَلَن، ثَ نَا َعفَّاُن ْبُن ُجَبرْيٍ الطَّاِئيُّ
، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يَ ْوٌم مِ َعْن َأيِب َجرِيٍر َأْو َحرِي ْن ِإَماٍم َعاِدٍل ٍز اأْلَْزِديِّ

ٌد يُ َقاُم يف اأْلَْرِض ِِبَقِِّه أَزَْكى ِفيَها ِمْن َمطَِر َأرْ ،  أَْفَضُل ِمْن ِعبَاَدِة ِستِّنَي َسَنةً   بَِعنَي يَ ْوًما " َوحَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْقُِفيُّ   -  16650 ، أَنْ بَأَ ِإَْسَاِعيُل الصَّفَّاُر، ثَ نَا َعبَّاُس ْبُن َعْبِد هللِا الرتَّ ِريُّ كَّ ٍد السُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ، ثَ نَا َسِعيُد ْبُن َعْبِد هللِا الدَِّمْشِقيُّ

ْيٍح، عَ  ْلَدٍة لَْيَس ِفيَها ثَ نَا الرَّبِيُع ْبُن ُصب َ ُسْلطَاٌن َفاَل  ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َمَرْرَت بِب َ
ْلطَاُن ِظلُّ هللِا يف اأْلَْرضِ ،  َتْدُخْلَها َا السُّ  َوُرحْمُهُ يف اأْلَْرِض " ،  ِإَّنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

  إِكْرَامِ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ بَابُ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِنيَ وَعَامَّتِهِمْ وَمَا عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْ 
ْيِد هللِا احْلُْريفُّ، بِب َ  -  16660 ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ،  ْغَدادَ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُعب َ ِد ْبِن اْلَعبَّاِس، ثَ نَا حُمَمَّ ثَ نَا مَحَْزةُ ْبُن حُمَمَّ

أَبُو َجْعَفٍر حمَُ  أَنْ بَأَ  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ثَ نَا  اْلَعاَلِء، ح َوَحدَّ ْبِن  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  ِد ْبِن َعْبِد هللِا  ثَ نَا  ْبُن حُمَمَّ ُد  ، ثَ نَا مَّ ْغَداِديُّ اْلب َ
، ثَ نَا َأيِب، ثَ نَا َعْمُرو ْبُن احْلَارِ  .  َعْمُرو ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن اْلَعاَلِء ْبِن زِْبرِيٍق احْلِْمِصيُّ ، َعِن الزُّبَ ْيِديِّ ِث، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َساملٍِ

َثِِن َعْبُد هللاِ  : َحدَّ ُد ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َعاِمٍر َوُهَو الزُّبَ ْيِديُّ َويف رَِوايَةِ  احْلُْريفِّ َثِِن حُمَمَّ ، َحدَّ ثَ نَا اْلُفَضْيُل ْبُن َفَضاَلَة، يَ ُردُّهُ ِإىَل  ،   ْبُن َساملٍِ
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، َوقَ ،  يَ ُردُّهُ اْبُن َعاِئٍذ ِإىَل ُجَبرْيِ ْبِن نُ َفرْيٍ ، اْبِن َعائِذٍ  فَأَََتهُ ِهَشاُم ْبُن ، َع َعَلى َصاِحِب َداٍر ِحنَي فُِتَحتْ َأنَّ ِعيَاَض ْبَن َغْنٍم اأْلَْشَعِريَّ
فََأََتهُ ِهَشاٌم يَ ْعَتِذُر ِإلَْيِه َوقَاَل َلُه: اَي ِعيَاُض َأمَلْ تَ ْعَلْم َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ، َوَمَكَث ِهَشاٌم لَيَاِلَ ، َحِكيٍم فََأْغَلَظ َلهُ اْلَقْولَ 

نْ يَا "، فَ َقالَ َوَسلَّمَ  ْعنَا   قَاَل: " ِإنَّ " َأَشدَّ النَّاِس َعَذااًب يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َأَشدُّ النَّاِس َعَذااًب لِلنَّاِس يف الدُّ  َلهُ ِعيَاٌض: اَي ِهَشاُم ِإانَّ َقْد َسَِ
ْعتَ  الَِّذي رَأَْيتَ ،  الَِّذي َسَِ َمْن َصِحْبتَ ،  َورَأَيْ نَا  نَا  َمْن َأَو ملَْ ،  َوَصِحب ْ  " يَ ُقوُل:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  اَي ِهَشاُم َرُسوَل  َتْسَمْع   

هِبَا َعاَلنَِيةً  يَُكلِّْمهُ  ِلِذي ُسْلطَاٍن َفاَل  َنِصيَحٌة  بَِيِدِه فَ ْلَيْخُل ِبهِ ،  َكاَنْت ِعْنَدهُ  الَِّذي َوِإالَّ َكاَن َقْد أَ ،  فَِإْن قَبَِلَها قَبَِلَها،  َوْليَْأُخْذ  دَّى 
فَ َهالَّ َخِشيَت َأْن يَ ْقتُ َلَك ُسْلطَاُن هللِا؛ فَ َتُكوَن قَِتيَل ، َعَلْيِه َوالَِّذي َلهُ " َوِإنََّك اَي ِهَشاُم أَلَْنَت اجْلَِريءُ َأْن جَيْرَتَِئ َعَلى ُسْلطَاِن هللاِ 

 ُسْلطَاِن هللِا " لَْفُظ َحِديِثِهَما َسَواءٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 ابُ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنْ حِفْظِ اللِّسَانِ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ بَ 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّارُ  -  16669 ، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبنُ ، َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، أَنْ بَأَ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ  ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َمْهِديٍّ
َثِِن أَبُو َعيَّاٍش، َثِِن َخاِلُد ْبُن َأيِب ِعْمَراَن، َحدَّ َثِِن اللَّْيُث، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، َحدَّ ، أَنَّهُ قَاَل:   َصاِلٍح، َحدَّ َعِن اْبِن ُعْجَرَة اأْلَْنَصارِيِّ

نَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يف اْلَمْسِجِد أاََن ََتِسُع ِتْسَعٍة، فَ َقاَل لَنَا: أََتْسَمُعوَن؟ َهْل َتْسَمُعوَن؟ َثاَلَث ِمَراٍر  َوََنُْن ، َخَرَج إِلَي ْ
ةٌ  َا " َسَتُكوُن َعَلْيُكْم أَئِمَّ قَ ُهْم ِبَكِذهِبِمْ ،  ِإَنَّ َواَل يَرُِد َعَليَّ ،  ِمِنِّ  فَ َلْسُت ِمْنهُ َولَْيسَ ،  َوَأَعاََنُْم َعَلى ظُْلِمِهمْ ، َفَمْن َدَخَل َعَلْيِهْم َفَصدَّ

ُهْم ِبَكِذهِبِمْ ،  احْلَْوَض يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ  ُهْم َعَلى ظُْلِمِهمْ ،  َوَمْن َدَخَل َعَلْيِهْم َومَلْ ُيَصدِّق ْ َوَسرَيُِد َعَليَّ احْلَْوَض ،  فَ ُهَو ِمِنِّ َوأاََن ِمْنهُ ،  َومَلْ يُِعن ْ
اْلِقيَاَمِة " َثِِن ،  يَ ْوَم  ْبِن َسْعدٍ قَاَل: َوَحدَّ أَْيًضا، َعْن َسْهِل  " َكْيَف أَنْ ُتْم ِإَذا ،    هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل أِلَْصَحاِبِه:  هللِا َصلَّى  َأنَّ رَُسوَل 

َوُعُهوُدُهمْ  َأَمانَ تُ ُهْم  َمرَِجْت  النَّاِس  ِمَن  ُحثَاَلٍة  يف  " ،  بَِقيتُْم  َهَكَذا  َأَصابَِعهُ ،  وََكانُوا  َأْدَخَل  بَ ْعضٍ ُثَّ  يف  بَ ْعَضَها  فَِإَذا َكاَن  ،    فَ َقالُوا: 
َوَدُعوا َما تُ ْنِكُروَن ". ُثَّ َخصَّ هِبََذا َعْبَد هللِا ْبَن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص  ،  َكَذِلَك َكْيَف نَ ْفَعُل اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " ُخُذوا َما تَ ْعرِفُونَ 

َنُه، فَ َقاَل: َما َتَْ  َنهُ َوبَ ي ْ ْقَوى هللاِ ِفيَما بَ ي ْ ْفِسكَ ،  ُمُرّن ِبِه اَي َرُسوَل هللِا ِإَذا َكاَن َذِلَك؟ قَاَل: " آُمُرَك بِت َ َك َوَعامَّةَ اأْلُُموِر  ،  َعَلْيَك بِن َ َوِإايَّ
 " 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

َثِِن ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أَنْ بَأَ َعْبُد هللاِ   -  16670  ْبُن َجْعَفٍر، ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، َحدَّ
َثِِن اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َخارَِجَة ْبِن زَْيٍد، َعْن ُعْرَوةَ   هللِا  ْبِن الزَُّبرْيِ، قَاَل: أَتَ ْيُت َعْبدَ   َحدَّ

تِ  َتَكلَُّموَن اِبْلَكاَلِم ََنُْن نَ ْعَلُم َأنَّ  ْبَن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه، فَ ُقْلُت َلُه: اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن ِإانَّ جَنِْلُس ِإىَل أَئِمَّ نَا َهُؤاَلِء، فَ ي َ
اِبجْلَْورِ  هللِا احْلَقَّ َغرْيُهُ فَ َنْصُدقُ ُهْم، َويَ ْقُضوَن  َمَع َرُسوِل  َأِخي ُكنَّا  اْبَن  اَي   " تَ َرى يف َذِلَك؟ فَ َقاَل:  ُنهُ َْلُْم، َفَكْيَف   فَ نُ َقّوِيِهْم َوَُنَسِّ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَ ُعدُّ َهَذا النَِّفاَق، َفاَل َأْدرِي َكْيَف ُهَو ِعْندَُكْم " 
 # قال المحقق: صحيح. 
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 وَتَرْكِ الْأَخْذِ بِقَوْلِ النَّمَّامِ ،  عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ مَنْعِ النَّاسِ عَنِ النَّمِيمَةِ بَابُ مَا  

قَِبيَصُة، ثَ نَا ُسْفيَاُن،  َن، ثَ نَا  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أَنْ بَأَ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثَ نَا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَا  -  16676
ْعُت احْلََسَن، يَ ُقوُل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " اَل  ِد ْبِن ُجَحاَدَة، قَاَل: َسَِ َواَل ُيَصدُِّق َأَحًدا  ، يَ ْعِرُف اْلَقَرفَ َعْن حُمَمَّ

 َعَلى َأَحٍد " 
 حسن. # قال المحقق:

 
 ةِ وَالذَّبِّ عَنْ عَرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَجْرِ بَابُ مَا فِي الشَّفَاعَ 

، قَالُوا: ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي  - 16680 َلِميُّ َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ
ُد ْبُن   اِب ْبُن ِهَشاِم ْبِن اْلغَاِز، َعْن  أَنْ بَأَ أَبُو اْلَفْضِل اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمزِيٍد اْلَبرْيُويتُّ، َأْخرَبّن َأيِب، َأْخرَبّن َعْبُد اْلوَ ،  يَ ْعُقوبَ حُمَمَّ هَّ

هللاُ   َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن  ِهَشاٍم،  ُسْلطَاٍن  أَبِيِه  ِذي  ِإىَل  اْلُمْسِلِم  أِلَِخيِه  َوِصَلًة  َمْن َكاَن   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه 
َفَعِة ِبرٍّ  تَ ْيِسرِي َعِسريٍ ،  ِلَمن ْ اأْلَْقَداِم "،  أَْو  يَ ْوَم َدْحِض  َراِط  الصِّ ِإَجازَِة  الْ ،  أُِعنَي َعَلى  ْبَن َعْبِد  َد  لَِقيُت حُمَمَّ اْلَعبَّاُس: ُثَّ  اِب قَاَل  َوهَّ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  النَِّبِّ َصلَّى  اْبِن ُعَمَر، َعِن  اَنِفٍع، َعِن  أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َعْن  ِبِه، َعْن  َثِِن  ِمْن َوْجٍه آَخَر ،  مَ َفَحدَّ َلُه. َوَرَوى َذِلَك  ِمث ْ
 َعْن َعاِئَشَة َمْرفُوًعا 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ح َوَأْخرَباََن  ،  ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا َعِليُّ ْبُن مِحَْشاٍذ، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي، َوأَبُو حَيََْي النَّاِقدُ َأْخرَباََن أَبُو عَ   -  16685
يَ ْعِِن النَّاِقَد، قَااَل: ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن مَحَْزَة، ثَ نَا َعْبُد    ثَ نَا أَبُو حَيََْي ،  أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أَنْ بَأَ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َكاِمٍل اْلَقاِضي 

نْ يَ   اْلَعزِيِز، َعْن مُحَْيٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َنَصرَ  ا  َأَخاهُ ِبظَْهِر اْلَغْيِب َنَصَرهُ هللاُ يف الدُّ
، َعْن مُحَْيٍد، َعِن احلََسِن، َعْن أََنسٍ  رَاَوْرِديُّ ْيٍد، َعِن احْلََسِن، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ، َواآْلِخَرِة " َكَذا َرَواهُ الدَّ َوَقْد ِقيَل: َعْن يُوُنَس ْبِن ُعب َ

 َوهللاُ َأْعَلمُ ،  َواْلَمْوقُوُف َأَصحُّ ، ُحَصنْيٍ َمْوقُوفًا. َوِقيَل َعْنهُ ِبِِْسنَاِدِه َمْرفُوًعا
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا عَلَى السُّلْطَانِ مِنْ إِكْرَامِ وُجُوهِ النَّاسِ 

اْلَقاِضي   -   16687 َبْكٍر  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  َلِميُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  السُّ ْبُن احْلَُسنْيِ  ُد  الرَّمْحَِن حُمَمَّ َأيِب َوأَبُو َسعِ ،  َوأَبُو َعْبِد  ْبُن  يِد 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ُد ْبُن ُمَقاتٍِل اْلَمْرَوزِيُّ ، َعْمرٍو، قَالُوا: ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ثَ نَا ُحَصنْيُ ، ثَ نَا أَبُو أَُميََّة الطُّْرُسوِسيُّ

، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب  هللاُ  ْبُن ُعَمَر اأْلَمْحَِسيُّ ا بُِعَث النَِّبُّ َصلَّى   َخاِلٍد، َعْن قَ ْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم، َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: َلمَّ
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ُتُه، فَ َقاَل: " اَي َجرِيُر " أِلَيِّ َشْيٍء ِجْئَت؟ " قَاَل: ِجْئُت أِلُْسِلَم َعَلى َيَدْيَك اَي   ، ، قَاَل: فَأَْلَقى ِإَلَّ ِكَساَءهُ َرُسوَل هللاِ َعَلْيِه َوَسلََّم أَتَ ي ْ
َبَل َعَلى َأْصَحاِبِه َوقَاَل: " ِإَذا َجاءَُكْم َكِرميُ قَ ْوٍم فََأْكرُِموهُ "  َم  ،  ُثَّ أَق ْ َوذََكَر احْلَِديَث َوِفيِه قَاَل: وََكاَن اَل يَ َراّن بَ ْعَد َذِلَك ِإالَّ تَ َبسَّ

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل يف َوْجِهي. َولَهُ َشاِهٌد ِمْن َحدِ  ْعِبِّ  يِث الشَّ
 . 16686في الحديث  دفظ الوار لصحيح لغيره بال # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ وَالْخَوَارِجِ 

احْلَاِفُظ،    -  16706 هللِا  أَبُو َعْبِد  ثَ نَا  هللِا الزَّاِهدُ ،  ِإْماَلءً َحدَّ ْبُن َعْبِد  ُد  أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ْبِن ،  ثَ نَا  َمْهِديِّ  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  ثَ نَا 
َثِِن َأيِب ح، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ بْ  ، َحدَّ ْغَدادَ ُن الْ ُرْسُتَم، ثَ نَا ِبْشُر ْبُن ُشَعْيِب ْبِن َأيِب مَحَْزَة اْلُقَرِشيُّ أَنْ بَأَ َعْبُد هللِا ،  َفْضِل اْلَقطَّاُن، بِب َ

ثَ نَا َجدِّي، َوثَ نَ  َمِنيٍع،  َأيِب  ْبُن  اُج  احْلَجَّ ثَ نَا  ْبُن ُسْفيَاَن،  يَ ْعُقوُب  ثَ نَا  َوْيِه،  ْبِن َدَرْست َ ْبِن ْبُن َجْعَفِر  ْبُن حَيََْي  ُد  َثِِن حُمَمَّ يَ ْعُقوُب، َحدَّ ا 
اْبنِ  يُوُنَس، ِإَْسَاِعيَل، َعِن  ْبِن َأيِب مَحَْزةَ ،   َوْهٍب، َعْن  َلْفُظ َحِديِث ُشَعْيِب  ، َوَهَذا  يًعا َعِن الزُّْهرِيِّ َأْخرَبّن مَحَْزةُ  ،  َجَِ  ، َعِن الزُّْهِريِّ

َنَما ُهَو َجاِلٌس َمَع َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر ِإْذ َجاَءهُ رَجُ  ٌل ِمْن َأْهِل اْلِعَراِق، فَ َقاَل: اَي أاََب َعْبِد الرَّمْحَِن ِإّّنِ  ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر،: أَنَّهُ بَ ي ْ
َتِدي ِبَك يف َأْمِر فُ ْرَقِة النَّاسِ ، َوهللِا لََقْد َحَرْصُت َأِن اتََّسْمُت ِبَسْمِتكَ  َرأُ آيًَة ِمْن ِكتَاِب  ، َوَأْعَتِزَل الشَّرَّ َما اْسَتطَْعتُ ، َوأَق ْ َوِإّّنِ أَق ْ

حمُْ  ِبَقْلِب هللِا  َأَخَذْت  َقْد  َها،  َكَمًة  َعن ْ فََأْصِلُحوا ،  فََأْخرِبّْن  ُلوا  ت َ ت َ اق ْ اْلُمْؤِمِننَي  ِمَن  طَائَِفتَاِن  }َوِإْن   " َوتَ َعاىَل:  تَ بَاَرَك  هللِا  قَ ْوَل  َأرَأَْيَت 
ُهَما ن َ حَ ،  بَ ي ْ تَ ْبِغي  الَّيِت  فَ َقاتُِلوا  اأْلُْخَرى  َعَلى  ِإْحَداُُهَا  بَ َغْت  هللاِ فَِإْن  أَْمِر  ِإىَل  َتِفيَء  اِبْلَعْدلِ ،  َّتَّ  ُهَما  ن َ بَ ي ْ فََأْصِلُحوا  فَاَءْت  ، فَِإْن 

]احلجرات:   اْلُمْقِسِطنَي{  حيُِبُّ  هللاَ  ِإنَّ  َوِلَذِلكَ 9َوأَْقِسطُوا  َوَماَلَك  هللِا:  َعْبُد  فَ َقاَل  اآْليَِة،  َهِذِه  َعْن  َأْخرِبّْن  َعِنِّ ،  [  ،  اْنَصِرْف 
َسَواُدهُ   فَاْنطََلقَ  َعنَّا  تَ َواَرى  َما ،  َحَّتَّ  اأْلُمَِّة  َهِذِه  أَْمِر  ِمْن  َشْيٍء  ِمْن  نَ ْفِسي  يف  َوِجْدُت  َما  فَ َقاَل:  ُعَمَر  ْبُن  هللِا  َعْبُد  نَا  َعَلي ْ َبَل  أَق ْ

زَّ َوَجلَّ. زَاَد اْلَقطَّاُن يف رَِوايَِتِه: قَاَل مَحَْزُة: فَ ُقْلنَا لَُه: َوَمْن تَ َرى َوِجْدُت يف نَ ْفِسي َأّّنِ مَلْ أُقَاتِْل َهِذِه اْلِفَئَة اْلبَاِغَيَة َكَما َأَمَرّن هللاُ عَ 
ْبِد هللِا ْبِن  َوَنَكَث َعْهَدُهْم. َفِفي قَ ْوِل عَ ،  فََأْخَرَجُهْم ِمْن ِداَيرِِهمْ ،  اْلِفَئَة اْلبَاِغَيَة؟ قَاَل اْبُن ُعَمَر: اْبُن الزَُّبرْيِ بَ َغى َعَلى َهُؤاَلِء اْلَقْومِ 

 ُعَمَر َهَذا َداَلَلٌة َعَلى َجَواِز اْسِتْعَماِل اآْليَِة يف ِقتَاِل اْلِفَئِة اْلبَاِغَيةِ 
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن اْلُمَؤمَِّل ْبِن    -  16707 ْعرَاّنُّ، ،  احْلََسِن ْبِن ِعيَسىَوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أَنْ بَأَ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ٍد الشَّ ثَ نَا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَّ

ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزمٍ  ِد ْبِن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ َعْبِد الرَّمْحَِن،    ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْمَرَة بِْنتِ ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، ثَ نَا َأيِب، َعْن حُمَمَّ
َهاَعنْ  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشَة،  الْ ،    ِمَن  طَائَِفتَاِن  }َوِإْن  اآْليَِة  َهِذِه  ِمْن  اأْلُمَّةُ  َهِذِه  َعْنهُ  رَِغَبْت  َما  ِمْثَل  رَأَْيُت  َما  قَاَلْت:  َا  ُمْؤِمِننَي  َأَنَّ

ُهَما ن َ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ ت َ ت َ  [ " 9َقاتُِلوا الَّيِت تَ ْبِغي َحَّتَّ َتِفيَء ِإىَل َأْمِر هللِا{ ]احلجرات:  فَِإْن بَ َغْت ِإْحَداُُهَا َعَلى اأْلُْخَرى ف َ ، اق ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



788 

 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد    -  16727 ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثَ نَا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن ،  هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َيَساٍر، قَاَل: َأوَُّل رَدٍَّة َكاَنْت يف اْلَعَرِب ُمَسْيِلَمةُ اِبْلَيَماَمِة يف  ،  َواأْلَْسَوُد ْبُن َكْعٍب اْلَعْنِسيُّ اِبْلَيَمنِ ،   َبِِن َحِنيَفةَ حُمَمَّ

َة َيْسَجُع َْلُمْ ، يف َحيَاِة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  بُ وَّ ِعي الن ُّ  َوَخَرَج طَُلْيَحةُ ْبُن ُخَويِْلٍد اأْلََسِديُّ يف َبِِن َأَسٍد يَدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 ابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ الضَّرْبِ الثَّانِي مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ 

َنَة، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأنَّ ُعَمَر ْبَن    -  16731 ي ْ ، َوَغرْيُُه، َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُعي َ اِفِعيُّ اْْلَطَّاِب، َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل أِلَيِب َوَرَوى الشَّ
دِّيِق َرِضَي هللاُ َعْنُه: أَلَْيَس َقْد قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أُِمْرُت َأْن أُ  ،  قَاتَِل النَّاَس َحَّتَّ يَ ُقولُوا اَل ِإلََه ِإالَّ هللاُ َبْكٍر الصِّ

َعَصمُ  قَالُوَها  ِِبَقَِّهافَِإَذا  ِإالَّ  َوَأْمَواَْلُْم  ِدَماَءُهْم  ِمِنِّ  َحقَِّها ،  وا  ِمْن  َهَذا  َعْنُه:  هللاُ  َرِضَي  َبْكٍر  أَبُو  فَ َقاَل   ،" هللِا  َعَلى  اَل ،  َوِحَساهُبُْم 
هللاُ  ََجََع  َما  َبنْيَ  هللاُ ،  تُ َفّرِقُوا  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأْعطُوا  ِمَّا  َعنَاقًا  ُعوّن  َمن َ َأيِب  َلْو  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  َأْخرَباََنهُ  َعَلْيِه:  قَاتَ ْلتُ ُهْم  َوَسلََّم  َعَلْيِه   

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي اِفِعيُّ ، أَنْ بَأَ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثَ نَا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ  أَنَّهُ َسَقَط ِمْنهُ  أَنْ بَأَ ُسْفيَاُن َفذََكَرهُ ِإالَّ ، أَنْ بَأَ الشَّ
 . قَ ْولُُه: اَل تُ َفّرِقُوا َبنْيَ َما ََجََع هللاُ 

دِّيُق َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف َهَذا احْلَِديِث: َأحَ   َماُم َرمِحَهُ هللاُ: َواْحَتجَّ أَبُو َبْكٍر الصِّ ْيُخ اإْلِ ُدُُهَا َأْن قَاَل: قد قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ قَاَل الشَّ
اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ: يَ ْعِِن ِفيَما أََرى  َواآْلَخُر ، َوَهَذا ِمْن َحقَِّها ، َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإالَّ ِِبَقَِّها "  َأْن قَاَل: اَل تُ َفّرِقُوا َبنْيَ َما ََجََع هللاُ قَاَل الشَّ

َلَها ، أَنَّهُ ُُمَاِهُدُهْم َعَلى الصَّاَلةِ ، َوهللاُ َأْعَلمُ   َوِإنَّ الزََّكاَة ِمث ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
أَبُو    -  16732 هللاِ َأْخرَباََن  يَ ْعُقوبَ   َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثَ نَا  َعاِصٍم  ،  احْلَاِفُظ،  ْبُن  َعْمُرو  ثَ نَا  اْلَقزَّاُز،  ِسنَاٍن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثَ نَا 

أََنٍس، قَاَل: ، َعْن  الزُّْهِريِّ ْبُن رَاِشٍد، َعِن  َمْعَمُر  ثَ نَا  اْلَقطَّاُن،  ْبُن َداُوَد  ثَ نَا ِعْمَراُن  هللاُ َعَلْيِه    اْلِكاَليِبُّ،  هللِا َصلَّى  َ َرُسوُل  تُ ُويفِّ ا  َلمَّ
ت ُ  َأْن  أَتُرِيُد  َبْكٍر  أاََب  اَي  َعْنُه:  هللاُ  َرِضَي  اْْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  فَ َقاَل  قَاَل:  اْلَعَرُب،  ِت  اْرَتدَّ َبْكٍر  َوَسلََّم  أَبُو  فَ َقاَل  قَاَل:  اْلَعَرَب؟  َقاتَِل 

َا ِإَّنَّ هللاُ َعْنُه:  ِإالَّ   َرِضَي  ِإلََه  َأْن اَل  َيْشَهُدوا  أُقَاِتَل النَّاَس َحَّتَّ  َأْن  أُِمْرُت  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   هللاُ َوَأّّنِ َرُسوُل  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى 
ُعوّن َعنَاقًا ِمَّا َكانُوا، َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة "،  َويُِقيُموا الصَّاَلةَ ،  هللاِ  ُهْم َعَلْيِه،   َوهللِا َلْو َمن َ يُ ْعطُوَن َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَلُقَاتَِلن َّ

ا رَأَْيُت رَْأَي َأيِب َبْكٍر َقْد ُشرَِح َعَلْيِه َعِلْمُت أَنَّهُ    احْلَقُّ قَاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه: فَ َلمَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
أَبُو    -   16736 هللِا  َأْخرَباََن  َعْمرٍوَعْبِد  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  يَ ْعُقوبَ ،  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثَ نَا  َأيِب  ،  قَااَل:  ْبُن  حَيََْي  ثَ نَا 

اِب ْبُن َعطَاٍء، أَنْ بَأَ َسِعيٌد ُهَو اْبُن َأيِب عَ  ُروبََة، َعْن قَ تَاَدَة، يف قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: }اَي َآي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ طَاِلٍب، أَنْ بَأَ َعْبُد اْلَوهَّ
ا َهِذِه  نَ َزَلْت  قَاَل:  اآْليَِة ُكلَِّها،  َوحيُِبُّونَُه{  ُهْم  حيُِب ُّ بَِقْوٍم  هللاُ  َيَْيت  َفَسْوَف  ِديِنِه  َعْن  أَ ِمْنُكْم  هللاُ  َعِلَم  َوَقْد  ِمَن  آْليَةُ  وَن  ُمْرَتدُّ َسرَيَْتدُّ  نَّهُ 

ْساَلمِ ، النَّاسِ  ا قَ َبَض هللاُ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْرَتدَّ النَّاُس َعِن اإْلِ ةَ ، َأْهَل اْلَمِديَنةِ ، ِإالَّ َثاَلثََة َمَساِجدَ ، فَ َلمَّ ،  َوَأْهَل َمكَّ
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َفُكلَِّم ،  َوأَمَّا الزََّكاةُ فَ َوهللِا اَل نُ ْغَصُب أَْمَوالَنَا ،  َوقَاَلِت اْلَعَرُب: أََما الصَّاَلةُ فَ ُنَصلِّي،  ْيِن ِمْن َعْبِد اْلَقْيسِ َوَأْهَل َجَواََث ِمْن َأْهِل اْلَبْحرَ 
ُهمْ  ُهمْ ،  أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأْن يَ َتَجاَوَز َعن ْ ُْم َلْو قَ ،  َوَُتَْلى َعن ْ فََأََب َعَلْيِهْم أَبُو َبْكٍر  ،  ْد َفِقُهَوا أَلَْعطُوا الزََّكاَة طَائِِعنيَ َوِقيَل َلُه: ِإَنَّ

َنهُ  ُعوّن َعنَاقًا ِمَّا فَ َرَض هللاُ َوَرُسولُهُ َلَقاتَ ْلتُ ُهْم َعَلْيهِ ،  َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َوهللِا اَل أُفَ رُِّق َبنْيَ َشْيٍء ََجََع هللاُ بَ ي ْ َعَث    ،َوهللِا َلْو َمن َ فَ ب َ
،  َوِهَي الزََّكاةُ اْلَمْفُروَضةُ ، َحَّتَّ أَقَ رُّوا اِبْلَماُعونِ ، هللاُ َعَلْيِهْم َعَصاِئَب فَ َقاتَ ُلوا َعَلى َما قَاَتَل َعَلْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َبنْيَ  َُهْم  َفَخريَّ َعَلْيِه  َقِدُموا  اْلَعَرِب  َوْفَد  ِإنَّ  ُُمِْلَيةٍ   ُثَّ  َحْرٍب  َأْو  اْْلُطَّةَ ،  ُخطٍَّة خُمْزِيٍَة  َأنَّ ،  فَاْختَارُوا  َيْشَهُدوا  َأْن  َعَلْيِهْم  َأْهَوَن  وََكاَنْت 
اجْلَنَّةِ  يف  اْلُمْسِلِمنَي  َلى  َوقَ ت ْ النَّاِر  يف  َحاَللٌ ،  قَ ْتاَلُهْم  فَ ُهَو  أَْمَواِْلِْم  ِمْن  اْلُمْسِلُموَن  َأَصاَب  رَدُّوهُ   َوَما ،  َوَما  اْلُمْسِلِمنَي  ِمَن  َأَصابُوا 

 َعَلْيِهمْ 
 حسن. # قال المحقق:

 
 ثُمَّ يُؤْذَنُوا بِالْحَرْبِ ،  ثُمَّ يُؤْمَرُوا بِالْعَوْدِ ،  بَابُ لَا يُبْدَأُ الْخَوَارِجُ بِالْقِتَالِ حَتَّى يُسْأَلُوا مَا نَقَمُوا 

هللِا    -  16740 َعْبِد  أَبُو  َأْصِل ِكتَابِهِ َأْخرَباََن  ِمْن  يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثَ نَا  ِإبْ َراِهيَم ،  احْلَاِفُظ،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ أَُميََّة  أَبُو  ثَ نَا 
اٍر  ،  الطُّْرُسوِسيُّ  ، ثَ نَا ِعْكرَِمةُ ْبُن َعمَّ َثِِن أَبُو زَُمْيٍل َِسَاُك احْلََنِفيُّ ثَ نَا ُعَمُر ْبُن يُوُنَس ْبِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَعاِويََة اْلَيَماِميُّ ، َحدَّ ،  اْلِعْجِليُّ

ا َخَرَجِت احْلَُرورِيَّةُ اْجَتَمُعوا يف َدارٍ  أَتَ ْيُت َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ ُقْلُت: اَي َأِمرَي ، َوُهْم ِستَّةُ آاَلفٍ ، ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن َعبَّاٍس، قَاَل: َلمَّ
َولَِبْسُت  ،  ، قَاَل: َفَخَرْجُت آتِيُهمْ أُْبرُِد اِبلظُّْهِر َلَعلِّي آيت َهُؤاَلِء اْلَقْوَم فَُأَكلَِّمُهْم، قَاَل: ِإّّنِ َأَخاُف َعَلْيَك، قَاَل: قُ ْلُت: َكالَّ اْلُمْؤِمِننَي  

تُ ُهْم َوُهْم ُُمَْتِمُعوَن يف َدارٍ ،  َأْحَسَن َما َيُكوُن ِمْن ُحَلِل اْلَيَمنِ  ، َفَسلَّْمُت َعَلْيِهْم فَ َقالُوا: َمْرَحبًا ِبَك اَي أاََب َعبَّاسٍ ،  َوُهْم قَائُِلونَ   ،فَأَتَ ي ْ
َوسَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعَلى  رَأَْيُت  َلَقْد  ؟  َعَليَّ َتِعيُبوَن  َما  قُ ْلُت:  قَاَل:  احْلُلَُّة؟  َهِذِه  احْلَُللِ َفَما  ِمَن  َيُكوُن  َما  َأْحَسَن  ، لََّم 

ُتُكْم  32َونَ َزَلْت }ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة هللِا الَّيِت َأْخَرَج لِِعبَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت ِمَن الّرِْزِق{ ]األعراف:   [، قَالُوا: َفَما َجاَء ِبَك؟ قُ ْلُت: أَتَ ي ْ
فَ َعَلْيِهْم نَ َزَل ،  َوَُتْرِبُوَن مِبَا تَ ُقولُونَ ،  أِلُبَ لَِّغُكْم َما يَ ُقولُونَ ،  َواأْلَْنَصارِ ِمْن ِعْنِد َصَحابَِة النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن  

ُهْم َأَحٌد، فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: اَل َُتَاِصُموا قُ َرْيًشا ،  َوُهْم َأْعَلُم اِبْلَوْحِي ِمْنُكمْ ،  اْلُقْرآنُ   هللاَ يَ ُقوُل: }َبل فَِإنَّ ،  َوِفيِهْم أُْنِزَل َولَْيَس ِفيُكْم ِمن ْ
ُهم58ُهْم قَ ْوٌم َخِصُموَن{ ]الزخرف:  َمًة ُوُجوُهُهْم ِمَن  ،  [، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َوأَتَ ْيُت قَ ْوًما مَلْ أََر قَ ْوًما قط َأَشدَّ اْجِتَهاًدا ِمن ْ ُمَسهَّ

َهرِ  ُهْم ثَِفنٌ ،  السَّ ْنظَُرنَّ َما يَ ُقولُ َعَلْيِهْم قُُمٌص ُمَرحَّ ،  َكَأنَّ أَْيِديَ ُهْم َورَُكب َ قُ ْلُت: َأْخرِبُوّن َماَذا نَ َقْمتُْم ،  َضٌة، قَاَل بَ ْعُضُهْم: لَُنَكلَِّمنَّهُ َولَن َ
،  قَالُوا: أَمَّا ِإْحَداُهنَّ   قُ ْلُت: َما ُهنَّ؟،  َعَلى اْبِن َعمِّ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِصْهرِِه َواْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر؟ قَالُوا: َثاَلَثً 

{ ]األنعام:   َم الّرَِجاَل يف َأْمِر هللِا، قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ ّلِلَِِّ َوَما لِلّرَِجاِل َوَما لِْلُحْكِم؟ فَ ُقْلُت: َهِذهِ ،  [ 57فَِإنَّهُ َحكَّ
يُ ُهْم َوَغِنيَمتُ ُهمْ ، فَِإنَّهُ قَاَتَل َومَلْ َيْسِب َومَلْ يَ ْغَنمْ ، َواِحَدٌة، قَالُوا: َوَأمَّا اأْلُْخَرى  َوِإْن َكانُوا ، فَ َلِئْن َكاَن الَِّذيَن قَاَتَل ُكفَّارًا َلَقْد َحلَّ َسب ْ

تَانِ ،  ُمْؤِمِننَي َما َحلَّ ِقتَاُْلُمْ  قُ ْلُت: َأِعْندَُكْم  ،  فَ ُهَو أَِمرُي اْلَكاِفرِينَ ،  هُ ِمْن أَِمرِي اْلُمْؤِمِننيَ َفَما الثَّالِثَُة؟ قَالُوا: ِإنَّهُ حَمَا اَسَْ ،  قُ ْلُت: َهِذِه ثِن ْ
ا يَ ُردُّ لََّم مَ فَ ُقْلُت َْلُْم: َأرَأَيْ ُتْم ِإْن قَ َرْأُت َعَلْيُكْم ِمْن ِكتَاِب هللِا َوِمْن ُسنَِّة نَِبيِِّه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ ،  ِسَوى َهَذا؟ قَالُوا: َحْسبُ نَا َهَذا 
َم الّرَِجاَل يف َأْمِر هللاِ ،  ِبِه قَ ْوَلُكْم أَتَ ْرَضْوَن؟ قَالُوا: نَ َعمْ  َرأُ َعَلْيُكْم َما َقْد رَدَّ ُحْكَمهُ ِإىَل الّرَِجاِل ،  فَ ُقْلُت َْلُْم: َأمَّا قَ ْوُلُكْم: َحكَّ فََأاَن أَق ْ

َأرَْنٍب َوََنِْوَها ِمَن   تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم{ ]املائدة:  يف ََثَِن رُْبِع ِدْرَهٍم يف  الَِّذيَن آَمنُوا اَل  أَي َُّها  ِإىَل 95الصَّْيِد، فَ َقاَل: }اَي   ]
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ْيِد أَْفَضُل َأْم ُحْكُمُهْم  فَ َنَشْدُتُكْم اِبهلِل َأُحْكُم الّرَِجاِل يف َأْرَنٍب َوََنِْوَها ِمَن الصَّ ،  [95قَ ْوِلِه: }حَيُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم{ ]املائدة:  
ْ َذِلَك ِإىَل الّرَِجالِ ، يف ِدَمائِِهْم َوِإْصاَلِح َذاِت بَ ْيِنِهمْ  َويف اْلَمْرأَِة َوَزْوِجَها قَاَل هللاُ َعزَّ  ، َوَأْن تَ َعَلُموا َأنَّ هللاَ َلْو َشاَء حَلََكَم َومَلْ ُيَصريِّ

بَ ْينِ  ِشَقاَق  ِخْفُتْم  َأْهِلَهاَوَجلَّ: }َوِإْن  ِمْن  َوَحَكًما  َأْهِلِه  ِمْن  َحَكًما  فَابْ َعثُوا  ]النساء:  ،  ِهَما  ُهَما{  ن َ بَ ي ْ هللاُ  يُ َوفِِّق  ِإْصاَلًحا  يُرِيَدا  ِإْن 
َماِضَيةً ،  [35 ُسنًَّة  الّرَِجاِل  ُحْكَم  هللاُ  قَ ْوُلُكْم:  ،  َفَجَعَل  َوَأمَّا  قَاَل:  نَ َعْم.  قَالُوا:  َهِذِه؟  ِمْن  يَ ْغَنمْ َأْخَرْجُت  َومَلْ  َيْسِب  فَ َلْم  ،  قَاَتَل 

َلَقْد َكَفْرتُْ ،  أََتْسبُوَن أُمَُّكْم َعاِئَشةَ  َماُيْسَتَحلُّ ِمْن َغرْيَِها؟ فَ َلِئْن فَ َعْلُتْم  َها  أُمُُّكمْ ،  ُثَّ َتْسَتِحلُّوَن ِمن ْ نَا  ،  َوِهَي  َولَِئْن قُ ْلُتْم: لَْيَسْت ِِبُمِّ
هللاَ ،  َلَقْد َكَفْرتُْ  أَنْ ُفِسِهمْ فَِإنَّ  ِمْن  اِبْلُمْؤِمِننَي  َأْوىَل  }النَِّبُّ  يَ ُقوُل:  تَ َعاىَل  ]األحزاب:  ،    أُمََّهاَُتُْم{  َبنْيَ ،  [ 6َوَأْزَواُجهُ  َتُدورُوَن  فَأَنْ ُتْم 

َضاَلَلةٍ ،  َضاَللََتنْيِ  ِإىَل  ِصْرتُْ  َها  ِإلَي ْ ِصْرتُْ  بَ ْعضٍ ،  أَي ُُّهَما  ِإىَل  بَ ْعُضُهْم  َوَأمَّا    ،فَ َنظََر  قَاَل:  نَ َعْم.  قَالُوا:  َهِذِه؟  ِمْن  َأْخَرْجُت  قُ ْلُت: 
اْلُمْؤِمِننيَ  َأِمرِي  ِمْن  نَ ْفَسهُ  حَمَا  تَ ْرَضْونَ ،  قَ ْوُلُكْم:  مِبَْن  آتِيُكْم  احْلَُدْيِبَيِة  ،  فََأاَن  يَ ْوَم  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  ْعُتْم  َسَِ َقْد  أُرِيُكْم 

َوَسلَّ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  َحْرٍب،  ْبَن  ُسْفيَاَن  َوَأاَب  َعْمرٍو  ْبَن  ُسَهْيَل  اْلُمْشرِِكنَي  اَي َكاَتَب  اْكُتْب   " اْلُمْؤِمِننَي:  أِلَِمرِي  َم 
ٌد َرُسوُل هللِا "، فَ َقاَل اْلُمْشرُِكونَ  : َهَذا َما اْصطََلَح َعَلْيِه حُمَمَّ َلْو نَ ْعَلُم أَنََّك َرُسوَل هللِا َما ، : اَل َوهللِا َما نَ ْعَلُم أَنََّك َرُسوُل هللاِ َعِليُّ

: َهَذا َما اْصطََلَح َعَلْيِه  ،  قَاتَ ْلنَاَك، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اللُهمَّ ِإنََّك تَ ْعَلُم َأّّنِ َرُسوُلكَ  ُد ْبُن اْكُتْب اَي َعِليُّ حُمَمَّ
ِة ِحنَي حَمَا نَ ْفَسهُ قَاَل َعْبُد هللِا ْبُن َعبَّاٍس:  ،  فَ َوهللِا لَِرُسوُل هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخرْيٌ ِمْن َعِليٍّ ،  َعْبِد هللِا "  بُ وَّ َوَما َأْخَرَجهُ ِمَن الن ُّ

 َلى َضاَلَلةٍ َوقُِتَل َسائُِرُهْم عَ ، فَ َرَجَع ِمَن اْلَقْوِم أَْلَفانِ 
 حسن. # قال المحقق:

 
ُدوِسيُّ   -  16741 ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثَ نَا َعِليُّ ْبُن مِحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثَ نَا ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ السَّ ُد ْبُن َكِثرٍي اْلَعْبِديُّ ، ثَ نَا حُمَمَّ

ْبُن ُسَلْيٍم،   ْبِن اْْلَاِد، قَ ثَ نَا حَيََْي  اِد  ْبِن َشدَّ هللِا ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَ ْيٍم، َعْن َعْبِد هللِا  هللِا ْبُن َواِقٍد، َعْن َعْبِد  اَل: َقِدْمُت َعَلى  َوَعْبُد 
َها نَا ََنُْن ُجُلوٌس ِعْنَدَها ،  َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ ي ْ ِإْذ قَاَلْت ِل: اَي َعْبَد هللِا  ،  َل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َمْرِجَعُها ِمَن اْلِعَراِق لَيَاِلَ قُوتِ ،  فَ ب َ

ادٍ  َلُهْم َعِليٌّ ، ْبَن َشدَّ ا َأْسأَُلَك َعْنُه؟ َحدِّْثِِن َعْن َهُؤاَلِء اْلَقْوِم الَِّذيَن قَ ت َ قُ ْلُت: َوَما ِل اَل َأْصُدُقِك؟ قَاَلْت:  ، َهْل أَْنَت َصاِدِقي َعمَّ
َعنْ  ْثِِن  ُمَعاِويَةَ ،  ِقصَِّتِهمْ   َفَحدِّ َأْن َكاَتَب  ا  َلمَّ َعِليًّا  ِإنَّ  احْلََكَمنْيِ ،  قُ ْلُت:  َم  َزلُوا ،  َوَحكَّ فَ ن َ النَّاِس  قُ رَّاِء  ِمْن  ََثَانَِيةُ آاَلٍف  َعَلْيِه  َخَرَج 

ُْم أَْنَكُروا َعَلْيهِ ،  يُ َقاُل َْلَا: َحُرورَاءُ ،  َأْرًضا ِمْن َجاِنِب اْلُكوَفةِ  ُثَّ اْنطََلْقَت ،  فَ َقالُوا اْنَسَلْخَت ِمْن َقِميٍص أَْلَبَسَكهُ هللاُ َوَأَْسَاَك ِبهِ   ،َوِإَنَّ
هللاِ  ِديِن  يف  ّلِلَِّ ،  َفَحَكْمَت  ِإالَّ  ُحْكَم  َيْدُخَلنَّ ،  َواَل  اَل  ُمَؤذٌِّن:  فََأذََّن  َأَمَر  َوفَارَقُوهُ  َعَلْيِه  ُبوا  َعت َ َما  َعِليًّا  بَ َلَغ  َأْن  ا  َأِمرِي   فَ َلمَّ َعَلى 

ارُ ،  اْلُمْؤِمِننَي ِإالَّ رَُجٌل َقْد مَحََل اْلُقْرآنَ  ا َأِن اْمَتَْلَ ِمْن قُ رَّاِء النَّاِس الدَّ َدَعا مِبُْصَحٍف َعِظيٍم فَ َوَضَعهُ َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َبنْيَ ،  فَ َلمَّ
الْ  هُ بَِيِدِه َويَ ُقوُل: أَي َُّها  َيُصكُّ النَّاسَ َيَدْيِه َفطَِفَق  َتْسأَلُهُ َعْنهُ ،  ُمْصَحُف َحدِِّث  َما  اْلُمْؤِمِننَي  أَِمرَي  اَي  النَّاُس فَ َقالُوا:  َا ُهَو  ،  فَ نَاَداهُ  ِإَّنَّ

ُهْم ِكتَاُب هللِا تَ َعاىلَ َفَماَذا تُرِيُد؟ قَاَل: َأْصَحابُُكْم الَِّذيَن َخَرُجوا بَ ْيِِن َوبَ ي ْ ،  َوََنُْن نَ َتَكلَُّم مِبَا َرَويْ نَا ِمْنهُ ،  َوَرٌق َوِمَدادٌ  يَ ُقوُل هللاُ َعزَّ ،  ن َ
َأْهِلِه{ ]النساء:   ِمْن  بَ ْيِنِهَما فَابْ َعثُوا َحَكًما  اْمَرأٍَة َورَُجٍل: }َوِإْن ِخْفتُْم ِشَقاَق  َوَسلََّم  ،  [35َوَجلَّ يف  هللاُ َعَلْيِه  ٍد َصلَّى  فَأُمَّةُ حُمَمَّ

ْبُت َعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلبٍ ، رَُجلٍ َأْعظَُم ُحْرَمًة ِمَن اْمَرَأٍة وَ  َوََنُْن َمَع ، َوَقْد َجاَء ُسَهْيُل ْبُن َعْمرٍو، َونَ َقُموا َعَليَّ َأّّنِ َكاتَ ْبُت ُمَعاِويََة وََكت َ
وُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن َفَكَتَب َرسُ ، َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبحْلَُدْيِبَيِة ِحنَي َصاحَلَ قَ ْوَمهُ قُ َرْيًشا

الرَِّحيمِ  الرَّمْحَِن  ِبْسِم هللِا  َتْكُتْب:  اللُهمَّ، فَ َقاَل َرُسوُل  ،  الرَِّحيِم "، فَ َقاَل ُسَهْيٌل: اَل  َك  اِبَسِْ اْكُتْب:  قُ ْلُت: َفَكْيَف َأْكُتُب؟ قَاَل: 
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ٍد َرُسوِل هللِا "، فَ َقاَل: َلْو نَ ْعَلُم أَنََّك َرُسوُل هللِا مَلْ ُُنَالُِفكَ ،  ْيِه َوَسلََّم: " اْكتُ ْبهُ "هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ  َفَكَتَب: ،  ُثَّ قَاَل: " اْكُتْب ِمْن حُمَمَّ
ُد ْبُن َعْبِد هللِا قُ َرْيًشا "، يَ ُقوُل هللاُ يف ِكتَاِبهِ  : }لََقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل هللِا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو  " َهَذا َما َصاحَلَ َعَلْيِه حُمَمَّ

اآْلَخَر{ ]األحزاب:   ْوَم  هللاُ َعْنهُ َعْبَد هللِا ْبَن َعبَّاسٍ ،  [21هللاَ َواْلي َ َأيِب طَاِلٍب َرِضَي  ْبُن  َعَث ِإلَْيِهْم َعِليُّ  َمَعهُ َحَّتَّ ،  فَ ب َ َفَخَرْجُت 
اِء َفَخَطَب النَّاَس فَ َقاَل: اَي مَحََلَة اْلُقْرآِن ِإنَّ َهَذا َعْبَد هللِا ْبَن عَ ِإَذا تَ َوسَّ  َفَمْن مَلْ َيُكْن يَ ْعرِفُهُ فََأاَن ، بَّاسٍ ْطنَا َعْسَكَرُهْم قَاَم اْبُن اْلَكوَّ

َواَل تُ َواِضُعوهُ ، فَ ُردُّوهُ ِإىَل َصاِحِبهِ ، [58ٌم َخِصُموَن{ ]الزخرف: َهَذا َمْن نَ َزَل ِفيِه َويف قَ ْوِمِه }َبْل ُهْم قَ وْ ، َأْعرِفُهُ ِمْن ِكتَاِب هللاِ 
ْعنَاهُ ،  ِكتَاَب هللِا َعزَّ َوَجلَّ، قَاَل: فَ َقاَم ُخطَبَاُؤُهْم فَ َقالُوا: َوهللِا لَنُ َواِضَعنَّهُ ِكتَاَب هللاِ  َجاَءاَن اِبْلبَاِطِل  َولَِئْن  ،  فَِإَذا َجاَءاَن ِِبَقٍّ نَ ْعرِفُهُ ات َّب َ

بِبَاِطِلهِ  نَّهُ  ِإىَل َصاِحِبهِ ،  لَنُ َبكِّت َ ُردَّنَّهُ  مٍ ،  َولَن َ أايَّ َثاَلثََة  هللِا  َأْربَ َعةُ آاَلفٍ ،  فَ َواَضُعوهُ َعَلى ِكتَاِب  ُهْم  ِمن ْ ََتِئبٌ ،  فَ َرَجَع  هِبُِم ،  ُكلُُّهْم  َبَل  فَأَق ْ
َعَث َعِليٌّ ِإىَل بَِقيَِّتِهْم، فَ َقاَل: َقْد َكاَن ِمْن َأْمراَِن َوَأْمِر النَّاِس َما َقْد رَأَيْ ُتمْ ، َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ  اْبُن اْلَكوَّاِء َحَّتَّ َأْدَخَلُهْم َعَلى  ، فَ ب َ

ٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُتْم َحَّتَّ جَتَْتِمَع أُمَّةُ حُمَمَّ زَّلُوا ِفيَها حَ ،  ِقُفوا َحْيُث ِشئ ْ ُتمْ َوتَ ن َ َنُكْم َأْن نَِقَيُكْم رَِماَحنَا َما مَلْ ، ْيُث ِشئ ْ نَا َوبَ ي ْ ن َ بَ ي ْ
َشةُ فَ َقاَلْت َعائِ ،  ِإنَّ هللاَ اَل حيُِبُّ اْْلَائِِننيَ ،  فَِإنَُّكْم ِإْن فَ َعْلُتْم َذِلَك فَ َقْد نَ َبْذاَن ِإلَْيُكُم احْلَْرَب َعَلى َسَواءٍ ،  تَ ْقطَُعوا َسِبياًل َوَتطْلُُبوا َدًما 

ادٍ  َها: اَي اْبَن َشدَّ ِبيلَ ،  َرِضَي هللاُ َعن ْ َلُهْم؟ فَ َقاَل: َوهللِا َما بَ َعَث ِإلَْيِهْم َحَّتَّ َقطَُعوا السَّ ُلوا اْبَن َخبَّابٍ ،  َوَسَفُكوا الدَِّماءَ ،  فَ َقْد قَ ت َ ، َوقَ ت َ
مَّةِ  ؟ قُ ْلُت: آّلِلَِّ الَّ ،  َواْسَتَحلُّوا َأْهَل الذِّ ثُوَن  فَ َقاَلْت: آّلِلَِّ ِذي اَل ِإلََه ِإالَّ ُهَو َلَقْد َكاَن، قَاَلْت: َفَما َشْيٌء بَ َلَغِِن َعْن َأْهِل اْلِعَراِق يَ َتَحدَّ

َلى، ُذو الثَّْديِ ، ِبِه يَ ُقولُوَن: ُذو الثَّْديِ  َدَعا النَّاَس فَ َقاَل: َهْل فَ ، قُ ْلُت: َقْد رَأَيْ ُتُموهُ َوقَ ْفُت َعَلْيِه َمَع َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف اْلَقت ْ
ُيَصلِّي  ُفاَلٍن  َبِِن  َمْسِجِد  رَأَيْ ُتهُ يف  َقْد  يَ ُقوُل:  َجاَء  َمْن  َأْكثَ ُر  َفَما  َهَذا؟  ُيَصلِّي ،  تَ ْعرِفُوَن  ُفاَلٍن  َبِِن  َمْسِجِد  يف  َيَْتُوا ،  َورَأَيْ تُهُ  فَ َلْم 

يُ ْعَرُف ِإالَّ َذِلَك، قَاَلْت: َفَما قَ ْولُ  ْعُتهُ يَ ُقوُل: َصَدَق هللاُ َوَرُسولُُه،   بِثَ ْبٍت  َأْهُل اْلِعَراِق؟ قُ ْلُت: َسَِ يَ ْزُعُم  َعِليٍّ ِحنَي قَاَم َعَلْيِه َكَما 
ْعَت أَْنَت ِمْنهُ قَاَل َغرْيَ َذِلَك؟ قُ ْلُت: اللُهمَّ اَل، قَاَلْت: َأَجْل َصَدَق هللاُ َوَرُسولُهُ  إِنَّهُ ِمْن َكاَلِمِه: ،  َعِليًّا   يَ ْرَحُم هللاُ ، قَاَلْت: فَ َهْل َسَِ

ئًا يُ ْعِجُبهُ ِإالَّ قَاَل: َصَدَق هللاُ َوَرُسولُهُ   َكاَن اَل يَ َرى َشي ْ
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ قَااَل: ثَ نَا أَبُو  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي   -  16755 ثَ نَا يُوُسُف ،  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اُر، ح َوَأْخرَباََن أَبُو   ، ثَ نَا أَبُو َنْصٍر التَّمَّ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن اَبلََوْيهِ َعْبِد هللِا  ْبُن َعْبِد هللِا اْْلَُوارِْزِميُّ َثِِن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثَ نَا َأمْحَُد  ،  احْلَاِفُظ، َحدَّ
اُر، ثَ نَا َكْوثَ ُر ْبُن َحِكيٍم، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َرِضَي هللاُ ْبُن عَ  ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   ِليٍّ اْْلَرَّاُز، ثَ نَا أَبُو َنْصٍر التَّمَّ َعن ْ

أََتْدرِ  َمْسُعوٍد  اْبَن  " اَي  ْبِن َمْسُعوٍد:  " قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: هللاُ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعْبِد هللِا  اأْلُمَِّة؟  بَ َغى ِمْن َهِذِه  هللِا ِفيَمْن  َما ُحْكُم  ي 
ُمْدِبُرُهمْ  َبُع  يُ ت ْ اَل  َأْن  ِفيِهْم  هللِا  ُحْكَم  فَِإنَّ   " قَاَل:  َأْعَلُم،  َأِسريُُهمْ ،  َوَرُسولُهُ  يُ ْقَتُل  َحدِ ،  َواَل  َلْفُظ   ." َجِرحِيِهْم  َعَلى  يَُذفَُّف  يِث َواَل 

: " َواَل جُيَاُز َعَلى َجِرحِيِهْم " ، اْْلَرَّازِ  ُؤُهْم "  ، َويف رَِوايَِة اْْلَُوارِْزِميِّ  زَاَد: " َواَل يُ ْقَسُم فَ ي ْ
 َوُهَو َضِعيفٌ ، تَ َفرََّد بِه َكْوثَ ُر ْبُن َحِكيمٍ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ِبْشَرانَ   -  16756 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْغَدادَ َأْخرَباََن  بِب َ ْبُن ،  ،  يَزِيُد  ثَ نَا  اْلَمِلِك،  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثَ نَا  الصَّفَّاُر،  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أَنْ بَأَ 
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، َأْخرَبّن رَُجٌل، اِبْلَبْحَرْينِ  ْيِميُّ ِة اْلَوَداِع: ح َوَأْخرَباََن َعِليُّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َهارُوَن، أَنْ بَأَ ُسَلْيَماُن الت َّ  قَاَل يف َحجَّ
ْبِن َعْبَدانَ  َأمْحََد  الصَّفَّارُ ،  ْبُن  ْيٍد  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  الصَّفَّارُ ،  أَنْ بَأَ  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد  اْبُن مَحَّادٍ ،  ثَ نَا حُمَمَّ اأْلَْعَلى ُهَو  ْبُن ،  ثَ نَا َعْبُد  ثَ نَا مَحَّاُد 

هِ َسَلَمَة، َعْن عَ  ، َعْن َعمِّ َأنَّ رَُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل حيَِلُّ َماُل رَُجٍل ُمْسِلٍم  ،  ِليِّ ْبِن زَْيٍد، َعْن َأيِب ُحرََّة الرَّقَاِشيِّ
ْيِميِّ َويف رَِوايَةِ ،  أِلَِخيهِ  : " اَل حيَِلُّ َماُل اْمِرئٍ ِإالَّ َما َأْعطَاهُ ِبِطيِب نَ ْفِسِه " لَْفُظ َحِديِث الت َّ ِإالَّ ِبِطيٍب ِمْن  ،  يَ ْعِِن ُمْسِلًما،  الرَّقَاِشيِّ

 نَ ْفِسِه " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 تُعَدْ عَلَيْهِمْ لَمْ  ،  وَأَقَامُوا عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ ،  وَأَخَذُوا صَدَقَاتِ أَهْلِهَا ،  بَابُ أَهْل الْبَغْيِ إِذَا غَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ 

، ثَ نَا حَيََْي ْبُن حَيََْي، أَنْ بَأَ ِإَسَْ َعْبِد هللِا  َوَأْخرَباََن أَبُو    -  16769 اِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، احْلَاِفُظ، أَنْ بَأَ أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ثَ نَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ
أَن ْ  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ْبنُ ح  إِبْ َراِهيُم  ثَ نَا   ، احْلِْمِصيُّ اْلَعطَّاُر  َرزِيٍن  ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثَ نَا   ، َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  اْلَعاَلِء  بَأَ   

، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ُمَعا ، ثَ نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، ثَ نَا مُحَْيُد ْبُن َماِلٍك اللَّْخِميُّ ِذ ْبِن َجَبٍل، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ الزُّبَ ْيِديُّ
َّ َأَحًدا ِمْن َأْصَحايِب "  ، َوَصلِّ َخْلَف ُكلِّ ِإَمامٍ ، َأِطْع ُكلَّ أَِمريٍ ،  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي ُمَعاذُ   َواَل َتُسْبَّ

َقِطٌع َبنْيَ َمْكُحوٍل َوُمَعاذٍ   َوَهَذا ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 يْهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بَابُ الْمَقْتُولِ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ بِسَيْفِ أَهْلِ الْبَغْيِ فِي الْمُعْتَرَكِ شَهِيدٌ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَ 

ثَ نَا أَبُو    -  16774 َهاّنُّ، ثَ نَا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهِم، ثَ نَا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرِج، ثَ نَا ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا  ، احْلَاِفُظ، ِإْماَلءً َعْبِد هللِا َحدَّ اأْلَْصب َ
َثِِن اْبُن َأيِب الّزاَِنِد، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َشِهَد أَبُو ُحَذيْ َفَة َبْدرًا ، َحدَّ ُد ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ َبةَ ، حُمَمَّ َعهُ  ، اِز يَ ْعِِن ِإىَل اْلربَِ ، َوَدَعا َأاَبهُ ُعت ْ َفَمن َ

ُد ْبُن َعْمرٍو: َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب َبْكٍر الصِّ  ْرِك  َعْنهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. قَاَل حُمَمَّ يُق مَلْ يَ َزْل َعَلى ِديِن قَ ْوِمِه يف الشِّ دِّ
يُق َرِضَي هللاُ َعْنهُ لِيُ بَارِزَهُ َوَدَعا إِ ،  َحَّتَّ َشِهَد َبْدرًا َمَع اْلُمْشرِِكنيَ  دِّ َفذََكَر َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى ،  ىَل اْلرِبَاِز فَ َقاَم ِإلَْيِه أَبُوهُ أَبُو َبْكٍر الصِّ

ْفِسَك ُثَّ ِإنَّ َعْبَد الرَّمْحَنِ   َأْسَلَم يف ُهْدنَِة احْلَُدْيبَِيةِ   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل أِلَيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنُه: َمتِّْعنَا بِن َ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْخِلَافِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ 

ْيِد هللِا ُهَو    -  16780 ُد ْبُن ُعب َ ثَ نَا َرْوٌح، ثَ نَا ُعْثَماُن ،  اِدياْبُن اْلُمنَ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، أَنْ بَأَ أَبُو َجْعَفٍر الرُّزَاُز، ثَ نَا حُمَمَّ
ِمْن َشْيٍء؟ قَالَ  اْْلََوارِِج،  ْعَت يف  َبْكَرٍة، قَاَل: َوَسأََلهُ رَُجٌل: َهْل َسَِ َأيِب  ْبُن  ُمْسِلُم  ثَ نَا  اُم،  يَ ُقوُل الشَّحَّ َبْكَرٍة،  َأاَب  ْعُت َواِلِدي  : َسَِ

َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َنِبِّ  اءُ   َعْن  َأِشدَّ َواٌم  أَق ْ أُمَّيِت  يف  َسَيْخرُُج  إِنَّهُ  َأاَل  اءُ ،  "  اِبْلُقْرآنِ ،  َأِحدَّ تُ ُهْم  أَْلِسن َ اْلُقْرآُن  ،  َذلَِقةٌ  جُيَاِوُز  اَل 
ُهمْ  َلُهْم " فَاْلَمْأُجورُ ، ُثَّ ِإَذا رَأَيْ ُتُموُهْم فَأَنِيُموُهمْ ، َأاَل فَِإَذا رَأَيْ ُتُموُهْم فَأَنِيُموُهمْ ، تَ َراِقي َ   َمْن قَ ت َ
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْبِن َعْبَدانَ   -  16783 َأمْحََد  ْبُن  احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ثَ نَا ،  َأْخرَباََن  اْلَقاِضي،  ِإْسَحاَق  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثَ نَا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  أَنْ بَأَ 
ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر، ثَ نَا  امِ حُمَمَّ َعَث اْلُمَهلَُّب ِستِّنَي رَْأًسا ِمَن اْْلََوارِجِ ، مَحَّاٌد ُهَو اْبُن زَْيٍد، َعْن َأيِب غَاِلٍب، قَاَل: ُكْنُت اِبلشَّ فَ ُنِصُبوا ، فَ ب َ

ْعُتهُ ، وَُكْنُت َعَلى ظَْهِر بَ ْيٍت ِل ِإْذ َمرَّ أَبُو أَُماَمةَ ، َعَلى َدرَِج ِدَمْشقَ  َزْلُت فَات َّب َ نَاهُ َوقَاَل: ُسْبَحاَن  ف َ ، فَ ن َ ا َوَقَف َعَلْيِهْم َدَمَعْت َعي ْ َلمَّ
ْيطَاُن بَِبِِن آَدمَ  َماءِ ، ِكاَلُب َجَهنَّمَ ،  ِكاَلُب َجَهنَّمَ ،  َثاَلَثً ، هللِا َما َيْصَنُع الشَّ َلى حَتَْت ِظلِّ السَّ َلى َمْن ، َثاَلَث َمرَّاتٍ ، َشرُّ قَ ت ْ َخرْيُ قَ ت ْ

ُلوهُ  ُهمْ طُوََب ِلمَ ،  قَ ت َ َفَت ِإَلَّ فَ َقاَل: اَي أاََب غَاِلٍب َأَعاَذَك هللاُ ِمن ْ ُلوهُ ُثَّ اْلت َ َلُهْم َأْو قَ ت َ ُهْم؟ قَاَل: ،  ْن قَ ت َ قُ ْلُت: رَأَيْ ُتَك َبَكْيَت ِحنَي رَأَيْ ت َ
ْساَلمِ ،  َبَكْيُت َرمْحَةً  اإْلِ َأْهِل  ِمْن  تَ ْقَرأُ ُسورََة آِل عِ ،  رَأَيْ تُ ُهْم َكانُوا  نَ َعمْ َهْل  اْلِكتَاَب ،  ْمَراَن؟ قُ ْلُت:  أَنْ َزَل َعَلْيَك  فَ َقرََأ: }ُهَو الَِّذي 

عمران:   اْلِكتَاِب{ ]آل  أُمُّ  ُهنَّ  حُمَْكَماٌت  آاَيٌت  عمران:  ،  [ 7ِمْنهُ  ]آل  هللاُ{  ِإالَّ  َتَِْويَلهُ  يَ ْعَلُم  }َوَما  بَ َلَغ  َهُؤاَلِء  ،  [ 7َحَّتَّ  َوِإنَّ 
َلُفوا{ ]آل عمران:  ،  َوزِيَغ هِبِمْ ،  ْيغٌ َكاَن يف قُ ُلوهِبِْم زَ  [ ِإىَل قَ ْولِِه: }فَِفي َرمْحَِة هللِا 105ُثَّ قَ َرأَ }َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن تَ َفرَّقُوا َواْخت َ

أَُماَمَة؟ قَاَل: نَ َعمْ ،  [ 107ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{ ]آل عمران:   اَي َأاَب  ِمنْ ،  قُ ْلُت: ُهْم َهُؤاَلِء  تَ ُقولُ قُ ْلُت:  ْعَتهُ  ،   ِقبَِلَك  أَْو َشْيٌء َسَِ
ْعُتهُ اَل َمرَّةً ،  ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: ِإّّنِ ِإًذا جَلَرِيءٌ  ًعا،  َواَل َمرََّتنْيِ ،  بَل َسَِ ُثَّ قَاَل: ِإنَّ َبِِن ِإْسَرائِيَل  ،  َحَّتَّ َعدَّ َسب ْ

َواُد اأْلَْعظَمُ ،  َوِإنَّ َهِذِه اأْلُمََّة َتزِيُد َعَلْيِهْم ِفْرَقةً ،  ى َوَسْبِعنَي ِفْرَقةً تَ َفرَّقُوا َعَلى ِإْحدَ  قُ ْلُت: اَي َأاَب أَُماَمَة َأاَل ،  ُكلَُّها يف النَّاِر ِإالَّ السَّ
ُلوا ْلُتمْ ، تَ َرى َما يَ ْفَعلُوَن؟ قَاَل: َعَلْيِهْم َما محُِّ  َوَعَلْيُكْم َما محُِّ

 ضعيف.  ل المحقق:# قا
 

ِبْشَرانَ   -   16790 ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ َعِليُّ  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ِريُّ  ،  َأْخرَباََن  كَّ السُّ اجْلَبَّاِر  َعْبِد  ْبِن  حَيََْي  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  َوأَبُو حُمَمَّ
ْغَدادَ  ٍد الصَّفَّاُر، ثَ نَا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثَ نَا َعْبُد الرَّزَّاِق، أَنْ بَأَ َمْعَمٌر، َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَ قَااَل: أَنْ بَأَ ِإَْسَاِعيُل ْبُن  ،  بِب َ يِب َبْكِر  حُمَمَّ

أَبِيِه،  ْبِن َحْزٍم، َعْن  ْبِن َعْمرِو  ِد  أَبِيهِ ،  ْبِن حُمَمَّ َمَع  َأَكاَن  َأْدِري  أَبُوهُ ،  قَاَل: اَل  َأْخرَبَهُ  هللاُ َعْنهُ قَاَم  أَْو  اٌر َرِضَي  ا قُِتَل َعمَّ َلمَّ ، قَاَل: 
ارٌ  َوَقْد قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تَ ْقتُ ُلهُ اْلِفَئةُ اْلبَاِغَيةُ  ،  َعْمُرو ْبُن َحْزٍم َفَدَخَل َعَلى َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص فَ َقاَل: قُِتَل َعمَّ

اٌر َفَماَذا؟ قَالَ   فَ َقاَم َعْمٌرو،  " ُمَعاِويَُة: قُِتَل َعمَّ اٌر، فَ َقاَل  ُمَعاِويََة فَ َقاَل: قُِتَل َعمَّ لَْونُهُ َفَدَخَل َعَلى  َتِقًعا  ْعُت َرُسوَل  ُمن ْ  َعْمٌرو: َسَِ
َلهُ َعِليٌّ  ،  َعاِويَُة: َدَحْضَت يف بَ ْوِلكَ قَاَل: فَ َقاَل مُ ،  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " تَ ْقتُ ُلهُ اْلِفَئةُ اْلبَاِغَيةُ " َا قَ ت َ ْلنَاُه؟ ِإَّنَّ َأَو ََنُْن قَ ت َ

رَِماِحنَا،  َوَأْصَحابُهُ  َبنْيَ  أَْلَقْوهُ  َحَّتَّ  ِبِه  َعْمرٌ ،  َجاُءوا  فَ َقاَم  قَاَل:  ِبْشَراَن  اْبِن  رَِوايَِة  ِريِّ َويف  كَّ السُّ َحِديِث  َلْفُظ  ُسيُوِفنَا.  قَاَل:  و َأْو 
ارٌ ، َفزًِعا يَ ْرجتَُِع َحَّتَّ َدَخَل َعَلى ُمَعاِويَةَ   ُثَّ ذََكَرهُ ، فَ َقاَل ُمَعاِويَُة: َما َشْأُنَك؟ فَ َقاَل: قُِتَل َعمَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

  أَنْ يَكُونَ قِتَالًا فِي الْفُرْقَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ وَمَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ خَوْفًا مِنْ 
ُد    -  16801 ، ثنا حُمَمَّ َدآاَبِذيُّ ُد ْبُن احْلََسِن اْلُمَحمَّ ، أنبأ أَبُو طَاِهٍر حُمَمَّ اِب، ثنا يَ ْعُقوُب  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ

، ثنا ِإبْ َراِهيمُ  ٍد الزُّْهِريُّ ِن لَِبيٍد  ْبُن َسْعٍد، ثنا َساملُ ْبُن َصاِلِح ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف، َعْن أَبِيِه، َعْن حَمُْموِد بْ ْبُن حُمَمَّ
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َلَف اْلُمَصلُّوَن؟ قَاَل:   ِد ْبِن َمْسَلَمَة، أَنَّهُ قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا َكْيَف َأْصَنُع ِإَذا اْخت َ " ََتُْرُج ِبَسْيِفَك ِإىَل احْلَرَِّة فَ َتْضِرَب هِبَا، َعْن حُمَمَّ
َتَك َحَّتَّ َتَْتَِيَك َمنِيٌَّة قَاِضَيٌة َأْو يٌَد َخاِطَيٌة "   ُثَّ َتْدُخُل بَ ي ْ

 لغيره. حسن المحقق:# قال 
 

، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس    -  16815 َبَسَة ْبِن َعْمرٍو اْلَيْشُكِريُّ ٍد َجْعَفُر ْبُن َعن ْ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو حُمَمَّ حُمَمَّ
اِر، ثنا اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضيَ  وُل هللِا  هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرسُ   ثنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص اْلَمكِّيُّ ِمْن َوَلِد َعْبِد الدَّ

َوأَ  اْلَمتَاِع،  ُخْرِثيِّ  ِمْن  َويُ ْعَطى  ئًا،  َشي ْ اْلَغِنيَمِة  ِمَن  يُ ْعَطى  اَل  اْلَعْبُد   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  اْلَمكِّيُّ  َصلَّى  َحْفٍص  ْبُن  ُعَمُر   " َجائٌِز  َمانُهُ 
 َضِعيفٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ 
َثِِن َماِلٌك، َوَداُوُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثنا اْبُن َوْهٍب، َحدَّ  - 16821

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ  َسْعٍد، ح َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ قَ ْيٍس، َوِهَشاُم ْبُن   مَّ
، أنبأ َماِلٌك، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  اِفِعيُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َغريََّ ِديَنهُ فَاْضرِبُوا ُعنُ َقهُ " الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يَحْرُمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن َوأَبُو  - 16825 زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

هللاِ  ْيِد  ، َعْن ُعب َ اللَّْيِثيِّ يَزِيَد  ْبِن  اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعطَاِء  َماِلٌك، َعِن  أنبأ   ، اِفِعيُّ الشَّ أنبأ  اُسَلْيَماَن،  ْبِن  ْبِن َعِديِّ  َأنَّ رَُجاًل   ْْلِيَاِر، 
 َعَلْيِه َوَسلََّم، فَِإَذا ُهَو َيْستَْأِمُرهُ يف قَ ْتِل َسارَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلْم َنْدِر َما َسارَّهُ ِبِه َحَّتَّ َجَهَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 

، قَاَل: هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَلَْيَس َيْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ؟ " قَاَل: بَ َلى، َواَل َشَهاَدَة َلهُ رَُجٍل ِمَن اْلُمنَاِفِقنِي، فَ َقاَل َرُسوُل  
ُهْم " " أَلَْيَس ُيَصلِّي؟ " قَاَل: بَ َلى، َواَل َصاَلَة لَُه، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أُولَِئَك ا   لَِّذيَن ََنَاّن هللاُ َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد الصَّرْييفُّ، مِبَْرَو، ثنا ِإبْ َراِهيُم بْ  -  16829 ُن ِهاَلٍل، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ِإْماَلًء، ثنا َبْكُر ْبُن حُمَمَّ
، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َسْرٍح  َشِقيٍق، ثنا احْلَُسنْيُ  َيْكُتُب ِلَرُسوِل هللِا  ْبُن َواِقٍد، َعْن يَزِيَد النَّْحِويِّ

هللاِ  اِبْلُكفَّاِر، فَأََمَر ِبِه َرُسوُل  ْيطَاُن فَ َلِحَق  الشَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأزَلَّهُ  لَهُ ُعْثَماُن  َصلَّى  يُ ْقَتَل، فَاْسَتَجاَر  َأْن   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
 َرِضَي هللاُ َعْنهُ فََأَجارَهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثَِة ْبِن ُمَضرٍِّب، َأنَّ فُ َراَت ْبَن َحيَّاَن اْرَتدَّ َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َوَرَواهُ احْلَجَّاُج ْبُن َأْرطَاَة، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َحارِ  -  16832
َلُه، َفَشِهَد َشهَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأرَاَد قَ ت ْ هللِا َصلَّى  ِبِه َرُسوُل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَُأيتَ  ِإسْ َصلَّى  ، َفَخلَّى َعْنُه، َوَحُسَن  احْلَقِّ اَلُمهُ  اَدَة 

دُ  ٍد، ثنا حُمَمَّ ْبُن حَيََْي، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أنبأ احْلَجَّاُج،    َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
 َفذََكَرُه.  

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

أَبُو سَ   -  16833 َأْخرَبّن َأْخرَباََن  ْبُن َوْهٍب،  هللِا  ثنا َعْبُد  َنْصٍر،  ْبُن  ثنا َِبُْر  اأْلََصمُّ،  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  َأيِب َعْمرٍو،  ْبُن  ُسْفيَاُن   ِعيِد 
هللاُ َعَلْيِه َوسَ  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل  ْبِن ُعَمرْيٍ،  ْيِد  ْبِن ُعب َ هللِا  ، َعْن رَُجٍل، َعْن َعْبِد  َمرَّاٍت، وََكاَن  الث َّْورِيُّ َأْربََع  َهاَن  نَ ب ْ تَاَب  اْست َ  " لََّم 
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َهاُن اْرَتدَّ " قَاَل ُسْفيَاُن: َوقَاَل َعْمُرو ْبُن قَ ْيٍس: َعْن رَُجٍل، َعْن ِإبْ َراِهيَم أَنَّهُ قَاَل: " اْلُمْرَتدُّ  تَاُب أََبًدا ُكلََّما رََجَع " قَاَل اْبُن نَ ب ْ  يُْست َ
تَاُب ُكلََّما رََجَع " َوْهٍب: َوقَاَل ِل مَ   اِلٌك َذِلَك: " إِنَّهُ ُيْست َ

َقِطٌع، َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َمْوُصواًل، َولَْيَس ِبَشْيءٍ   َهَذا ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
يَ ْعُقوبَ   -  16837 ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  أنبأ َأْخرَباََن   ، اِفِعيُّ الشَّ أنبأ  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَّبِيُع  أنبأ   ،

، َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد، قَاَل: " َشِهْدُت ِمْن نَِفاِق َعْبِد هللِا ْبِن ُأيبٍَّ َثاَلَث ُمََ   اِلَس " ُسْفيَاُن، َعِن الزُّْهِريِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
أَبُو َعْبِد هللِا    -  16839 بَُكرْيٍ،  َأْخرَباََن  ثنا يُوُنُس ْبُن  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر،  يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  َعِن  احْلَاِفُظ، ثنا 

يَ ْرَُجُوا ِفيَها َرُسولَ  َأْن  اْلُمنَاِفِقنَي  تَ ُبوَك، َوَما َكاَن َعَلى الثَّنِيَِّة ِمْن َهمِّ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَما َكاَن   اْبِن ِإْسَحاَق، يف ِقصَِّة 
فَاَنَْ  قَاَل:  َأْسَرارِِهْم،  َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  نَِبيَّهُ  ُسْبَحانَهُ  هللِا  َواِْلِْم َوِإْطاَلِع  أَق ْ ِمَن ِمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َدَر 

ارًا: " َهْل َتْدرُوَن َما َأرَاَد اْلَقْوُم؟ " قَالُوا: هللاُ َوَرُسولُهُ َأْعَلُم،  الثَِّنيَِّة َوقَاَل لِ  ْيِه، يَ ْعِِن ُحَذيْ َفَة َوَعمَّ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  َصاِحب َ
َها " فَ قَ  ااَل: أََفاَل َتَُْمُراَن اَي َرُسوَل هللِا فَ َنْضِرَب َأْعنَاقَ ُهْم ِإَذا اْجَتَمَع ِإلَْيَك  َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأرَاُدوا َأْن يَ ْرَُجُوّن يف الثَِّنيَِّة، فَ َيْطَرُحوّن ِمن ْ

ًدا َقْد َوَضَع َيَدهُ يف َأْصَحابِِه يَ ْقتُ ُلُهْم " ُثَّ  َث النَّاُس َأنَّ حُمَمَّ ُهْم، َوِإْخبَارِهِ   ذََكَر احْلَِديَث يف ُدَعائِِه  النَّاُس؟ فَ َقاَل: " َأْكَرهُ َأْن يَ َتَحدَّ ِإايَّ
ُهْم َما َدلَّ َعَلى َهَذا قَاَل اْبُن إِ  ُهْم ِبَسَرائِرِِهْم، َواْعرِتَاِف بَ ْعِضِهْم َوتَ ْوبَِتِهْم، َوقَ ُبولِِه ِمن ْ ْسَحاَق: َوَأَمَرهُ َأْن َيْدُعَو ُحَصنْيَ ْبَن َُّنرَْيٍ ِإايَّ

ْنُت َأنَّ هللاَ مَلْ يُطِْلْعَك َعَلْيِه، فََأمَّا ِإْذ َأطَْلْعَك هللاُ َعَلْيِه  فَ َقاَل َلُه: " َوحْيََك َما مَحََلَك َعَلى َهذَ  َوَعِلْمَتهُ ا؟ " قَاَل: مَحََلِِن َعَلْيِه َأّّنِ ظَن َ
اَعِة يَِقينًا، فَأَقَ  ْوَم أَنََّك َرُسوُل هللِا، َوَأّّنِ مَلْ أُْؤِمْن ِبَك َقطُّ قَ ْبَل السَّ َرَتُه، َوَعَفا فَِإّّنِ َأْشَهُد اْلي َ الَهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعث ْ

 َعْنهُ ِبَقْولِِه الَِّذي قَالَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َشرِيٍك،    -  16845 ْبُن  ْيُد  ُعب َ ثنا  ْيٍد،  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ْبِن  َأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  َوَأمْحَُد 

ْرَوةُ ْبُن الزَُّبرْيِ، قَاَل: بَ َلَغنَا َأنَّ َرُسوَل  ِمْلَحاَن، قَااَل: ثنا حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا اللَّْيُث، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، أَنَّهُ قَاَل: َأْخرَبّن عُ 
َها ُحَذيْ َفةُ ْبُن  َغَزا تَ ُبوَك نَ َزَل َعْن رَاِحَلِتِه فَأُوِحَي ِإلَْيِه َورَاِحَلُتهُ اَبرَِكٌة، فَ َقاَمْت جَتُرُّ زَِماَمَها َحَّتَّ لَقِ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنيَ  ي َ

تَاَدَها َحَّتَّ رََأى َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم جَ  اِلًسا، فََأاَنَخَها ُثَّ َجَلَس ِعْنَدَها َحَّتَّ قَاَم َرُسوُل هللِا  اْلَيَماِن، فََأَخَذ ِبزَِماِمَها فَاق ْ
هللِا صَ  اْلَيَماِن، قَاَل َرُسوُل  ْبُن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَأَََتهُ فَ َقاَل: " َمْن َهَذا؟ " فَ َقاَل: ُحَذيْ َفةُ  ُأِسرُّ  َصلَّى  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " فَِإّّنِ  لَّى 

ِقنَي، مَلْ يُ ْعِلْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ أَْمًرا َفاَل َتْذُكَرنَُّه، ِإّّنِ َقْد َُنِيُت َأْن ُأَصلَِّي َعَلى ُفاَلٍن َوُفاَلٍن " رَْهٍط َذِوي َعَدٍد ِمَن اْلُمنَافِ ِإلَْيَك 
ا   ْبِن اْلَيَماِن، فَ َلمَّ ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِذْكَرُهْم أِلََحٍد َغرْيِ ُحَذيْ َفَة  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُعَمُر  َ َرُسوُل هللِا َصلَّى  تُ ُويفِّ

ِإىَل  تَاَدهُ  فَاق ْ ُحَذيْ َفَة  بَِيِد  َأَخَذ  الّرِْهِط  أُولَِئِك  ِمْن  أَنَّهُ  َيُظنُّ  رَُجٌل  َماَت  ِإَذا  ِخاَلفَِتِه  يف  مَ َعْنهُ  فَِإْن  َعَلْيِه،  الصَّاَلِة  ُحَذيْ َفةُ   َمَعهُ  َشى 
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ُيَصلِّ  َأْن  فََأََب  َمَعهُ  ُعَمُر  اْنَصَرَف  َمَعهُ  َأْن مَيِْشَي  فََأََب  َيَدهُ  ُحَذيْ َفةُ  زََع  انْ ت َ َوِإِن  َعَلْيِه،  َأْن َصلَّى  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُعَمُر  َوأََمَر  َعَلْيِه،  َي 
 ُيَصلَّى َعَلْيهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَة  بَابُ  
جَ   -  16865 ثنا  احْلََسِن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا   ، َعِديٍّ ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو  َسْلمٍ َأْخرَباََن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن   ْعَفُر 

ْبنِ  ِد  اْلغَاِز، َعْن حُمَمَّ ْبِن  أَُذيْ َنَة، َعْن ِهَشاِم  ْبُن  ثنا َعْبُد هللِا  َمْيُموٍن،  ْبُن  اْْلَِليُل  ثنا  زَّاُز،  ِت   اْلب َ اْرَتدَّ اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: " 
ْساَلِم، فََأَمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ْساَلَم فَأََبْت اْمَرأٌَة َعِن اإْلِ َها اإْلِ ْساَلُم َوِإالَّ قُتَِلْت، فَ َعَرُضوا َعَلي ْ َها اإْلِ َم َأْن يُ ْعَرَض َعَلي ْ

ْسنَاِد بَ ْعُض َمْن جُيَْهُل، َوَقْد رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْبِن الْ   ُمْنَكِدرِ ِإالَّ َأْن تُ ْقَتَل، فَ ُقتَِلْت " يف َهَذا اإْلِ
 ضعيف.  المحقق:# قال 

 
ِإبْ َرا  -  16866 ثنا  احْلَاِفُظ،  ْبُن ُعَمَر  أنبأ َعِليُّ  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبِن  َأْخرَباََن  ْبِن َعِليِّ  ِد  ْبُن حُمَمَّ ِهيُم 

، ثنا َمْعَمُر ْبنُ  ، َبْطَحا، ثنا جنَِيُح ْبُن إِبْ َراِهيَم الزُّْهِريُّ َبَة، َعِن الزُّْهِريِّ ْيِد ْبِن ُعت ْ ُد ْبُن ُعب َ ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َسْعٍد، ثنا حُمَمَّ ْعِديُّ اٍر السَّ  َبكَّ
ْساَلمِ  اإْلِ ْت َعِن  اْرَتدَّ َمْرَواَن،  أُمُّ  يُ َقاُل َْلَا:  اْمَرأًَة  َأنَّ   " اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر  ْبِن  ِد  الَعْن حُمَمَّ َأْن ، فََأَمَر  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  نَِّبُّ َصلَّى 

ْساَلُم، فَِإْن رََجَعْت َوِإالَّ قُتَِلْت "  َها اإْلِ  يُ ْعَرَض َعَلي ْ
ِبِِْسنَاِدهِ   -  16867 اٍر،  َبكَّ ْبُن  ثنا َمْعَمُر  َبَة،  ْبِن ُعت ْ ْيِد  ْبُن ُعب َ ُد  اْبُن َسِعيٍد، ثنا حُمَمَّ ثنا   ، لَ قَاَل: َوأنبأ َعِليٌّ ِمث ْ اْبِن  ،  هُ َورُِوَي َعِن 

، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائِ  ِه، مِبَْعنَاهُ َورُِوي ِمْن، َوْجٍه آَخَر َضِعيٍف َعِن الزُّْهِريِّ ، َعْن َعمِّ َها، َوَهَذا َمْذَهُب  َأِخي الزُّْهِريِّ َشَة، َرِضَي هللاُ َعن ْ
 الزُّْهِريِّ َصِحيٌح َعْنهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو اأْلَْزهَ َأْخربََ  - 16879 ِر، ثنا َأمْحَُد ْبُن اْلُمَفضَِّل، اَن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، ِمْن َأْصِلِه، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه،   دِّيُّ َة آَمَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ثنا َأْسبَاُط ْبُن َنْصٍر، قَاَل: زََعَم السُّ ا َكاَن يَ ْوُم فَ ْتِح َمكَّ قَاَل: َلمَّ

َعلِّ  ُمت َ تُ ُلوُهْم، َوِإْن َوَجْدَُتُوُهْم  اق ْ  " ، َوقَاَل:  نَ َفٍر َواْمَرأََتنْيِ َأْربَ َعَة  النَّاَس ِإالَّ  َأيِب  َعَلْيِه َوَسلََّم  ْبُن  " ِعْكرَِمةُ  اْلَكْعَبِة  ِبَِْستَاِر  َجْهٍل، ِقنَي 
ْبنُ  هللِا  َعْبُد  فََأمَّا  َسْرٍح  َأيِب  ْبِن  َسْعِد  ْبُن  هللِا  َوَعْبُد  ُصبَابََة،  ْبُن  َوَمِقيُس  َخَطٍل،  ْبُن  هللِا  ِبَِْستَاِر   َوَعْبُد  َعلٌِّق  ُمت َ َوُهَو  فَأُْدِرَك  َخطٍَل 

ايَ  ْبُن  اُر  ْبُن زَْيٍد َوَعمَّ إِلَْيِه َسِعيُد  َبَق  َلُه، َوَأمَّا َمِقيُس ْبُن ُصبَابَةَ  اْلَكْعَبِة، فَاْست َ ، فَ َقت َ َأَشبَّ الرَُّجَلنْيِ ارًا، وََكاَن  ِسٍر، َفَسَبَق َسِعيٌد َعمَّ
ُهْم َعاِصٌف، فَ َقاَل َأْصحَ  ُلوهُ َوَأمَّا ِعْكرَِمةُ فَ رَِكَب اْلَبْحَر فََأَصابَ ت ْ وِق فَ َقت َ ِفيَنِة أِلَهْ فََأْدرََكهُ النَّاُس يف السُّ ِفيَنِة: َأْخِلُصوا  اُب السَّ ِل السَّ

ِِن يف اْلَبْحِر ِإالَّ  ئًا َهاُهنَا، قَاَل ِعْكرَِمُة: َوهللِا لَِئْن مَلْ يُ َنجِّ يِِن يف اْلرَبِّ َغرْيُُه، اللُهمَّ فَِإنَّ آِْلََتُكْم اَل تُ ْغِِن َعْنُكْم َشي ْ ْخاَلُص اَل يُ َنجِّ  اإْلِ
ا َكرميًا، قَ ِإنَّ َلَك َعَليَّ َعْهًدا، ِإْن أَنْ  ًدا َحَّتَّ َأَضَع يَِدي يف َيِدِه، َفَْلَِجَدنَّهُ َعُفوًّ َتِِن ِمَّا َأاَن ِفيِه َأْن آيتَ حُمَمَّ اَل: َفَجاَء فََأْسَلَم،  َت َعافَ ي ْ

َفى ِعْنَد ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرضِ  ا َدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأمَّا َعْبُد هللِا ْبُن َسْعِد ْبِن َأيِب َسْرٍح فَِإنَّهُ اْخت َ َي هللاُ َعْنُه، فَ َلمَّ
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َعِة َجاَء بِِه َحَّتَّ َأْوقَ َفهُ َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسولَ  ي ْ  فَ َنظََر هللِا اَبِيْع َعْبَد هللِا، قَاَل: فَ َرَفَع رَْأَسهُ  النَّاَس ِإىَل اْلب َ
َبَل َعَلى َأْصَحاِبِه فَ َقاَل: " َأَما َكاَن  ِفيُكْم رَُجٌل َرِشيٌد يَ ُقوُم ِإىَل َهَذا ِحنَي رَآّن ِإلَْيِه َثاَلًَث، ُكلُّ َذِلَك َيَََْب، فَ بَايَ َعهُ بَ ْعَد َثاَلٍث، ُثَّ أَق ْ

ْقتُ َلُه؟ " فَ َقالُوا: َما يُ  َعِتِه فَ ي َ َبِغي َكَفْفُت يَِدي َعْن بَ ي ْ نَا بَِعْيِنَك؟ قَاَل: " إِنَّهُ اَل يَ ن ْ ْدرِينَا اَي َرُسوَل هللِا َما يف نَ ْفِسَك، َهالَّ َأْوَمْأَت ِإلَي ْ
 لَِنِبٍّ َأْن َيُكوَن لَهُ َخائَِنةُ اأْلَْعنُيِ " 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ: يُسْتَتَابُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ 
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن زَُهرْيٍ، ثنا عَ   -  16889 ْبُد هللِا ْبُن َهاِشٍم، ثنا وَِكيٌع، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ثنا حُمَمَّ

، َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: تَاُب اْلُمْرَتدُّ َثاَلًَث، ُثَّ قَ َرأَ: }ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ُثَّ َكَفُروا ُثَّ   َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َجاِبٍر، َعْن َعاِمٍر، َعْن َعِليٍّ " ُيْست َ
 [ 137آَمُنوا ُثَّ َكَفُروا ُثَّ اْزَداُدوا ُكْفرًا{ ]النساء: 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن أَ  -  16892 يِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ث َ يَ ْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن اْبُن َْلِيَعَة، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َأنَّ أابَ  ُْم " َكانُوا   َعِليٍّ اْْلَْمَداّنُّ، َحدَّ ُهْم، َأَنَّ

ْيٍد، َصاِحِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يف اْلَبْحِر فَُأيتَ ِبَرُجٍل ِمَن اْلُمسْ  ْساَلَم  َمَع َفَضاَلَة ْبِن ُعب َ ِلِمنَي َقْد فَ رَّ ِإىَل اْلَعُدوِّ فَأَقَاَلهُ اإْلِ
زََع هِبَِذِه اآْليَِة }ِإنَّ الَّذِ فََأْسَلَم، ُثَّ فَ رَّ الثَّانَِيَة فَُأيتَ  ْساَلَم فََأْسَلَم، ُثَّ فَ رَّ الثَّالِثََة فَُأيتَ ِبِه فَ ن َ يَن آَمُنوا ُثَّ َكَفُروا ُثَّ آَمُنوا ُثَّ   ِبِه فَأَقَاَلهُ اإْلِ

ْهدِ  ْغِفَر َْلُْم َواَل لِي َ  . [، َفَضَرَب ُعنُ َقهُ 137يَ ُهْم َسبِياًل{ ]النساء:  َكَفُروا ُثَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا مَلْ َيُكِن هللاُ لِي َ
ٍل َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِإْسنَاِد َهِذهِ اآْلََثِر َضْعٌف، َواآْليَةُ َوارَِدٌة ِفيَمْن ثَ َبَت َعَلى اْلُكْفِر َوَقْد رُوِّينَا ِبِِْسنَاٍد ُمْرسَ 

تَاَب   بِهِ اْست َ حُيَْقُن  ِفيَما  الصَِّحيَحِة  اأْلَْخبَاِر  َوظَاِهُر  اِبْلُمْشرِِكنَي،  يَ ْلَحُق  َذِلَك  َمرَّاٍت، ُكلُّ  َأْربََع  َهاَن  اْلُمْرَسُل    نَ ب ْ ِْلََذا  َيْشَهُد  ُم،  الدَّ
 َويُ َواِفُقهُ َوهللاُ َأْعَلمُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمُكْرَهِ عَلَى الرِّدَّةِ 
ُب هِبََمَذاَن، ثنا ِهاَلُل ْبُن ا  -  16896 ، ثنا َأيِب، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ ْلَعاَلِء الرَّقِّيُّ

ِد   حُمَمَّ ْبِن  ْيَدَة  ُعب َ َأيِب  َعْن  اْلَكرمِِي،  َعْبِد  َعْن  َعْمرٍو،  ْبُن  هللِا  ْيُد  ْبَن  ُعب َ اَر  َعمَّ اْلُمْشرُِكوَن  َأَخَذ  قَاَل:  أَبِيِه،  َعْن  اَيِسٍر،  ْبِن  اِر  َعمَّ ْبِن 
ُهْم ِِبَرْيٍ، ُثَّ تَ رَ  ا أََتى َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ اَيِسٍر، فَ َلْم َيرْتُُكوهُ َحَّتَّ َسبَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوذََكَر آِْلَت َ  َعَلْيِه َوَسلََّم  ُكوُه، فَ َلمَّ

ُهْم ِِبَرْيٍ، قَ  اَل: " َكْيَف جتَُِد قَ ْلَبَك؟ " قَاَل: قَاَل: " َما َورَاَءَك؟ " قَاَل: َشرٌّ اَي َرُسوَل هللِا َما تُرِْكُت َحَّتَّ نُ ْلُت ِمْنَك َوذََكْرُت آِْلَت َ
ميَاِن، قَاَل: " ِإْن َعاُدوا فَ ُعْد "   ُمْطَمِئنًّا اِبإْلِ

 ضعيف.  حقق:# قال الم
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ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّا  -  16898 يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  بَُكرْيٍ، َعِن  َأْخرَباََن  ثنا يُوُنُس ْبُن  ِر، 

َثِِن َحِكيُم ْبُن ُجَبرْيٍ، َعْن   ُلُغوَن اْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، قَاَل: قُ ْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس: اَي َأاَب َعبَّاٍس َأَكاَن اْلُمْشرُِكوَن يَ ب ْ
لََيْضرِ  ِإْن َكانُوا  نَ َعْم، َوهللِا   " فَ َقاَل:  ِديِنِهْم؟  تَ ْرِك  يف  بِِه  يُ ْعَذرُوَن  َما  اْلَعَذاِب  يف  اْلُمْسِلِمنَي  َأَحَدُهْم َوجيُِ ِمَن  َويُ ْعِطُشونَهُ  بُوَن  يُعونَهُ 

ِة الضُّرِّ الَِّذي بِِه، َحَّتَّ ِإنَّهُ لَيُ ْعِطيِهْم َما َسأَلُ  َنةِ َحَّتَّ َما يَ ْقِدُر َعَلى َأْن َيْسَتِوَي َجاِلًسا ِمْن ِشدَّ  وهُ ِمَن اْلِفت ْ
 # قال المحقق: ضعيف جدا. 

 
، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب  - 16899 ارِِميُّ ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أنبأ أَبُو احْلََسِن ْبُن ُعْبُدوٍس الطََّرائِِفيُّ

قَ ْوِلهِ  يف  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  طَْلَحَة،  َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َصاِلٍح،  ْبِن  ُمَعاِويََة  َعْن  َصاِلٍح،  ْبُن  هللِا  }ِإالَّ َعْبُد  ُمْطَمِئنٌّ   :  َوقَ ْلُبهُ  ُأْكرَِه  َمْن 
ميَاِن{ ]النحل:  يٌم، فَأَمَّا َمْن  [، قَاَل: " َأْخرَبَ هللاُ ُسْبَحانَهُ ِإنَّهُ َمْن َكَفَر بَ ْعَد ِإميَانِِه فَ َعَلْيِه َغَضٌب ِمَن هللِا، َوَلهُ َعَذاٌب َعظِ 106اِبإْلِ

َا َيَُْخُذ الْ ُأْكرَِه فَ َتَكلََّم بِِلَسانِِه، َوَخالََفهُ ق َ  ْنُجَو ِبَذِلَك ِمْن َعُدوِِّه َفاَل َحَرَج َعَلْيِه، ِإنَّ هللاَ ُسْبَحانَهُ ِإَّنَّ ميَاِن لِي َ ِعبَاَد مِبَا َعَقَدْت ْلُبهُ اِبإْلِ
 َعَلْيِه قُ ُلوهُبُمْ 

 # قال المحقق: ضعيف. 
 

أَبُو َعبْ   -  16900 أنبأ  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ُد ْبُن َأْخرَباََن  ثنا أَبُو َُهَّاٍم، ثنا حُمَمَّ َثِِن َأيِب،  بَاّنُّ، َحدَّ يَ ْعُقوَب الشَّي ْ ْبُن  ُد  هللِا حُمَمَّ ِد 
َثِِن َعطَاٌء، َعِن ا  ْعُت ُسْفيَاَن ْبَن َسِعيٍد، َيْذُكُر، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، قَاَل: َحدَّ ، قَاَل: َسَِ ُهْم ْبِن َعبَّاٍس، }ِإالَّ ِبْشٍر اْلَعْبِديُّ ُقوا ِمن ْ َأْن تَ ت َّ

ْقُتُل، وَ 28تُ َقاًة{ ]آل عمران:  ميَاِن، َواَل يَ ْبُسُط َيَدهُ فَ ي َ َقاةُ التََّكلُُّم اِبللَِّساِن َواْلَقْلِب ُمْطَمِئنٌّ اِبإْلِ ، فَِإنَّهُ [، قَاَل: " َوالت ُّ اَل ِإىَل ِإُثٍْ
 اَل ُعْذَر َلهُ " 

 # قال المحقق: حسن.
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 بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن    -  16901 َهاّنُّ، ثنا ُعَمُر ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ِمْهَراَن اأْلَْصب َ

، ثنا َسِعيُد ْبُن َبِشرٍي، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلَسَ  َمْشِقيُّ ، َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َسِعيٍد الدِّ ِن، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ
اِرَق َوَشاِرَب اْْلَْمِر َما تَ ُقولُوَن؟ " قَالُوا: هللاُ َورَ  ، َوِفيِهنَّ  ُسولُهُ َأْعَلُم، قَاَل: " ُهنَّ فَ َواِحشُ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا رَأَيْ ُتُم الزَّاّنَ َوالسَّ

 ُعُقوبٌَة " َوذََكَر احْلَِديَث  
ْعَماِن   َا يُ ْعَرُف ِمْن َحِديِث الن ُّ ، َوُهَو ُمْنَكُر احْلَِديِث، َوِإَّنَّ  ْبِن ُمرََّة ُمْرَساًل تَ َفرََّد بِِه ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد الدَِّمْشِقيُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َلمِ   -   16902 السُّ جُنَْيٍد  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  َعْمرٍو  أَبُو  أنبأ  قَ تَاَدَة،  ْبِن  اْلَعزِيِز  َعْبِد  ْبُن  ُعَمُر  َنْصٍر  أَبُو  ِإبْ َراِهيَم َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا   ، يُّ
احلَْ  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  َماِلٌك، ح،  ثنا  بَُكرْيٍ،  اْبُن  ثنا   ، أنبأ  اْلَعْبِديُّ يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  قَالُوا:  آَخرِيَن،  يف  اِفُظ، 

َأنَّ  ُمرََّة،  ْبِن  ْعَماِن  الن ُّ َعِن  َسِعيٍد،  ْبِن  حَيََْي  َعْن  َماِلٌك،  أنبأ   ، اِفِعيُّ الشَّ أنبأ  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  َوَسلَّ الرَّبِيُع  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َم  
هللاُ  فَ َقالُوا:  احْلُُدوُد،  تَ ْنِزَل  َأْن  قَ ْبَل  َوَذِلَك   " اِرِق؟  َوالسَّ َوالزَّاّن  اِرِب  الشَّ يف  تَ ُقولُوَن  َما   " هللِا    قَاَل:  َرُسوُل  فَ َقاَل  َأْعَلُم،  َوَرُسولُهُ 

َوَأْسوَ  ُعُقوبٌَة،  َوِفيِهنَّ  فَ َواِحُش،  ُهنَّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  قَالُوا:  َصلَّى  رَِوايَِتِه:  يف  بَُكرْيٍ  اْبُن  قَاَل   " َصاَلَتهُ  َيْسِرُق  الَِّذي  رِقَِة  السَّ أُ 
 وََكْيَف َيْسِرُق َصاَلَتهُ اَي َرُسوَل هللِا؟ فَ َقاَل: " اَل يُِتمُّ رُُكوَعَها َواَل ُسُجوَدَها "  

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ  
، ثنا َأمْحَُد ْبُن جنَْ   -  16911 َدَة، ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر،  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو َمْنُصوٍر اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل النَّْضَرِويُّ

ْبُن زَْيٍد، َعنْ  ت َ ثنا مَحَّاُد  هللاُ َعْنُه: " َكأَيِّْن  ْبُن َكْعٍب َرِضَي  ُأيَبُّ  ِل  ْيٍش، قَاَل: قَاَل  ْبِن ُحب َ هَبَْدلََة، َعْن زِرِّ  اْبِن  َأْو َكأَيِّْن   َعاِصِم   ، ُعدُّ
ْيُخ َوالشَّْيَخةُ ِإَذا  تَ ْقَرأُ ُسورََة اأْلَْحَزاِب؟ قُ ْلُت: َثاَلًَث َوَسْبِعنَي آيًَة، قَاَل: أََقطُّ لََقْد رَأَيْ تُ َها َوِإَنََّ  َقَرِة، َوِإنَّ ِفيَها: الشَّ ْعِدُل ُسورََة اْلب َ ا لَت َ

تََّة َنَكااًل ِمَن هللِا َوهللاُ َعزِيٌز َحِكيٌم "   زَنَ يَا فَاْرَُجُوُُهَا اْلب َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا ُشْعَبُة، َعْن قَ تَاَدَة، قَاَل:  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن جَ  - 16912

ُْم َكانُوا َيْكتُ ُبوَن اْلَمَصاِحَف ِعْنَد زَيْ  ْعُت يُوُنَس ْبَن ُجَبرْيٍ، حُيَدُِّث، َعْن َكِثرِي ْبِن الصَّْلِت، أَنَّ آْليَِة، ِد ْبِن ََثِبٍت فَأَتَ ْوا َعَلى َهِذِه اَسَِ
ْيَخةُ ِإَذا زَنَ يَا فَاْرَجُُ  ْيُخ َوالشَّ ْعُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " الشَّ تََّة َنَكااًل ِمَن هللِا َوَرُسولِِه " فَ َقاَل زَْيٌد: َسَِ  وُُهَا اْلب َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ثنا اْبُن  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن اْلُمْقِرُئ،  - 16913 ُد ْبُن اْلُمَثىنَّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
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الصَّْلِت قَاَل: ُكنَّا ِعنْ  ْبِن  َأِخي َكِثرِي  اْبِن  نُ بِّْئُت، َعِن  ٍد، قَاَل:  اْبِن َعْوٍن، َعْن حُمَمَّ ، َعِن  َمْرَواَن،َأيِب َعِديٍّ ََثِبٍت،    َد  ْبُن  َوِفينَا زَْيُد 
تََّة، قَاَل: فَ َقاَل َمْرَواُن: أَ  ْيَخةُ ِإَذا زَنَ يَا فَاْرَُجُوُُهَا اْلب َ ْيُخ َوالشَّ َفاَل جَنَْعُلهُ يف اْلُمْصَحِف؟ قَاَل: اَل، َأاَل تَ َرى قَاَل زَْيٌد: ُكنَّا نَ ْقَرأُ: الشَّ

ابَّنْيِ الث َّيَِّبنْيِ يُ ْرََجَاِن؟  َل: قُ ْلنَا:  قَاَل: َوقَاَل: ذََكُروا َذِلَك َوِفينَا ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: أاََن َأْشِفيُكْم ِمْن َذاَك، قَاالشَّ
أَقُ  الرَّْجَم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأذُْكُر َكَذا وََكَذا، فَِإَذا ذََكَر  النَِّبَّ َصلَّى  الرَّْجِم، قَاَل: َكْيَف؟ قَاَل: آيت  َأْكِتْبِِن آيََة  هللِا  اَي َرُسوَل  وُل: 

ْرتُُه، قَاَل: َفذََكَر آيََة الرَّْجِم، قَاَل: فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا َأْكِتْبِِن آيََة الرَّْجِم، قَ  ُتهُ َفذَكَّ َلهُ فَأتَ ي ْ اَل: " اَل َأْسَتِطيُع َذاَك " يف َهَذا َوَما قَ ب ْ
 َأنَّ آيََة الرَّْجِم ُحْكُمَها ََثِبٌت، َوِتاَلَوَُتَا َمْنُسوَخٌة َوَهَذا ِمَّا اَل َأْعَلُم ِفيِه ِخاَلفًاَداَلَلٌة َعَلى 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ِد ْبُن ُعْبُدوٍس، ثنا   - 16914 ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
يت َيَْ  ِتنَي اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم{ ]النساء: َصاِلٍح، َعْن ُمَعاوِيََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْولِِه: }َوالالَّ

ْيِت َحَّتَّ ََتُوَت، َويف قَ ْوِلِه: }َواللََّذاِن َيَْتِيَاَِنَا ِمْنُكْم فَآُذوُُهَا{ ]ال[ اآْليََة، قَاَل: َكاَنِت اْلَمْرأَ 15 نساء: ةُ ِإَذا زََنْت ُحِبَسْت يف اْلب َ
ْعِيرِي َوَضْرِب النَِّعاِل، فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ بَ ْعَد َهذَ 16 ا: }الزَّانَِيةُ َوالزَّاّن فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد [، قَاَل: َكاَن الرَُّجُل ِإَذا َزََن أُوِذَي اِبلت َّ

ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة{، فَِإْن َكااَن حُمِْصَننْيِ ُرَِجَا يف ُسنَِّة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وَ   َهَذا َسِبيُلُهَما الَِّذي َجَعَل هللاُ َْلَُما " ِمن ْ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن سُ   -  16932 ْفيَاَن، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، بِب َ

ُد ْبُن يَ عْ  ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، أنبأ َمْرمَيَ، ح َوأنبأ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُقوَب، ثنا حُمَمَّ
َع َعْبدَ  ، َيْذُكُر َأنَّ  هللِا ْبَن احْلَاِرِث ْبَن َجْزٍء الزُّب َ   اْبُن َْلِيَعَة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُمَلْيٍك، َأنَّ أاََبُه، َأْخرَبَُه، أَنَّهُ َسَِ ْيِديَّ

فَأَمَ  ُأْحِصنَا،  َوَقْد  زَنَ يَا  َويَ ُهوِديٍَّة  ُهوِديٍّ  بِي َ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  أَتَ ْوا  ُهوَد،  َوَسلََّم اْلي َ َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  هِبَِما  َر 
 َفُكْنُت أاََن ِفيَمْن َرََجَُهَما  فَ ُرَِجَا "، قَاَل َعْبُد هللِا ْبُن احْلَاِرِث:

ِد ْبِن طَْلَحَة ْبِن يَزِيَد ْبِن رَُكانََة، َعْن  ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَّ ، َعِن َورُِوي َهَذا اللَّْفُظ يف َحِديِث حُمَمَّ بَاّنِّ ِإَْسَاِعيَل ْبِن ِإبْ َراِهيَم الشَّي ْ
هللاِ  ُأيتَ َرُسوُل   " ُهْم،اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:  ن َ بَ ي ْ َأْن حَيُْكَم ِفيَما  ُأْحِصنَا، َفَسأَلُوهُ  ُهوِديٍّ َويَ ُهوِديٍَّة َوَقْد  بِي َ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َفَحَكَم    َصلَّى 

 ِفيِهَما اِبلرَّْجِم " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ قَالَ: مَنْ أَشْرَكَ بِاهللِ فَلَيْسَ بِمُحْصَن  

ُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلَكرَ  -  16941 ، أنبأ أَبُو اْلَفْضِل َأمْحَُد  َأْخرَباََن ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة، ثنا أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَّ ابِيِسيُّ
اّنُّ، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعْن ْبُن جَنَْدَة، ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، ثنا أَبُو َبكْ  ِر ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َمْرمَيَ اْلَغسَّ

َزوََّج، يَ ُهوِديًَّة َأْو َنْصَرانِيًَّة، َفَسَأَل َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ   هَ َكْعِب ْبِن َماِلٍك، أَنَّهُ َأرَاَد َأْن يَ ت َ َهاهُ َعن ْ َا اَل َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ن َ ا َوقَاَل: " ِإَنَّ
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 "  حُتِْصُنَك 
 ضعيف.  # قال المحقق:

ارَ  -  16942 ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، قَااَل: قَاَل أَبُو احْلََسِن الدَّ َلِميُّ ُقْطِِنُّ احْلَاِفُظ: أَبُو َبْكِر ْبُن  َأْخرَباََن َعْبُد الرَّمْحَِن السُّ
َبَة ْبِن ََتِيٍم، ، َوَعِليُّ ْبُن َأيِب طَْلَحَة مَلْ يُْدِرْك َكْعبًا قَاَل الشَّْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َوَرَواهُ أَْيًضا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِ َأيِب َمْرمَيَ َضِعيفٌ  يِد، َعْن َأيِب َسبٍَأ ُعت ْ

َقِطعٌ   َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعْن َكْعٍب، َوُهَو ُمن ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَة  وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، قَاَل: قَ رَ   -  16945 ْأُت َعَلى ُشَعْيِب ْبِن اللَّْيِث:  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َن، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، أَنَّهُ ُسِئَل  َأْخرَبَكَ  َها أَبُوَك، َعْن بَُكرْيٍ، َعْن َعْبِد اجْلَبَّاِر ْبِن َمْنظُوِر ْبِن زايَّ َعْن رَُجٍل، تَ َزوََّج اْمَرأًَة َومَلْ مَيَسَّ

نَّةُ ِفيِه َأْن جُيَْلَد َواَل يُ ْرَجمَ   ُثَّ َزََن، فَ َقاَل َسِعيٌد: السُّ
 ضعيف.  قال المحقق:# 

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْمُخَنَّثنِيَ 

ْغَداَد، َأْخرَباََن احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَواَن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب  - 16983 نْ يَا، ثنا احْلََسُن ْبُن مَحَّاٍد َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، بِب َ  الدُّ
ُّ، ثنا عَ  َأيِب رَبِيَعَة،  الضَّبِّ ْبِن  ْبِن َعيَّاِش  الرَّمْحَِن  ْبِن َعْبِد  ُموَسى  يَزِيَد، َعْن  ِإْسَحاَق، َعْن  ْبِن  ِد  ثُوَن  ْبَدُة، َعْن حُمَمَّ قَاَل: َكاَن اْلُمَخن َّ

 َماِتٌع ِلَفاِخَتَة بِْنِت َعْمرِو ْبِن َعاِئٍذ َخاَلِة َرُسوِل هللِا َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثاَلثًَة: َماتٌِع َوَهْدٌم َوِهيٌت، وََكانَ 
، حَ  َعهُ َرُسوُل هللِا  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكاَن يَ ْغَشى بُ ُيوَت النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَيْدُخُل َعَلْيِهنَّ َّتَّ ِإَذا َحاَصَر الطَّاِئَف َسَِ

مِ َصلَّ  َفِلنَتَّ  تَ ن ْ َفاَل  َغًدا  الطَّاِئُف  تُِتَحِت  اف ْ ِإِن  اْلَولِيِد:  ْبِن  ِْلَاِلِد  يَ ُقوُل  َوُهَو  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  تُ ْقِبُل  ى  َا  فَِإَنَّ َغْياَلَن،  بِْنُت  اَبِديَةُ  ْنَك 
وَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  بَِثَماٍن،  َوتُْدبُِر  " ِبَِْرَبٍع  َهَذا  بَ ْعَد  َعَلْيُكنَّ  يَْدُخُل  اَل  ِْلََذا،  يَ ْفِطُن  اْْلَِبيَث  َهَذا  َأَرى  " اَل  َسلََّم: 

ِبِذي احْلَُلي ْ  ِإَذا َكاَن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاِفاًل، َحَّتَّ  َبَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  أَق ْ اْلمَ لِِنَسائِِه، قَاَل: ُثَّ  يَْدُخَلنَّ  ِديَنَة " َوَدَخَل َفِة قَاَل: " اَل 
لَهُ   بُدَّ  ِمْسِكنٌي، َواَل  إِنَّهُ  اْلَمِديَنَة َفُكلَِّم ِفيِه َوِقيَل َلُه:  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاُ َرُسوُل  هللِا َصلَّى  ِمْن َشْيٍء، َفَجَعَل َلهُ َرُسوُل 

يَْدُخُل فَ يَ  يَ ْوًما يف ُكلِّ َسْبٍت  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأيِب  َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  يَ َزْل َكَذِلَك َعْهَد َرُسوِل  َمْنزِلِِه، فَ َلْم  ِإىَل  يَ ْرِجُع  ْسَأُل ُثَّ 
ْيِه َمَعهُ  ُهَما، َونَ َفى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصاِحب َ  َواآْلَخُر ِهيتٌ  َهْدمٌ  َبْكٍر َوَعَلى َعْهِد ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

مَ   -   16985 ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  الصَّفَّاُر،  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َعْبُد َأْخرَباََن  ثنا   ، الرََّماِديُّ ْنُصوٍر 
نَِّثنَي  َكِثرٍي، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأْخرُِجوا اْلُمخَ الرَّزَّاِق، أنبأ َمْعَمٌر، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب 

ثًا، َوَأْخَرَج ُعَمُر َرِضَي هللاُ عَ  ثًاِمْن بُ ُيوِتُكْم "، فََأْخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم خُمَن َّ  ْنهُ خُمَن َّ
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

َوَسلََّم    -   16986 َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َأَمَر   " قَاَل:  ِعْكرَِمَة،  َعْن  أَيُّوَب،  َعْن  َمْعَمٌر،  اْلُمَخنَِّثنَي قَاَل: َوَأْخرَباََن  ِمَن  ِبَرُجٍل 
ُهْم فَُأْخرَِج أَْيًضا " فَُأْخرَِج َعِن اْلَمِديَنِة، َوأََمَر أَبُو   َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِبَرُجٍل ِمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ 
اْلِمهْ   -  16999 احْلََسِن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  َعْبُد  َأمْحََد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ أنبأ  اْلُمزَكِّي،  َجْعَفٍر  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  َرَجاّنُّ، 

، ثنا اْبُن بَُكرْيٍ، ثنا َماِلٌك، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، أَنَّهُ  ِإىَل   قَاَل: " ِإنَّ رَُجاًل ِمْن َأْسَلَم َجاءَ ِإبْ َراِهيَم اْلَعْبِديُّ
َبْكٍر: َهْل ذََكْرَت َهَذا   أَبُو  لَهُ  اأْلَِخَر َزََن، فَ َقاَل  هللاُ َعْنُه، فَ َقاَل: ِإنَّ  يِق َرِضَي  دِّ الصِّ َبْكٍر  أَبُو  َأيِب  أِلََحٍد َغرْيِي؟ فَ َقاَل: اَل، قَاَل 

ْوبََة َعْن ِعبَاِدِه، فَ َلْم تُِقرَّهُ نَ ْفُسهُ َحَّتَّ أََتى ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َبْكٍر: فَ ُتْب ِإىَل هللِا َواْسَترِتْ ِبِسرْتِ هللِا، فَِإنَّ هللاَ يَ ْقَبُل ال ت َّ
ُهَما، فَ َلْم تُِقرَّ فَ َقاَل َلهُ َكَما قَاَل أِلَيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنُه، فَ َقاَل َلهُ ُعَمُر َكَما قَاَل َلهُ أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ عَ  هُ نَ ْفُسهُ َحَّتَّ أََتى َرُسوَل ن ْ

 َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَرارًا، ُكلُّ َذِلَك يَ ْعِرُض  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: ِإنَّ اأْلَِخَر َزََن، قَاَل َسِعيٌد: فََأْعَرَض َعْنهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ 
ى هللاُ َعَلْيِه َعَث ِإىَل َأْهِلِه فَ َقاَل: " أََيْشَتِكي ِبِه ِجنًَّة؟ " فَ َقالُوا: َوهللِا ِإنَّهُ َلَصِحيٌح، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ َعْنُه، َحَّتَّ ِإَذا َأْكثَ َر َعَلْيِه ب َ 

 َسلََّم فَ ُرِجَم "َوَسلََّم: " أَِبْكٌر َأْم ثَ يٌِّب؟ " فَ َقالُوا: بَْل ثَ يٌِّب، فََأَمَر ِبِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزِّنَا دُونَ الْمَرْأَةِ 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاَق،  - 17003 ، ثنا  ثنا َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِِنِّ   َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّ  ٍد، َعْن َخالَّ َع اْبَن َعبَّاٍس، يَ ُقوُل: ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف، ثنا اْلَقاِسُم اْبُن َأِخي َخالَّ ِب، أَنَّهُ َسَِ

نَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم خَيُْطُب النَّاَس يَ ْومَ  اجْلُُمَعِة أَََتهُ رَُجٌل ِمْن َبِِن لَْيِث ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمنَاَة، فَ َتَخطَّى النَّاَس َحَّتَّ   بَ ي ْ
  " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  النَِّبُّ َصلَّى  ، فَ َقاَل  احْلَدَّ أَِقْم َعَليَّ  هللِا  اَي َرُسوَل  إِلَْيِه فَ َقاَل:  َهَرهُ فَ اْقرَتََب  الثَّانَِيةَ  اْجِلْس " فَانْ ت َ َجَلَس، ُثَّ قَاَم 

َك؟ " قَاَل: أَتَ ْيُت اْمَرأًَة َحَراًما، فَ َقاَل النَِّبُّ    فَ َقاَل ِمْثَل َذِلَك، فَ َقاَل: " اْجِلْس " ُثَّ قَاَم الثَّالَِثَة، فَ َقاَل ِمْثَل َذِلَك، فَ َقاَل: " َما َحدُّ
ُهُم: ْصَحاِبِه، ِفيِهْم َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َوَعبَّاٌس َوزَْيُد ْبُن َحارِثََة َوُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعن ْ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلرَِجاٍل ِمْن أَ 

هللِا َأاَل جنَْ  اَي َرُسوَل  تَ َزوََّج، َفِقيَل:  اللَّْيِثيُّ  " َومَلْ َيُكِن  اْنطَِلُقوا ِبِه فَاْجِلُدوهُ ِمائََة َجْلَدٍة  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ "  هِبَا؟ فَ َقاَل  الَّيِت َخَبَث  ِلُد 
ُتَك؟ " قَاَل: ُفاَلنٌَة، اِل  ا ُأيتَ بِِه قَاَل لَُه: " َمْن َصاِحب َ ُتوّن بِِه َُمُْلوًدا " فَ َلمَّ ْمَرأٍَة ِمْن َبِِن َبْكٍر، َفَدَعاَها َفَسَأَْلَا َعْن َعَلْيِه َوَسلََّم: " ائ ْ

اِهِديَن، فَ َقاَل الَذِلَك فَ َقالَ  نَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ْت: َكَذَب، َوهللِا َما َأْعرِفُُه، َوِإّّنِ ِمَّا قَاَل َلرَبِئَيٌة، هللاُ َعَلى َما أَقُوُل ِمَن الشَّ
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َا تُ ْنِكُر؟ فَِإْن َكاَن َلَك ُشَهَداءُ  ْثَت هِبَا، فَِإَنَّ َجَلْدَُتَا، َوِإالَّ َجَلْدُتَك َحدَّ اْلِفْريَِة " فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا َوهللِا    " َمْن ُشُهوُدَك أَنََّك َخب َ
 َما ِل ُشَهَداُء، فََأَمَر ِبِه َفُجِلَد َحدَّ اْلِفْريَِة ََثَاِننيَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَْسَاِعيُل اْلَقاِضي، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن مَحَْزةَ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، ث  -  17017 نا َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
ٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب َعْمرٍو، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،   ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ ْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعلَ الزَُّبرْيِيُّ

ِبيِل، َوَلَعَن هللاُ َمْن َلَعَن َواِلَدُه،  َلَعَن هللاُ َمْن تَ َوىلَّ َغرْيَ َمَوالِيِه، َوَلَعَن هللاُ َمْن َغريََّ َُتُوَم اأْلَْرِض، َوَلَعَن هللاُ َمْن َكِمَه َأْعمَ  ى َعِن السَّ
َمْن َذَبَح ِلَغرْيِ هللِا، َولَعَ  َمْن َعِمَل َعَمَل قَ ْوِم لُوٍط، َوَلَعَن هللاُ َمْن َعِمَل َعَمَل قَ وْ َوَلَعَن هللاُ  هللاُ  هَبِيَمٍة، َولََعَن  َمْن َوَقَع َعَلى  ِم َن هللاُ 

 لُوٍط، َوَلَعَن هللاُ َمْن َعِمَل َعَمَل قَ ْوِم لُوٍط " 
ْيُد ْبُن    -  17018 ، قَااَل: َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن، أنبأ َأمْحَُد، ثنا ُعب َ رَاَوْرِديِّ َشرِيٍك، ثنا اْبُن َأيِب َمْرمَيَ، ثنا اْبُن َأيِب الّزاَِنِد، َواْبُن الدَّ

 الطَّرِيِق " َومَلْ قَاَل: " َمْن َخبََّب َأْعَمى َعنِ ثنا َعْمُرو ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدهِ ََنَْوُه، ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " َمْن َواىَل َغرْيَ َمَوالِيِه " وَ 
 َيْذُكْر: " َمْن َلَعَن َواِلَدْيِه " 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ 
ُد ْبُن   - 17019 يَ ْعُقوَب، ثنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ْبُن   َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  َوَأْخرَباََن  اْلُمطَِّلِب، ح  َمْوىَل  َعْمرٍو  َعْن  ِباَلٍل،  ْبِن  ُسَلْيَماَن  َعْن  َوْهٍب،  ْبُن  اْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد 
ْبنُ  ْيُد  ُعب َ ثنا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  أَ   ُعب َ َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  َعْمرٍو،  َعْن  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  ثنا  اجْلََماِهِر،  أَبُو  ثنا  نَّ  َشرِيٍك، 

تُ ُلوا، اْلَفاِعلَ   َواْلَمْفُعوَل بِِه "  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َوَجْدَُتُوهُ يَ ْعَمُل َعَمَل قَ ْوِم لُوٍط فَاق ْ
 حسن. # قال المحقق:

 
ْبنُ   -  17020 ُعَمُر  ثنا  احْلَاِفُظ،  َعِديٍّ  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  َسْعٍد  أَبُو  َحْفٍص    َأْخرَباََن  أَبُو  الرَّمْحَِن  َعْبِد 

ْبُن   ُد  حُمَمَّ ثنا   ، َلِميُّ عَ السُّ َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ِعْكرَِمَة،  َعْن  َمْنُصوٍر،  ْبُن  َعبَّاُد  ثنا   ، ْهِميُّ السَّ َبْكٍر  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا  َهاِل،  النَِّبِّ اْلِمن ْ ِن 
نَ ْفِسِه، َويف   يُ ْؤَتى يف  الَِّذي  لُوٍط، َويف  يَ ْعَمُل َعَمَل قَ ْوِم  الَِّذي  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف  الَِّذي َصلَّى  يَ َقُع َعَلى َذاِت حَمَْرٍم، َويف  الَِّذي 

 َيَْيت اْلَبِهيَمَة، قَاَل: " يُ ْقَتُل " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ 
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اأْلَ   -  17046 ثنا  ْيٍد،  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  ْبُن  َوَأْخرَباََن  َمْعَمُر  ثنا  َبَة،  َشي ْ َأيِب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثنا   ، ْسَفاِطيُّ
اٍج، َعْن َعْبِد اجْلَبَّاِر ْبِن َواِئٍل، َعْن أَبِيِه، قَاَل: اْسُتْكرَِهِت اْمرََأٌة َعَلى َعْهِد ا  لنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َفَدرَأَ ُسَلْيَماَن، َعْن َحجَّ

َها احلَْ   . دَّ " زَاَد َغرْيُهُ ِفيِه: َوأَقَاَمهُ َعَلى الَِّذي َأَصاهَبَا، َومَلْ َيْذُكْر أَنَّهُ َجَعَل َلهُ َمْهرًاَعن ْ
اجْلَبَّاِر، َواآْلخَ   ِمْن َعْبِد  َيْسَمْع  اَج مَلْ  احْلَجَّ َأنَّ  َأَحُدُُهَا   : ِمْن َوْجَهنْيِ ْسنَاِد َضْعٌف  اإْلِ َأنَّ َعْبدَ َويف َهَذا  أَبِيِه   ُر  ِمْن  َيْسَمْع  اجْلَبَّاِر مَلْ 

 قَاَلهُ اْلُبَخاِريُّ َوَغرْيُهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ 

، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، قَااَل: أنبأ َعِليُّ  - 17057 َلِميُّ ِد ْبِن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ  ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
ِد  ُد ْبُن رَبِيَعَة، ح َوَأْخرَباََن َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن حُمَمَّ اِر، اِبْلُكوَفِة، أنبأ أَبُو  َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، ثنا حُمَمَّ ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن النَّجَّ

ُد ْبنُ   احْلََسنِ  ، ثنا حُمَمَّ َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب رِْزَمَة، أنبأ   َعِليُّ ْبُن ُشَقرْيِ ْبِن يَ ْعُقوَب، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى ْبِن َهارُوَن اْلِعْجِليُّ
، َعْن   ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى، ِكاَلُُهَا َعْن يَزِيَد ْبِن زاَِيٍد، َعِن الزُّْهِريِّ

اْسَتطَْعتُْم، فَِإْن َوَجْدتُْ لِْلُمْسِلِم خَمَْرًجا َفَخلُّوا َسبِيَلُه، فَ  َما  اْدرُءوا احْلُُدوَد َعِن اْلُمْسِلِمنَي  َماَم َأْن خُيِْطَئ يف اْلَعْفوِ "  اإْلِ لَهُ ِإنَّ   َخرْيٌ 
 ِمْن َأْن خُيِْطيَء يف اْلُعُقوبَِة " 

ُد  َوَرَواهُ وَِكيٌع، َعْن يَزِيَد ْبِن زاَِيٍد، َمْوقُوفًا َعَلى َعاِئَشَة: َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَ  - 17058 بُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ثنا حُمَمَّ
 . ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َهاِشٍم، ثنا وَِكيٌع، َعْن يَزِيَد، َفذََكَرهُ َمْوقُوفًا  ْبُن َأمْحََد ْبِن زَُهرْيٍ،

َرُب ِإىَل الصَّوَ  ، َوِفيِه َضْعٌف َورَِوايَةُ وَِكيٍع أَق ْ ، َعِن الزُّْهِريِّ اِميُّ ِرْشِديُن ْبُن َسْعٍد،  اِب، َوهللاُ َأْعَلُم َورََواهُ  تَ َفرََّد بِِه يَزِيُد ْبُن زاَِيٍد الشَّ
 َعْن َعِقيٍل، َعِن الزُّْهِريِّ َمْرفُوًعا َوِرْشِديُن َضِعيفٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن َز   -  17059 َهاّنُّ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر، ثنا حُمَمَّ ، ثنا أَ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ بُو ُكَرْيٍب، ثنا ُمَعاِويَةُ  َكرايَّ
هللِا   َرُسوَل  ْعُت  َسَِ قَاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي   ، َعِليٍّ َعْن  َمطٍَر،  َأيِب  َعْن  اِر،  التَّمَّ خُمْتَاٍر  َعْن  ِهَشاٍم،  " ْبُن  يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى 

ْسنَاِد َضْعفٌ   اْدرَُءوا احْلُُدوَد " يف َهَذا اإْلِ
 ضعيف.  قال المحقق:# 
 

ِد ْبُن َحيَّاَن، قَاَل: قُرَِئ َعَلى اْبِن َأيِب َعاِصٍم، -  17060 ، ثنا  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ
، َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  َسْهُل ْبُن مَحَّاٍد، ثنا اْلُمْختَاُر ْبُن اَنِفٍع، ثنا أَبُو َحيَّانَ  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليٍّ ْيِميُّ الت َّ

: اْلمُ  َماِم َأْن يُ َعطَِّل احْلُُدوَد " قَاَل اْلُبَخاِريُّ َبِغي ِلْلِ  ُر احْلَِديثِ ْختَاُر ْبُن اَنِفٍع ُمْنكَ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْدرَُءوا احْلُُدوَد، َواَل يَ ن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْمَمَالِيكِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازِِم ْبِن َأيِب  -  17090  َغَرزََة، ثنا َعِليُّ ْبُن قَاِدٍم،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ أنبأ َعبْ  ، َعْن َعْبِد َخرْيٍ، َعْن َعِليٍّ دِّيِّ اَلِم، َعِن السُّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا زََنْت  ُد السَّ

 ِإَماؤُُكْم فَأَِقيُموا َعَلْيِهنَّ احْلُُدوَد ُأْحِصنَّ أَْو مَلْ حُيِْصنَّ " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ حَدِّ الرَّجُلِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتْ 

، ثنا احْلََسُن الزَّْعَفَراّنُّ   -  17105 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ، ثنا َعفَّاُن، ثنا أَبُو اأْلَْحَوِص،  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ
يَلَة، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: ُأْخرِبَ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَِمَ ثنا َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن َعا ٍة َفَجَرْت فَ َقاَل: "  ِمٍر، َعْن َأيِب َجَِ

" فَ َقاَل:  فَ َرَجْعُت  ِدَمائَِها،  ِمْن  جتَِفَّ  فَ َوَجْدَُتَا مَلْ  فَاْنطََلْقُت   " احْلَدَّ  َها  َعَلي ْ ِدَمائَِها،    أَِقْم  ِمْن  جتَِفَّ  مَلْ  فَ ُقْلُت: َوَجْدَُتَا   " َرْغَت؟  أَف ْ
َها احْلَدَّ " قَاَل: َوقَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم: " أَِقيُموا احْلُُدوَد َعَلى َما َمَلَكْت قَاَل: " فَِإَذا َجفَّْت ِمْن ِدَمائَِها فَأَِقْم َعَلي ْ

 "َأمْيَانُُكْم  
يَلَة، َعْن أَ   -  17106 ، ثنا َشرِيٌك، َعْن َعْبِد اأْلَْعَلى، َوَعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َجَِ ثَ نَا احْلََسُن، ثنا َعِليٌّ ، قَاَل: َوَحدَّ يَلَة، َعْن َعِليٍّ يِب َجَِ

ْعِض َأْزَواِج َرُسوِل هللِا َصلَّى   َها َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: َوَلَدْت َأَمٌة لِب َ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَِقْم َعَلي ْ
، َعْن َعْبِد اأْلَْعَلى  احْلَدَّ " َفذََكَر ََنَْوهُ َورُوِّينَا ِفيَما َمَضى َعِن الث َّْوِريِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

هللِا احلَْ   -  17119 أَبُو َعْبِد  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدِ َأْخرَباََن  ْبُن يَ ْعُقوَب،  ُد  َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ  اِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن 
ْعُت رَُجاًل، ِمْن عُ  ، قَاَل: َسَِ َثِِن الزُّْهِريُّ َنَة حُيَدُِّث َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب،  َزي ْ اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ

ثَ ُهْم، َأنَّ َأْحبَاَر يَ ُهوَد اْجَتَمُعوا يف بَ ْيِت اْلِمْدرَاِس ِحنَي َقِدَم َرُسوُل هللِا صَ  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة، َوَقْد َزََن  َأنَّ َأاَب ُهَريْ َرَة، َحدَّ
ُهْم رَُجٌل بَ ْعَد ِإْحَصانِ  دٍ ِمن ْ ُهوِد َقْد َأْحَصَنْت، فَ َقاَل: اْنطَِلُقوا هِبََذا الرَُّجِل َوهِبَِذِه اْلَمْرأَِة ِإىَل حُمَمَّ  َفَسُلوُه: َكْيَف احْلََكُم  ِه اِبْمَرأٍَة ِمَن اْلي َ

ُهَو اجْلَْلُد ِِبَْبٍل ِمْن لِيٍف َمطِْليٍّ ِبَقاٍر ُثَّ ُيَسوَُّد ُوُجوُهُهَما ِفيِهَما؟ َوَولُّوهُ احْلُْكَم َعَلْيِهَما، فَِإْن َعِمَل ِبَعَمِلُكْم ِفيِهَما ِمَن التَّْجِبَيِة، وَ 
َوَصدِّقُوُه، فَاتَِّبُعوهُ  احْلَِماِر،  ُدبُِر  ِإىَل  قُ ُبٍل  ِمْن  ُوُجوُهُهَما  َوحُيَوَُّل  مِحَارَْيِن  َعَلى  حُيَْماَلِن  ِفيهِ   ُثَّ  َحَكَم  ُهَو  َوِإْن  َمِلٌك،  ُهَو  َا  َما فَِإَّنَّ

ُد َهَذا الرَُّجُل   َقْد َزََن بَ ْعَد ِإْحَصانِِه اِبْمرََأٍة َقْد َأْحَصْنَت،  اِبلرَّْجِم، فَاْحَذرُوا َعَلى َما يف أَْيِديُكْم َأْن َيْسلَُبُكُموُه، فَأَتَ ْوهُ فَ َقالُوا: اَي حُمَمَّ
نَاَك احْلُْكَم ِفيِهَما، َفَمَشى  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ أََتى َأْحبَارَُهْم يف بَ ْيِت اْلِمْدرَاِس فَ َقاَل: " فَاْحُكْم ِفيِهَما فَ َقْد َولَّي ْ

اأْلَْعَوَر، َوَقْد رَ  ْبَن ُصوراَِي  هللِا  ِإلَْيِه َعْبَد  " فََأْخَرُجوا  َأْعَلَمُكْم  ِإِلَّ  َأْخرُِجوا  يَ ُهوَد  َمْعَشَر  َبِِن قُ َريْ اَي  بَ ْعُض  َأْخَرُجوا ِإلَْيِه َوى  ُْم  أَنَّ ظََة 
َْلُْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  يَ ْوَمِئٍذ َمَع اْبِن ُصوراَِي أاََب اَيِسِر ْبَن َأْخَطَب َوَوْهَب ْبَن يَ ُهوَذا، فَ َقالُوا: َهُؤاَلِء ُعَلَماُؤاَن، فَ َقالَ 
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ْورَاِة، َفَخاَل بِِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وَ ِحنَي َخِطَل َأْمُرُهْم، ِإىَل َأْن قَالُ  َكاَن ُغاَلًما وا اِلْبِن ُصوراَِي: َهَذا َأْعَلُم َمْن بَِقَي اِبلت َّ
يَ ُقولُ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اْلَمْسأَلََة َرُسوُل هللِا َصلَّى  َأْحَدثِِهْم ِسنًّا، فَأََلظَّ ِبِه  ِمْن  َمهُ  َشاابًّ  أايَّ اْبَن ُصوراَِي أَْنُشُدَك هللاَ َوأُذَكُِّرَك  " اَي   َلُه: 

ْورَاِة؟ "    فَ َقاَل: اللُهمَّ نَ َعْم، أََما َوهللِا اَي َأاَب اْلَقاِسمِ ِعْنَد َبِِن ِإْسرَائِيَل، َهْل تَ ْعَلُم َأنَّ هللاَ َحَكَم ِفيَمْن َزََن بَ ْعَد ِإْحَصانِِه اِبلرَّْجِم يف الت َّ
ُهْم حَيِْسُدوَنَك، َفَخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  ْعرِفُوَن أَنََّك َنِبُّ ُمْرَسٌل، َوَلِكن َّ ُْم لَي َ َسلََّم فََأَمَر هِبَِما فَ ُرَِجَا ِعْنَد اَبِب َمْسِجِدهِ ِإَنَّ

اِر، ُثَّ َكَفَر بَ ْعَد ذَ  ِلَك اْبُن ُصوراَِي، فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }اَي أَي َُّها الرَُّسوُل اَل حَيُْزْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن يف َبِِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ
]املائدة:   اْلُكْفِر{  ]املائدة:  41يف  َيَْتُوَك{  مَلْ  آَخرِيَن  ِلَقْوٍم  }ََسَّاُعوَن  قَ ْوِلِه:  ِإىَل  َيَْتُوهُ  41[،  مَلْ  الَِّذيَن  يَ ْعِِن  َوََتَلَُّفوا  [  َوبَ َعثُوا 

َواِضِعِه يَ ُقولُوَن ِإْن أُوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه{ َوَأَمُروُهْم مِبَا أََمُروُهْم بِِه ِمْن حَتْرِيِف احْلُْكِم َعْن َمَواِضِعِه، قَاَل: }حُيَّرِفُوَن اْلَكِلَم ِمْن بَ ْعِد مَ 
 [، ِإىَل آِخِر اْلِقصَّةِ 41[ َأِي الرَّْجِم }فَاْحَذرُوا{ ]املائدة:  41{ ]املائدة:  [ لِلتَّْجِبَيِة }َوِإْن مَلْ تُ ْؤتَ ْوهُ 41]املائدة: 

 
ْبُن حيَْ   -  17120 اْلَعزِيِز  ثنا َعْبُد  أَبُو َداُوَد،  ثنا  ْبُن َداَسَة،  َبْكِر  أَبُو  أنبأ   ، الرُّوْذاَبِريُّ أَبُو َعِليٍّ  احْلَرَّاّنُّ َوَأْخرَباََن  اأْلَْصَبِغ  أَبُو  ، ََي 

ْعُت رَُجاًل، ِمْن ُمَزيْ َنةَ  ، قَاَل: َسَِ ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعِن الزُّْهِريِّ ُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَّ َثِِن حُمَمَّ  حُيَدُِّث َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب  َحدَّ
ُأْحِصنَا   َوَقْد  ُهوِد  اْلي َ ِمَن  َواْمَرأٌَة  رَُجٌل  َزََن   " قَاَل:  الرَّْجُم ُهَريْ َرَة،  َوَقْد َكاَن  اْلَمِديَنَة،  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َقِدَم  ِحنَي 

ِبَقاٍر، حيُْ  َمطِْليٍّ  ُيْضَرُب ِمائًَة ِِبَْبٍل  ْورَاِة َفرَتَُكوهُ َوَأَخُذوا اِبلتَّْجِبَيِة  احْلَِماِر، َمُل َعَلى مِحَاٍر َوَوْجُههُ ِمَّ َمْكُتواًب َعَلْيِهْم يف الت َّ يَِلي ُدبُ َر  ا 
َعثُوا قَ ْوًما آَخرِيَن ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ قَ  الُوا: َسُلوهُ َعْن َحدِّ الزَّاّن، قَاَل: َوَساَق فَاْجَتَمَع َأْحبَاٌر ِمْن َأْحبَارِِهْم فَ ب َ

ِمنْ  َيُكونُوا  قَاَل:َومَلْ  ِفيِه:  قَاَل  َأْعِرْض احْلَِديَث  َأْو  ُهْم  ن َ بَ ي ْ فَاْحُكْم  َجاُءوَك  قَاَل: }فَِإْن  َذِلَك  َ يف  َفُخريِّ ُهْم  ن َ بَ ي ْ فَ َيْحُكَم  ِديِنِه  َأْهِل   
ُهْم{  َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ُسَلْيَماَن الصُّْعُلوِكيُّ ِإْماَل   -  17125 َماُم أَبُو الطِّيِب َسْهُل ْبُن حُمَمَّ ثَ نَا اإْلِ ًء، َوأَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ َوَغرْيُُه، قَالُوا: أنبأ أَبُو  َحدَّ
، ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َعبَّاُد  وِريُّ ٍد الدُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ، َعِن اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِم، َعْن ُسْفيَاَن ْبِن ُحَسنْيٍ ْبُن اْلَعوَّ

ورَِة، يَ ْعِِن اْلَمائَِدَة: آيَةُ اْلَقاَل احْلََكمِ  ُهْم ، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " آيَ تَاِن نُِسَختَا ِمْن َهِذِه السُّ ن َ ئِِد، َوقَ ْولُُه: }فَاْحُكْم بَ ي ْ
ُهْم{ ]املائدة:   َأْعِرْض َعن ْ هللاُ َعَلْيهِ 42َأْو  هللِا َصلَّى  َأْعَرَض   [، قَاَل: َفَكاَن َرُسوُل  ُهْم، َوِإْن َشاَء  ن َ بَ ي ْ ِإْن َشاَء َحَكَم  ًا  َوَسلََّم خُمَريَّ

تَ تَِّبعْ  َواَل  هللاُ  أَنْ َزَل  مِبَا  ُهْم  ن َ بَ ي ْ اْحُكْم  }َوَأِن  نَ َزَلْت  ُثَّ  قَاَل:  اِمِهْم،  ُحكَّ ِإىَل  فَ َردَُّهْم  ُهْم  ]املائدة:  َعن ْ َأْهَواَءُهْم{  فَأُِمَر  49  قَاَل:   ،]
ُهْم مِبَا يف ِكتَابِنَا " َوَرَواهُ أَْيًضا َعِطيَّةُ اْلَعْويفُّ عَ النَِّبُّ  ن َ  ِن اْبِن َعبَّاٍس يف احْلُْكِم، َوُهَو قَ ْوُل ِعْكرَِمةَ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن حَيُْكَم بَ ي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ 
نا يُوُسُف ْبُن ُموَسى، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ِعيَسى ْبِن ِإبْ َراِهيَم، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلٍب، ث  - 17166

اِرِق، مَلْ تُ ْقَطْع يف َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجرِيٌر، َووَِكيٌع، َواْبُن ِإْدرِيَس، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْروَ  َة، َعْن أَبِيِه: " َأنَّ َيَد السَّ
اِرِق مَلْ تُ ْقطَْع يف  ُهَما ُذو ََثٍَن، َوَأنَّ َيَد السَّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْهِد َرُسوِل   يف َأْدََن ِمْن ََثَِن َحَجَفٍة َأْو تُ ْرٍس، وَُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ

ْيِء التَّاِفِه "    يف الشَّ
ٌظ أَثْ بَاٌت، َوَهَذا اْلَكاَلُم اأْلَِخريُ ِمْن  َوالَِّذي ِعْنِدي َأنَّ اْلَقْدَر الَِّذي رََواهُ َمْن َوَصَلهُ ِمْن قَ ْوِل َعاِئَشَة، وَُكلُّ َمْن َرَواهُ َمْوُصواًل ُحفَّا 

َها قَ ْوِل ُعْرَوَة، َز َكاَلَم ُعْرَوَة، ِمْن َكاَلِم َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ  فَ َقْد َرَواهُ َعْبَدةُ ْبُن ُسَلْيَماَن، َوَمي َّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِنيَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَمَا يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا لَا يَصِحُّ   -   48

ُد ْبُن َحيَّاَن، قَاَأْخرَباََن عَ   -  17179 ْيٍد، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق، َوحُمَمَّ اَل: ثنا َسْهٌل،  ِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
 َسلََّم " َقَطَع يف ُِمَنٍّ ََثَُنهُ ََخَْسةُ َدرَاِهَم " ثنا ُوَهْيٌب، َعْن َأيِب َواِقٍد، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا ُعْثَماُن ْبُن سَ   -  17186 َدآاَبِذيُّ ِإَْسَاِعيَل،  ِعيٍد، ثنا ُموَسى ْبُن  َوَأْخرَباََن أَبُو اْْلرَْيِ َجاِمُع ْبُن َأمْحََد اْلوَِكيُل، أنبأ أَبُو طَاِهٍر املَُحمَّ
ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا أَبُو يَ عْ  بَاُن،  ثنا أَبُو ِهاَلٍل، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ٍد، قَااَل: ثنا َشي ْ َلى، َوِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ

قَ  قَاَل:  أََنٍس،  َعْن  قَ تَاَدَة،  َعْن  ِهاَلٍل،  أَبُو  ، ثنا  ُِمَنٍّ يف  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َوُعَمُر  َبْكٍر  َوأَبُو  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  طََع 
بَاَن َويف رَِوايَِة ُموَسى، قَاَل أَبُو ِهاَللٍ  وَل هللِا َصلَّى : ِحْفِظي َأنَّ َرسُ قُ ْلُت: َكْم َكاَن ُيَساِوي؟ قَاَل: ََخَْسَة َدرَاِهَم " َلْفُظ َحِديِث َشي ْ

، قَاَل: قُ ْلنَا: اَي أاََب مَحَْزَة َكْم َكاَن َيْسَوى َذاَك اْلِمجَ   نُّ؟ قَاَل: ََخَْسَة َدرَاِهمَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَطَع يََد َساِرٍق يف ُِمَنٍّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا يَكُونُ حِرْزًا ومَا لَا يَكُونُ 

،  َوَأْخرَبانَ   -  17224 اْلَمكِّيِّ ُحَسنْيٍ  َأيِب  اْبِن  َعِن  َماِلٌك،  ثنا  بَُكرْيٍ،  اْبُن  ثنا  ٌد،  حُمَمَّ ثنا  َبْكٍر،  أَبُو  أنبأ  َأمْحََد،  أَبُو  هللِا   َرُسوَل  َأنَّ 
آ فَِإَذا  َجَبٍل،  َحرِيَسِة  يف  َواَل  ُمَعلٍَّق،  ََثٍَر  يف  َقْطَع  اَل   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  ََثََن َصلَّى  بَ َلَغ  ِفيَما  فَاْلَقْطُع  اجْلَرِيُن  َأِو  اْلُمَراُح  َواهُ 

 اْلِمَجنِّ " 
اِفِعيُّ َرمِحَهُ  ِه قَاَل الشَّ   هللاُ: َواحْلََواِئُط لَْيَسْت ِِبِْرٍز لِلنَّْخلِ  َوَقْد رُوِّينَا َهَذا َمْوُصواًل ِمْن َحِديِث َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

ئًا ِمْن ََتٍْر ُمَعلَّ  ٍق مَلْ يُ ْقطَْع، فَِإَذا آَواهُ اجْلَرِيُن ُقِطَع ِفيِه  َواَل لِلثََّمِر؛ أِلَنَّ َأْكثَ َرَها ُمبَاٌح يُْدَخُل ِمْن َجَوانِِبِه، َفَمْن َسَرَق ِمْن َحاِئٍط َشي ْ
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: َوَُجَْلةُ احْلِْرزَاِن يُ ْنظَُر ِإىَل اْلَمْسُروقِ  اِفِعيُّ : فَِإْن َكاَن اْلَمْوِضَع الَِّذي ُسِرَق ِفيِه تَ ْنِسُبهُ اْلَعامَّةُ ِإىَل أَنَّهُ ِحْرٌز، يف ِمْثِل َذِلَك قَاَل الشَّ
 اْلَمْوِضِع ُقِطَع ِإَذا َأْخَرَجهُ ِمَن احْلِْرِز، َوِإْن مَلْ تَ ْنِسْبهُ اْلَعامَّةُ ِإىَل أَنَّهُ ِحْرٌز مَلْ يُ ْقَطعْ 

 ره. صحيح لغي # قال المحقق:
 

 بَابُ السَّارِقِ تُوهَبُ لَهُ السَّرِقَةُ 
َقطَّاُن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ُموَسى، َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َعْبِد هللِا الْ   -  17232

ْبُن عُ  َثِِن ِهَشاُم  ْبِن ُعْرَوَة، َحدَّ ْبِن حَيََْي  ِد  ْبُن حُمَمَّ هللِا  احْلََكِم، َكاَن َعاِماًل َعَلى ثنا َعْبُد  ْبَن  َمْرَواَن  َأنَّ  الزَُّبرْيِ،  ْبِن  ْرَوَة، َعْن ُعْرَوَة 
َمْرَوا ُأْخَرى، فَاْسَتَشاَر  َأْرٍض  يَِبيُعُهْم يف  هِبِْم  يَاَن ُثَّ خَيْرُُج  ب ْ الصِّ َيْسِرُق  ِبَرُجٍل  ُأيتَ  ثَهُ ُعْرَوةُ  اْلَمِديَنِة  َأْمرِِه، َفَحدَّ احْلَِديَث، ُن يف  َهَذا 

َها، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، " أَنَّهُ َقَطَع رَُجاًل يف َذِلَك  "، قَاَل: فََأَمَر َمْرَواُن اِبلَِّذي َيْسِرُق َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
يَاَن فَ ُقِطَعْت َيُدهُ   ب ْ  الصِّ

ِد ْبِن حَيََْي َعْنهُ قَاَل أَبُو َأمْحََد: َهَذا َغرْيُ    حَمُْفوٍظ َعْن ِهَشاٍم ِإالَّ ِمْن رَِوايَِة َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
 بَابُ النَّبَّاشِ يُقْطَعُ إِذَا أَخْرَجَ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْقَبْرِ 

أَ   -  17244 ثنا  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  أنبأ َأْخرَباََن   ، اِفِعيُّ الشَّ أنبأ  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَّبِيُع  أنبأ  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  بُو 
ِه َعْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرَّمْحَِن، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ   اْلُمْخَتِفَيَة "  َم " َلَعَن اْلُمْخَتِفَي وَ َماِلٌك، َعْن َأيِب الّرَِجاِل، َعْن أُمِّ

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َأيِب   -  17245 ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  اْلَقاِضي،  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأْخرَباََن  أَبُو  َوَقْد  ثنا  قَالُوا:  َعْمرٍو،   

ْبُن   ُد  حُمَمَّ عَ اْلَعبَّاِس  الّرَِجاِل،  َأيِب  َعْن  َماِلٌك،  ثنا  َصاِلٍح،  ْبُن  حَيََْي  ثنا   ، اْلرُبُلُِّسيُّ ُسَلْيَماَن  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  ثنا  َعْن  يَ ْعُقوَب،  َعْمَرَة،  ْن 
َها َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " لُِعَن اْلُمْخَتِفي َواْلمُ   " ْخَتِفَيةُ َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

َبَة َعْن َماِلكٍ  ي ْ  . وََكَذِلَك َرَواهُ أَبُو قُ ت َ
 

، ثنا أَبُو َأمْحََد حمَُ  -  17246 ٍد اأْلَْزَهِريُّ ٍد احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن ُعْبُدوِس ْبِن َكاِمٍل، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ مَّ
َبَة، ثنا َماِلُك ْبُن أََنٍس، ثنا أَبُو الّرَِجاِل َفذََكَرهُ َمْوُصواًل، َوالصَّحِ ُموَسى ْبُن  ي ْ ِد ْبِن َحيَّاَن، ثنا أَبُو قُ ت َ  يُح ُمْرَسلٌ حُمَمَّ

 منكر.  # قال المحقق:
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 جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فِي السَّرِقَةِ 

 فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، ثُمَّ يُحْسَمُ بِالنَّارِ بَابُ السَّارِقِ يَسْرِقُ أَوَّلًا  
ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا اْبُن َصاِعٍد، ثنا َأمحَْ  -  17248 َهاّنُّ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ِد ْبِن َأيِب رََجاٍء،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ ُد ْبُن حُمَمَّ

ْيِد هللِا ْبِن َأيِب اْلُمَهاِجِر حُيَدُِّث، َعْن  ثنا وَ  ْعُت ِإَْسَاِعيَل ْبَن ُعب َ ، َأنَّ ِكيٌع، ثنا َمَسرَّةُ ْبُن َمْعَبٍد، قَاَل: َسَِ َوَة، َعْن َعِديٍّ رََجاِء ْبِن َحي ْ
 النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َقَطَع َيَد َساِرٍق ِمَن اْلَمْفِصِل " 

َلهُ  - 17249 ثَ نَا وَِكيٌع، ثنا ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َأيِب الزُّبرَْيِ، َعْن َجاِبٍر، ِمث ْ  قَاَل: َوَحدَّ
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  17254 ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  أنبأ  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ احْلَاِرِث  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  َأْخرَباََن  ِإَْسَاِعيَل،  ْبُن  اْلَقاِسُم  ْيٍد  ُعب َ أَبُو  ثنا   ،

َفَة، َعنْ  ، َأْخرَبّن يَزِيُد ْبُن ُخَصي ْ رَاَوْرِديُّ ٍد الدَّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ثَ ْواَبَن، َعْن َأيِب يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ  حُمَمَّ
َقْد َسَرَق، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأيتَ ِبَساِرٍق َسَرَق َِشَْلًة فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّ َهَذا  ُهَريْ َرَة، أَ 

 " َسَرَق  ِإَخالُهُ  َما   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اَي  ،  هللاُ  بَ َلى  اِرُق:  السَّ ِبِه قَاَل  اْذَهُبوا   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  هللِا،  َرُسوَل 
اْحِسُموهُ ،  فَاْقطَُعوهُ  ِبهِ ،  ُثَّ  ُتوّن  ائ ْ "،  ُثَّ  َعزَّ َوَجلَّ  هللِا  ِإىَل  ُتْب   " فَ َقاَل:  ِبِه،  فَُأيتَ  هللاِ ،  فَ ُقِطَع  ِإىَل  تُ ْبُت  هللاُ ،  قَاَل:  ََتَب   "   قَاَل: 

 َعَلْيَك " 
 َوَأْرَسَلهُ َعْنهُ َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِِنِّ ، َوََتبَ َعهُ َعَلْيِه َغرْيُهُ ، َوَصَلهُ يَ ْعُقوُب َعْن َعْبِد اْلَعزِيزِ 

 منكر.  # قال المحقق:
ُد ْبُن َأيِب اْلَمْعُروِف اْلَفِقيهُ   -  17255 اُء، ثنا أنبأ ِبْشُر ْبُن  ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ َأمْحََد، أنبأ َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َنْصٍر احْلَذَّ

ُمْرَساًل ُدوَن ِذكْ  ، َفذََكَرهُ مِبَْعنَاهُ  رَاَوْرِديُّ الدَّ ٍد  اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ ثنا َعْبُد  ْبُن َعْبِد هللِا،  َأيِب ُهَريْ َرَة ِفيهِ َعِليُّ  ُثَّ   ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: فَ َقطَُعوهُ ،  ِر 
 َحَسُموهُ ُثَّ أَتَ ْوهُ بِهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
َفَة، عَ   -  17256 ثَِنيِه َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيِب َحازٍِم، َأْخرَبّن يَزِيُد ْبُن ُخَصي ْ ، قَاَل: َحدَّ ثَ نَا َعِليٌّ ِن اْبِن ثَ ْواَبَن، ح قَاَل: َوثَ نَا قَاَل: َوَحدَّ

، ثنا ُسْفيَاُن، ثنا  ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ثَ ْواَبَن، َفذََكَرهُ ُمْرَساًل َعِليُّ َفَة، َعْن حُمَمَّ  . اْبُن ُخَصي ْ
ُهْم فَ ْوَق اْبِن ثَ ْواَبَن ِإىَل َأَحدٍ  : مَلْ ُيْسِنْدهُ َواِحٌد ِمن ْ َد ْبَن ِإْسَحاَق َرَواهُ َعْن يَزِيَد ْبِن  ،  قَاَل َعِليٌّ َفَة، َعِن  قَاَل: َوبَ َلَغِِن َأنَّ حُمَمَّ ُخَصي ْ

َماُم َأمْحَُد: َرَوى ِفيِه َعْنهُ أَْيًضا ُمْرَساًل ، اْبِن ثَ ْواَبَن، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ   َواَل أُرَاهُ َحِفظَهُ قَاَل اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ السَّارِقِ يَعُودُ فَيَسْرِقُ ثَانِي ا وَثَالِثًا وَرَابِع ا 
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َعْبَدانَ   -  17262 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  َعْبُد ،  َوَأْخرَباََن  ثنا  ُأَساَمَة،  َأيِب  ْبُن  احْلَاِرُث  ثنا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ 
أَُميََّة، َعِن   َأيِب  ْبِن  هللِا  اْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعْبِد  َأْخرَبّن  ْبُن َعطَاٍء،  اِب  اِرِق اْلَوهَّ اِبلسَّ ُأيتَ   " َأيِب رَبِيَعَة، قَاَل:  ْبِن  احْلَاِرِث  ْبِن  هللِا  َعْبِد 

 ُأيتَ ِبِه الثَّالِثَةَ ُثَّ ،  ُثَّ ُأيتَ ِبِه الثَّانَِيةَ َفرَتََكهُ ،  َفرتَََكهُ ،  َوهللِا َما نَ ْعَلُم َْلُْم َمااًل َغرْيَهُ ، فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل هللِا َهَذا ُغاَلٌم أِلَيْ تَاٍم ِمَن اأْلَْنَصارِ 
اِدَسَة فَ َقَطَع رِْجَلهُ ،  ُثَّ ُأيتَ ِبِه اْْلَاِمَسَة فَ َقطََع يََدهُ ،  ُثَّ ُأيتَ ِبِه الرَّاِبَعَة َفرَتََكهُ ، َفرَتََكهُ  اِبَعَة فَ َقَطَع َيَدهُ ،  ُثَّ ُأيتَ بِِه السَّ ُثَّ ، ُثَّ ُأيتَ ِبِه السَّ

 . َنَة فَ َقَطَع رِْجَلهُ ُأيتَ بِِه الثَّامِ 
،  ْبِن َأيِب رَبِيَعةَ َوقَاَل مَحَّاُد ْبُن َمْسَعَدَة: َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب أَُميََّة، َعِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد هللاِ ، َكَذا َوَجْدتُهُ يف ِكتَايِب 

َأَصحُّ  َحَسٌن  ،  َوُهَو  ُمْرَسٌل  مَحَّادِ َوُهَو  َعْن   ، اأْلَنْ بَاِريِّ ُسَلْيَماَن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  اْلَمَراِسيِل  يف  َداُوَد  أَبُو  َأْخَرَجهُ  َصِحيٍح  ْبِن   ِبِِْسنَاٍد 
، َعْن َعْبِد الرَّزَّاِق، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْبِد رَبِِّه ْبِن َأيِب أُ  َأنَّ احْلَاِرَث ْبَن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب رَبِيَعةَ  ،  َميَّةَ َمْسَعَدَة َوَرَواهُ ِإْسَحاُق احْلَْنظَِليُّ

ََثهُ  َأْو مَلْ  ،  اأْلَْرَبعِ وََكأَنَّهُ مَلْ يَ َر بُ ُلوَغهُ يف اْلَمرَّاِت  ،  َفذََكَر َمْعنَاهُ ،  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأيتَ ِبَعْبدٍ ،  َواْبَن َساِبٍط اأْلَْحَوَل َحدَّ
اْلَقْطعَ  يُوِجُب  َما  بَ َلَغْت  َسرِقَ َتهُ  اأْلَُخرِ ،  يَ َر  اْلَمرَّاِت  يف  تُوِجُبهُ  رَآَها  اِبْلَقْطعِ ،  ُثَّ  َلهُ ،  فََأَمَر  قَ ب ْ اْلَمْوُصوَل  يُ َقوِّي  اْلُمْرَسُل  ،  َوَهَذا 

ُهمْ َويُ َقوِّي قَ ْوَل َمْن َوافَ َقهُ ِمَن الصََّحابَِة َرِضَي هللاُ    َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، أنبأ َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر،  ،  َأْخرَباََن أَبُو َحازٍِم، َوأَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ   -  17268 قَااَل: أنبأ أَبُو اْلَفْضِل اْلَكَرابِيِسيُّ

َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعاِئٍذ، قَاَل: " ُأيتَ ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِبَرُجٍل أَْقطََع اْلَيِد ثنا أَبُو اأْلَْحَوِص، ثنا َِسَاُك ْبُن َحْرٍب، َعْن  
َا قَ ،  َوالّرِْجِل َقْد َسَرقَ  ِإَّنَّ هللاُ َعْنُه:  َرِضَي  يُ ْقطََع رِْجُلُه، فَ َقاَل َعِليٌّ  َأْن  هللاُ َعْنهُ  ِبِه ُعَمُر َرِضَي  َا َجَزاءُ  فََأَمَر  هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }ِإَّنَّ اَل 

َبِغي َأْن تَ ْقَطَع رِْجَلهُ فَ َتَدَعهُ لَْيَس  ، فَ َقْد ُقِطَعْت َيُد َهَذا َورِْجُلهُ ، [ ِإىَل آِخِر اآْليَةِ 33الَِّذيَن حُيَارِبُوَن هللاَ َوَرُسوَلُه{ ]املائدة:  َفاَل يَ ن ْ
َها ْجنَ ِإمَّ ، َلهُ قَائَِمٌة مَيِْشي َعَلي ْ ْوِدَعهُ السِّ ْجَن " ، ا َأْن تُ َعّزِرَهُ َوِإمَّا َأْن َتْست َ ْوَدَعهُ السِّ  قَاَل: فَاْست َ

 الّرَِوايَِة وََكْيَف َتِصحُّ َهِذِه َعْن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوَقْد أَْنَكَر يف ، الّرَِوايَةُ اأْلُوىَل َعْن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأْوىَل َأْن َتُكوَن َصِحيَحةً 
ِة وََكَذِلَك رَِوايَةُ َصِفيَّةَ  اأْلُوىَل َقْطَع الّرِْجِل بَ ْعَد اْلَيِد َوالّرِْجِل َوَأَشاَر اِبْلَيِد؟ َورَِوايَةُ اْبِن َعبَّاٍس َمْوُصوَلٌة َتْشَهُد لِ  حَّ لّرَِوايَِة اأْلُوىَل اِبلصِّ

ْيٍد ِفيَها َما يف رَِوايَِة الْ  ِد ْبِن َأيِب َبْكٍر فَأَمَّا َما رُِوَي ِفيِه َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َقْد رُِوَي َعْنهُ َذلِ بِْنِت َأيِب ُعب َ َك ِمْن َقاِسِم ْبِن حُمَمَّ
 َوْجٍه آَخرَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَضْعِيفِ الْغَرَامَةِ 
َلِميُّ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر    -   17286 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ السُّ ُد  ،  َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن حُمَمَّ قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َعْمُرو ْبنُ ،  ْبُن يَ ْعُقوبَ   احْلَاِرِث، َوِهَشاُم ْبُن َسْعٍد، َعْن َعْمرِو ْبِن أنبأ حُمَمَّ
ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل  ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َأنَّ رَُجاًل، ِمْن ُمَزيْ َنَة أََتى َرُسوَل هللِا َصلَّ 

ُلَها َوالنََّكالُ هللِا َكْيَف تَ َرى يف َحرِ  َولَْيَس يف َشْيٍء ِمَن اْلَماِشَيِة َقْطٌع ِإالَّ ِفيَما آَواهُ اْلُمَراُح َوبَ َلَغ ََثََن ، يَسِة اجْلََبِل؟ قَاَل: " ِهَي َوِمث ْ
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ُلْغ ََثََن اْلِمَجنِّ َفِفيِه َغَراَمةُ ِمث َْلْيِه َوجَ ، َفِفيِه َقْطُع اْلَيدِ ، اْلِمَجنِّ  قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا َفَكْيَف تَ َرى يف الثََّمِر ، َلَداُت َنَكاٍل " َوَما مَلْ يَ ب ْ
ُلهُ َمَعهُ َوالنََّكالُ  َلغَ ، َولَْيَس يف َشْيٍء ِمَن الثََّمِر اْلُمَعلَِّق َقْطٌع ِإالَّ َما آَواهُ اجْلَرِينُ ، اْلُمَعلَِّق؟ قَاَل: " ُهَو َوِمث ْ  َفَما ُأِخَذ ِمَن اجْلَرِيِن فَ ب َ

لَْيِه َوَجَلَداُت َنَكاٍل " ، ََثََن اْلِمَجنِّ فَِفيِه اْلَقْطعُ  ُلْغ ََثََن اْلِمَجنِّ فَِفيِه َغَراَمةُ ِمث ْ  َوَما مَلْ يَ ب ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ 

 ا عَلَى الْخَائِنِ وَلَ ،  وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ،  بَابُ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ 
ْيِت النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َورََواهُ َمْسُعوُد ْبُن اأْلَْسَوِد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِفيِه: ُسرَِقْت َقِطيَفٌة ِمْن ب َ   - 17301

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي َوَسلََّم: َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ   ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َخاِلدٍ ،  ثنا أَبُو زُْرَعةَ ،  قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ِه َعاِئَشَة بِْنِت َمْسُعو  ِد ْبِن طَْلَحَة ْبِن يَزِيَد ْبِن رَُكانََة، َعْن أُمِّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَّ ْبِن اأْلَْسَوِد، َعْن أَبِيَها َمْسُعوٍد قَاَل:   دِ ثنا حُمَمَّ

ا َسَرَقِت اْلَمْرأَةُ تِْلَك اْلَقِطيَفَة ِمْن بَ ْيِت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعظَْمنَا َذِلكَ  نَا َرُسوَل  ، وََكاَنِت اْمرََأٌة ِمْن قُ َرْيشٍ ، َلمَّ َفِجئ ْ
َفاَعِة َواْلَقْطِع. ، َوَسلََّم َفَكلَّْمنَاهُ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ   َوذََكَر احْلَِديَث يف َعْرِض اْلِفَداِء َوالشَّ

َا َرَواَها أَبُو َصاِلٍح َعِن اللَّْيثِ  َورَِوايَ تُ ُهَما ،  ُن اْلُمبَاَركِ َوَخاَلَفهُ اْبُن َوْهٍب َوابْ ،  فََأمَّا رَِوايَةُ اللَّْيِث َعْن يُوُنَس، َعِن الزُّْهِريِّ يف اْلَعارِيَِة فَِإَّنَّ
ِة ِمْن رَِوايَِة َأيِب َصاِلحٍ  حَّ َفرَِدةٌ ،  َأْوىَل اِبلصِّ َواْلَعَدُد َأْوىَل اِبحْلِْفِظ ِمَن اْلَواِحِد َوَقْد َرَواهُ َمْعَمٌر،  ،  َوأَمَّا رَِوايَةُ َمْعَمٍر َعِن الزُّْهِريِّ َفِهَي ُمن ْ

عَ  اَنِفٍع،  َعْن  أَيُّوَب،  ُعَمرَ َعْن  اْبِن  َوجَتَْحُدهُ ،  ِن  اْلَمتَاَع  َتْسَتِعرُي  خَمُْزوِميًَّة َكاَنْت  اْمرََأًة  هِبَا  ،  َأنَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  فَأََمَر 
، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ َوخَمَْلُد ْبُن َخاِلٍد اْلَمْعِِنُّ ،  و َداُودَ أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، ثنا أَبُ ،  فَ ُقِطَعْت يَُدَها: َأْخرَباََنهُ أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ 

الرَّزَّاقِ  ثنا َعْبُد  َمْعَمرٌ ،  قَااَل:  اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمرَ ،  أنبأ  ْيدٍ ،  َفذََكَرهُ قَاَل أَبُو َداُوَد: َرَواهُ ُجَوْيرِيَُة، َعْن  َأيِب ُعب َ ، َأْو َعْن َصِفيََّة بِْنِت 
ْيدٍ وَ   . َرَواهُ اْبُن َغَنٍج، َعْن اَنِفٍع، َعْن َصِفيََّة بِْنِت َأيِب ُعب َ

َلٌف َعَلى اَنِفٍع يف ِإْسنَاِدهِ  ْيُخ اْلَعاملُ َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: فَاحْلَِديُث خُمْت َ ،  َها َوحُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن رَِوايََة َمْن َرَوى اْلَعارِيََة َعَلى تَ ْعرِيفِ ،  قَاَل الشَّ
َوَيُكوُن تَ ْقِديُر اْْلرََبِ َأنَّ اْمَرَأًة خَمُْزوِميًَّة َكاَنْت َتْسَتِعريُ  ، َواْلَقْطُع َكاَن َسَبَب َسرِقَِتَها الَّيِت نُِقَلْت يف َسائِِر الّرَِوااَيِت َفاَل َتُكوُن خُمْتَِلَفةً 

رِقَةِ ، فَ ُقِطَعتْ ، ا َرَواهُ َغرْيُهُ َكمَ ،  َسَرَقتْ ، َكَما َرَواهُ َمْعَمرٌ ،  اْلَمتَاَع َوجَتَْحُدهُ   َوهللاُ َأْعَلمُ ، يَ ْعِِن اِبلسَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا 

َعْمرٍو  -  17306 َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  أَبُو  ،  َأْخرَباََن  ثنا  يَ ْعُقوبَ قَااَل:  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ْبُن ،  اْلَعبَّاِس  الرَّبِيُع  أنبأ 
، قَاَل: قَاَل أَبُو يُوُسَف: َأْخرَباََن بَ ْعُض َأْشيَاِخنَا، َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهرَاَن،   اِفِعيُّ ،  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ

رَقِ  ِمْن  َعْبًدا  يَ ْقطَْعهُ َأنَّ  فَ َلْم  اْْلُُمِس  ِمَن  َسَرَق  اْْلُُمِس  ِفيِه ،  يِق  ِبِِْسنَاٍد  َمْوُصواًل  رُِوَي  َقْد   " بَ ْعٍض  يف  بَ ْعُضهُ  هللِا  َماُل   " َوقَاَل: 
 َضْعفٌ 
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبنُ   -  17307 ِد  أنبأ أَبُو حُمَمَّ اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبُن ََتِيٍم، َعْن َأْخرَباََنهُ  اُج  ثنا َحجَّ ثنا ُجبَارَُة،  أَبُو يَ ْعَلى،  أنبأ   َحيَّاَن، 
ِمَن اْْلُُمسِ  ِمْن رَِقيِق اْْلُُمِس َسَرَق  َأنَّ َعْبًدا،  اْبِن َعبَّاٍس،  ِمْهَراَن، َعِن  فَ َلْم ،  فَ ُرِفَع ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َمْيُموِن ْبِن 

 طَْعهُ َوقَاَل: " َماُل هللِا َسَرَق بَ ْعُضهُ بَ ْعًضا " يَ قْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  - 17313 ، أنبأ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ ِإبْ َراِهيُم،  أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ

اْلَماَل قُتِلُ  ُلوا َوَأَخُذوا  " ِإَذا قَ ت َ الطَّرِيِق:  اْبِن َعبَّاٍس، يف ُقطَّاِع  ْوأََمِة، َعِن  َمْوىَل الت َّ َيَُْخُذوا ،  وا َوُصِلُبوا َعْن َصاِلٍح،  ُلوا َومَلْ  َوِإَذا قَ ت َ
َوِإَذا َأَخافُوا السَِّبيَل َومَلْ َيَُْخُذوا َمااًل ،  يَ ْقتُ ُلوا ُقِطَعْت أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلفٍ َوِإَذا َأَخُذوا اْلَماَل َوملَْ ، اْلَماَل قُتُِلوا َومَلْ ُيْصَلُبوا 

بْ َراِهيَم ْبِن َأيِب حَيََْي يف َهَذا ِإْسنَاٌد آَخرُ   نُ ُفوا ِمَن اأْلَْرِض " َوإِلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َعبْ   -  17314 أَبُو  اْلَفِقيهُ وَأْخرَباََن  احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو   ، َلِميُّ السُّ الرَّمْحَِن  ْبُن ،  ِد  ُد  حُمَمَّ ثنا  احْلَاِفُظ،  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  أنبأ  قَااَل: 

، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم، أنبأ َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َداُوَد،   َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " نَ َزَلْت  ِإَْسَاِعيَل اْلَفاِرِسيُّ
َا َجَزاءُ الَِّذيَن حُيَارِبُوَن هللاَ َوَرُسولَُه{ ]املائدة:   ، [ ِإَذا َعَدا فَ َقطََع الطَّرِيَق فَ َقَتَل َوَأَخَذ اْلَماَل ُصِلبَ 33َهِذِه اآْليَةُ يف اْلُمَحاِرِب }ِإَّنَّ

 فَِإْن َهَرَب َوَأْعَجَزُهْم َفَذِلَك نَ ْفُيهُ " ، فَِإْن َأَخَذ اْلَماَل َومَلْ يَ ْقُتْل ُقِطَع ِمْن ِخاَلفٍ ، َيَُْخْذ َمااًل قُِتلَ فَِإْن قَ َتَل َومَلْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اْلَقاِضي   -  17315 ْبُن َكاِمٍل  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبِن ،  َوَأْخرَباََن  احْلََسِن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  َسْعِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا 

َا َجَزاءُ  َثِِن َأيِب، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه: }ِإَّنَّ ي، َحدَّ َثِِن َعمِّ الَِّذيَن حُيَارِبُوَن هللاَ َوَرُسولَُه{ ]املائدة:    َعِطيََّة، ثنا َأيِب، َحدَّ
َوِإَذا َحاَرَب َوَأَخَذ اْلَماَل َوقَ َتَل فَ َعَلْيِه الصَّْلُب ِإْن ، اَل: " ِإَذا َحاَرَب فَ َقَتَل فَ َعَلْيِه اْلَقْتُل ِإَذا ظََهَر َعَلْيِه قَ ْبَل تَ ْوبَِتهِ قَ ، [ اآْليَةَ 33

تَ ْوبَِتهِ  يَ ْقُتْل فَ َعَلْيهِ ،  ظََهَر َعَلْيِه قَ ْبَل  ِإْن ظََهَر َعَلْيِه قَ ْبَل تَ ْوبَِتهِ َوِإَذا َحاَرَب َوَأَخَذ اْلَماَل َومَلْ  ِمْن ِخاَلٍف  اْلَيِد َوالّرِْجِل  َوِإَذا ،   َقْطُع 
ْفُي َونَ ْفُيهُ َأْن يُطَْلَب " َوَرَوى ُعْثَماُن ْبُن َعطَاٍء، َعْن أَ  َا َعَلْيِه الن َّ ِبيَل فَِإَّنَّ قَاَل: ِإْن بِيِه، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه،  َحاَرَب َوَأَخاَف السَّ

َم ُقِطَعْت يَُدهُ َورِْجُلهُ ِمْن ِخاَلفٍ  َم قُِتَل َوُصِلبَ ، َأَخَذ َوَقْد َأَصاَب اْلَماَل َومَلْ ُيِصِب الدَّ  َوِإْن ُوِجَد َوَقْد َأَصاَب الدَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 يَاس ا عَلَى آيَةِ الْمُحَارَبَةِ بَابُ مَنْ قَالَ: يَسْقُطُ كُلُّ حَق  لِلَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ قِ 
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اْلَعَلِويُّ   -  17323 َأيِب َهاِشٍم  اْلَقاِسِم زَْيُد ْبُن  أَبُو  اِبْلُكوفَةِ ،  َواْسِتْداَلاًل مِبَا َأْخرَباََن  اْلُمْقرُِئ  اِر  ْبِن النَّجَّ ِد  اْلَواِحِد ْبُن حُمَمَّ ، َوَعْبُد 
ُد ْبُن عَ  بَاّنُّ قَااَل: أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازِِم ْبِن َأيِب َغَرزََة، ثنا َعْمُرو ْبُن مَحَّاٍد، َعْن َأْسبَاِط ْبِن َنْصٍر،  ،  ِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم الشَّي ْ

َوَقَع   اْمَرأًَة  َأنَّ  زََعَم  ُحْجٍر،  ْبِن  َواِئِل  أَبِيِه  َعْن  َواِئٍل،  ْبِن  َعْلَقَمَة  َعْن  َِسَاٍك،  ِإىَل َعْن  تَ ْعَمُد  َوِهَي  الصُّْبِح،  َسَواِد  يف  رَُجٌل  َها  َعَلي ْ
َها َوفَ رَّ َصاِحبُ َها،  اْلَمْسِجدِ  َمرَّ َعَلي ْ غَاَثْت ِبَرُجٍل  بِهِ ،  فَاْست َ غَاَثْت  اْست َ الَِّذي  هِبِْم فََأْدرَُكوا  غَاَثْت  ٍة فَاْست َ َها قَ ْوٌم َذُوو ِعدَّ َمرَّ َعلَي ْ ،  ُثَّ 

َقُهُم اآْل  ُتِك َوَقْد َذَهَب اآْلَخرُ ،  َخُر َفَذَهبَ َوَسب َ َا َأاَن الَِّذي َأَغث ْ َها، فَ َقاَل: ِإَّنَّ فَأَتَ ْوا ِبِه َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ ،  َفَجاُءوا ِبِه يَ ُقوُدونَهُ ِإلَي ْ
َها،  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  أَنَّهُ َوَقَع َعَلي ْ ُمْ ،  فََأْخرَبَْتهُ  َأَنَّ اْلَقْوُم  َأِغيثُ َها َعَلى َصاِحِبَها فََأْدرَُكوّن َهُؤاَلِء  َوَأْخرَبَهُ  َا ُكْنُت  ِإَّنَّ ، فَ َقاَل:  َيْشَتدُّ  َأْدرَُكوهُ 

، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْذَهُبوا بِِه فَاْرَُجُوهُ "، قَاَلْت: َكَذبَ ، فََأَخُذوّن  : فَ َقاَم رَُجٌل قَالَ ، ُهَو الَِّذي َوَقَع َعَليَّ
فَاْعرَتََف فَاْجَتَمَع َثاَلثٌَة ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ،  أاََن الَِّذي فَ َعْلُت هِبَا اْلِفْعلَ ،  ِمَن النَّاِس فَ َقاَل: اَل تَ ْرَُجُوهُ َواْرَُجُوّن 

َها َوقَاَل لِلَِّذي َأَجاهَبَا قَ ْواًل َحَسنًا فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي ،  أَُة، فَ َقاَل: " َأمَّا أَْنِت فَ َقْد َغَفَر هللاُ َلكِ َواْلَمرْ ،  َوالَِّذي َأَجاهَبَا ،  الَِّذي َوَقَع َعَلي ْ
َأْحَسُبهُ قَاَل: " تَ ْوبًَة َلْو  ، ِإىَل هللِا "  ََتَب هللاُ َعْنهُ َأْرُجُم الَِّذي اْعرَتََف اِبلّزاَِن؟ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل؛ أِلَنَّهُ َقدْ 

اْلَمِديَنةِ  َأْهُل  يَ ْثِربَ ،  ََتهَبَا  َأْهُل  " ،  َأْو  ُهْم  ِمن ْ هللاُ َعَلْيِه ،  َلُقِبَل  النَِّبَّ َصلَّى  ِبِه  ِإْسَرائِيُل َعْن َِسَاٍك َوقَاَل ِفيِه: فَأَتَ ْوا  فََأْرَسَلُهْم َوَرَواهُ 
ا  ،  َوَسلَّمَ  َهافَ َلمَّ ْعزِيرِهِ ،  َأَمَر ِبِه قَاَم َصاِحبُ َها الَِّذي َوَقَع َعَلي ْ َا أََمَر بِت َ ُْم  ،  َفذََكَر احْلَِديَث فَ َعَلى َهِذِه الّرَِوايَِة حُيَْتَمُل أَنَّهُ ِإَّنَّ َوحُيَْتَمُل َأَنَّ

َوَقْد ُوِجَد ِمْثُل اْعرِتَاِفِه ِمْن َماِعٍز َواجْلَُهِنيَِّة َواْلغَاِمِديَِّة َومَلْ  ،  رَتََف اِبلّزانَ َشِهُدوا َعَلْيِه اِبلّزاَِن َوَأْخطُئوا يف َذِلَك َحَّتَّ قَاَم َصاِحبُ َها فَاعْ 
 َوهللاُ َأْعَلمُ ، َوَأَحاِديثُ ُهْم َأْكثَ ُر َوَأْشَهرُ ، ُيْسِقْط ُحُدوَدُهمْ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ 
اُج ْبنُ   -  17327 َهاٍل، ثنا رَبِيَعةُ ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو َعِليٍّ الرَّفَّاُء، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، ثنا َحجَّ ُكْلثُوٍم،  ِمن ْ

اْْلَْمِر يف قَِبيَلتَ  نَ َزَل حَتِْرميُ  َا  ِإَّنَّ  " اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل:  ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن  َأيِب، َعْن َسِعيِد  َثِِن  ا َثََِل  َحدَّ اأْلَْنَصاِر َشرِبُوا فَ َلمَّ ِمْن قَ بَاِئِل  نْيِ 
ْعضٍ  ا َأْن َصَحْوا جَ ،  اْلَقْوُم َعَبَث بَ ْعُضُهْم بِب َ ُقوُل: َصَنَع يِب َهَذا َأِخي ُفاَلنٌ ،  َعَل الرَُّجُل يَ َرى اأْلَثَ َر ِبَوْجِهِه َورَْأِسِه َوحِلَْيِتهِ فَ َلمَّ ، فَ ي َ

فَأَنْ َزَل هللاُ ،   قُ ُلوهِبِمْ َحَّتَّ َوقَ َعِت الضَّغَائُِن يف ،  َوهللِا َلْو َكاَن يِب رَُءوفًا رَِحيًما َما َصَنَع َهَذا يِب ،  وََكانُوا ِإْخَوًة لَْيَس يف قُ ُلوهِبِْم َضغَاِئنُ 
اْْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلمُ  َا  الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ اآْليََة: }اَي أَي َُّها  ْيطَاِن فَاْجَتنُِبوهُ َلَعلَُّكْم    َعزَّ َوَجلَّ َهِذِه  رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

َا يُرِيُد الشَّْيطَ  ْغَضاَء يف اْْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر هللِا َوَعِن التُ ْفِلُحوَن ِإَّنَّ َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلب َ صَّاَلِة فَ َهْل أَنْ ُتْم اُن َأْن يُوِقَع بَ ي ْ
ُهوَن{ ]املائدة:   ت َ ِتَل يَ ْوَم ُأُحٍد؟ فَأَنْ َزَل هللاُ ُسْبَحانَهُ َهِذِه َوِهَي يف َبْطِن ُفاَلٍن قُ ،  [، فَ َقاَل اَنٌس ِمَن اْلُمَتَكلِِّفنَي: ِهَي رِْجسٌ 91ُمن ْ

[ ِإىَل قَ ْوِلِه: }ُثَّ ات ََّقْوا 93ائدة: اآْليََة: }لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ُجنَاٌح ِفيَما طَِعُموا ِإَذا َما ات ََّقْوا َوآَمُنوا{ ]امل 
 [ " 93ْلُمْحِسِننَي{ ]املائدة:  َوَأْحَسُنوا َوهللاُ حيُِبُّ ا

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسنِ  - 17334 ُد ْبُن َعْبِد ، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أنبأ حُمَمَّ
زِيَد، َعْن ََثِبِت أ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُشَرْيٍح، َواْبُن َْلِيَعَة، َواللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن يَ هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنب

قُ  ، َأْخرَبَهُ أَنَّهُ َكاَن َلهُ َعمٌّ يَِبيُع اْْلَْمَر وََكاَن يَ َتَصدَّ هَ ، ْبِن يَزِيَد اْْلَْواَلّنِّ َتهِ فَ ن َ َها فَ َلْم يَ ن ْ ُتهُ َعن ْ فَ َقِدْمُت اْلَمِديَنَة فَ َلِقيُت اْبَن َعبَّاٍس ، ي ْ
ٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإنَّهُ لَوْ ، َوََثَنُ َها َحَرامٌ ،  فَ َقاَل: ِهَي َحرَامٌ ،  َفَسأَْلُتهُ َعِن اْْلَْمِر َوََثَِنَها  َكاَن ِكتَاٌب   ُثَّ قَاَل: اَي َمْعَشَر أُمَِّة حُمَمَّ

َر َذِلَك ِمْن َأْمرُِكْم ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمةِ ،  َوَنِبٌّ بَ ْعَد نَِبيُِّكْم أَلَنْ َزَل ِفيُكْم َكَما أَنْ َزَل يف ِمْن قَ ْبِلُكمْ ،  بَ ْعَد ِكتَاِبُكمْ  َوَلَعْمِري َْلَُو َأَشدُّ ،  َواَل َأخَّ
ِل هللِا َصلَّى َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر َفَسأَْلتُهُ َعْن ََثَِن اْْلَْمِر، فَ َقاَل: َسُأْخرِبَُك َعِن اْْلَْمِر: ِإّّنِ ُكْنُت ِعْنَد َرُسو َعَلْيُكْم قَاَل ََثِبٌت: ُثَّ َلِقيُت  
َوَتهُ ُثَّ قَاَل: " َمْن َكاَن ِعْندَ ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلَمْسِجدِ  نَا ُهَو حُمَْتٍب َحلَّ َحب ْ ي ْ هُ ِمْن َهِذِه اْْلَْمِر َشْيٌء فَ ْليَْأِت هِبَا " َفَجَعُلوا فَ ب َ

ُقوُل َأَحُدُهْم: ِعْنِدي رَاِويَةٌ  َأْو َما َشاَء هللاُ َأْن َيُكوَن ِعْنَدُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  َويَ ُقوُل اآْلَخُر: ِعْنِدي ِزقٌّ ،  َيَْتُونَهُ فَ ي َ
فَ َلِحَقنَا ،  َوُهَو ُمتَِّكٌئ َعَليَّ ، فَ َقاَم َوقُْمُت َمَعهُ َفَمَشْيُت َعْن مَيِيِنهِ ، ُثَّ آِذنُوّن " فَ َفَعُلوا ُثَّ أَتَ ْوهُ ،  ُعوا بَِبِقيِع َكَذا وَكَذا َوَسلََّم: " اَجَْ 

َرّن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ  ُثَّ حَلَِقنَا  ،  َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َمَكاّن   َوَجَعَل َأابَ ،  َجَعَلِِن َعْن ِِشَاِلهِ أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ فََأخَّ
َيَسارِهِ  َعْن  َوَجَعَلهُ  َرّن  فََأخَّ َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َهذِ ،  ُعَمُر  أَتَ ْعرِفُوَن   " لِلنَّاِس:  فَ َقاَل  اْْلَْمِر  َعَلى  َوَقَف  ِإَذا  َحَّتَّ  ُهَما  ن َ بَ ي ْ "َفَمَشى  ،  ِه؟ 

ُتْم "  َها ،  َوَشارهَِبَا،  َوُمْعَتِصَرَها،  َوَعاِصَرَها ،  قَاَل: " فَِإنَّ هللاَ َلَعَن اْْلَْمرَ ،  قَالُوا: نَ َعْم اَي َرُسوَل هللِا َهِذهِ اْْلَْمُر، فَ َقاَل: " َصَدق ْ ، َوَساِقي َ
ُثَّ َأَخَذَها َرُسوُل ،  ُثَّ َدَعا ِبِسكِّنٍي فَ َقاَل: " اْشِخُدوَها " فَ َفَعُلوا،  َوآِكَل ََثَِنَها "   ،َوُمْشرَتِيَ َها،  َواَبئَِعَها ،  َواْلَمْحُمولََة ِإلَْيهِ ،  َوَحاِمَلَها

َفَعًة، ف َ  َعُل َذِلَك َغَضبًا  َوَلِكِنِّ ،  َقاَل: " َأَجلْ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم خَيِْرُق هِبَا الّزِقَاَق، فَ َقاَل النَّاُس: ِإنَّ يف َهِذِه الّزِقَاِق َمن ْ َا أَف ْ  ِإَّنَّ
 قَاَل: " اَل "  ، قَاَل ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنُه: أاََن َأْكِفيَك اَي َرُسوَل هللاِ ، ّلِلَِِّ َعزَّ َوَجلَّ ِلَما ِفيَها ِمْن َسَخِطِه " 
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ثَهُ ،  َوَأْخرَبّن اْبُن َْلِيَعةَ   قَاَل اْبُن َوْهٍب: َوبَ ْعُضُهْم يَزِيُد َعَلى بَ ْعٍض يف ِقصَِّة احْلَِديِث قَاَل: َع َعْبَد هللِا ْبَن ،  َأنَّ َأاَب طُْعَمَة َحدَّ أَنَّهُ َسَِ
 ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ حُيَدُِّث هِبََذا َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، ِإْماَلءً   - 17338 ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن ِقَراَءًة، قَالُوا:  ،  َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ ،  َحدَّ
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبدِ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ  احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َأنَّ َعْمَرو ْبَن  أنبأ حُمَمَّ

ثَُه، َعْن أَبِيِه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  ًرا الصَّاَلَة َسكِ   لََّم قَاَل: " َمْن تَ َركَ ُشَعْيٍب، َحدَّ
َها َها َفُسِلب َ نْ يَا َوَما َعَلي ْ َا َكاَنْت َلهُ الدُّ َوَمْن تَ َرَك الصَّاَلَة َسِكًرا َأْربََع َمرَّاٍت َكاَن َحقًّا َعَلى هللِا َأْن َيْسِقَيهُ ِمْن ِطيَنِة ،  َمرًَّة َواِحَدًة َفَكَأَّنَّ

 ةُ َأْهِل َجَهنََّم " ِقيَل: َوَما ِطيَنةُ اْْلَبَاِل؟ قَاَل: " ُعَصارَ ، اْْلَبَاِل " 
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ التَّشْدِيدِ عَلَى مُدْمِنِ الْخَمْرِ 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ   -  17343 ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ، ثن،  َحدَّ ْهِليُّ ُد ْبُن حَيََْي الذُّ ، ثنا حُمَمَّ ا أنبأ أَبُو َحاِمِد ْبُن الشَّْرِقيِّ
ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َيْدُخُل  َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، ثنا ُشْعَبُة، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد، َعْن ُُمَاِهٍد، َعْن َأيِب َسِعيٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّ 

 َواَل ُمْدِمُن ََخٍْر " ،  َواَل َعاقٌّ ، اجْلَنََّة َمنَّانٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسرِيِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِميُهَا 

ثنا ُسْفيَاُن،  -  17365 ثنا َسْعَداُن،   ، اأْلَْعَرايِبِّ ْبُن  أَبُو َسِعيِد  أنبأ  يُوُسَف،  ْبُن  هللِا  ٍد َعْبُد  أَبُو حُمَمَّ اْبِن طَاُوٍس، َعْن   َأْخرَباََن  َعِن 
َتاَل   اْلِمْنربَِ أَبِيِه، قَاَل:  َعَلى  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو  اجْلَْيَشاّنُّ ،  يَ ْعِِن آيَةً ،  النَِّبُّ َصلَّى  أَبُو َوْهٍب  إِلَْيِه  اْْلَْمَر، قَاَل: فَ َقاَم  ذََكَر ِفيَها 

قَ   ، بِّ احلَْ ِمَن  ُيْصَنُع  َشْيٌء  قَاَل:   " اْلِمْزُر؟  َوَما   " قَاَل:  اْلِمْزِر،  َعِن  ُمْسِكٍر َفَسأََلهُ  " ُكلُّ  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  فَ َقاَل  اَل: 
 َحَراٌم "  

 َهَكَذا َجاَء ُمْرَساًل 
 صحيح بدون القصة.  # قال المحقق:

 
ٌد، أنبأ اْبُن وَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َوأَبُو زََكرايَّ   -   17368 ْهٍب، َأْخرَبّن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث َأنَّ َدرَّاًجا قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ حُمَمَّ

ثَهُ  ْمِح، َحدَّ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َأاَب السَّ ثَُه، َعْن أُمِّ َحبِيَبَة، زَْوِج  احْلََكِم َحدَّ ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن َقِدُموا  ،  َأنَّ ُعَمَر ْبَن  اَنًسا  َأنَّ 
َنَن َواْلَفَراِئضَ ،  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َعَلى َرُسولِ  ُعهُ ِمَن اْلَقْمِح ،  فَ َعلََّمُهُم الصَّاَلَة َوالسُّ ُثَّ قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّ لَنَا َشَرااًب َنْصن َ



821 

 

َتْطَعُموهُ  " اَل  نَ َعْم، قَاَل:  " قَالُوا:  اْلغَُبرْيَاُء؟   " ِعرِي، فَ َقاَل:  "  َوالشَّ اْلغَُبرْيَاُء؟   " أَْيًضا، فَ َقاَل:  َلهُ  يَ ْوَمنْيِ ذََكُروهُ  بَ ْعَد  ا َكاَن  َلمَّ  " ُثَّ 
ا َأرَاُدوا َأْن يَ ْنطَِلُقوا َسأَلُوهُ َعْنُه، فَ َقاَل: " اْلغَُبريَْ   َتْطَعُموهُ " اُء؟ " قَالُوا: نَ َعْم، قَاَل: " اَل قَالُوا: نَ َعْم، قَاَل: " اَل َتْطَعُموهُ " ُثَّ َلمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيٍش اْلُمْقِرُئ اِبْلُكوفَةِ   -  17369 ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُحب َ ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيمٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَّ ثنا َأمْحَُد ْبُن ،  ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ
َعنْ  ُموَسى،  ْبُن  هللِا  ْيُد  ُعب َ أنبأ  قَاَل:  َحازٍِم،  ُصوَحاَن،  ْبِن  َصْعَصَعَة  َعْن  ُعَمرْيٍ،  ْبِن  َماِلِك  َعْن  َُسَْيٍع،  ْبِن  ِإَْسَاِعيَل  َعْن  ِإْسَرائِيَل،   

ْيدٍ ، قُ ْلُت ِلَعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  دٌ ،  زاَِيُد ْبُن اْْلَِليلِ ثنا ،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ،  ثنا ُمَسدَّ
ثنا َماِلُك ْبُن ُعَمرْيٍ قَاَل: َجاَء َصْعَصَعةُ ْبُن ُصوَحاَن ِإىَل َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َقاَل: اَْنَنَا  ،  ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َُسَْيعٍ ، ثنا َعْبُد اْلَواِحدِ 

ا ََنَاَك َعْنهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  َتِم َوالنَّ َعمَّ ِء َواحْلَن ْ ابَّ ِقرِي َواجْلَِعِة   َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " ََنَاّن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الدُّ
يِّ َواْلِميثَ َرِة احْلَْمَراِء "   َهِب َولُْبِس احْلَرِيِر َواْلَقسِّ  َوَحْلَقِة الذَّ

 َشْيٍش النَِّقريُ لَْيَس يف َحِديِث اْبِن خُ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
رْيٌ، ثنا أَبُو ِإْسَحاَق،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا زُهَ   -  17370

َعْن    ، َعِليٍّ َوَأْصَحاِب  ُهَبرْيََة،  اجْلَِعةِ َعْن  َعِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ََنَى   " قَاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي   ، َشَراٌب  ،  َعِليٍّ َواجْلَِعةُ 
ِعرِي َحَّتَّ ُيْسِكَر "   ُيْصَنُع ِمَن الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو   - 17382 ُد ْبُن  ، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أنبأ حُمَمَّ
ِد ْبِن َأيِب ِهاَلٍل، َعْن احْلَاِرِث، َعْن َسِعيَعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن إِبْ َراِهيُم ْبُن َنِشيٍط اْلَوْعاَلّنُّ، َوَعْمُرو ْبُن 

ِد ْبِن َعْبِد هللِا، َأنَّ َأاَب ُمْسِلٍم اْْلَْواَلّنَّ، َحجَّ َفَدَخَل َعَلى َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  اِم ،  َعَلْيِه َوَسلَّمَ حُمَمَّ َفَجَعَلْت َتْسأَلُهُ َعِن الشَّ
ُْم َيْشَربُوَن َشَرااًب َْلُْم يُ َقاُل لَ فَ قَ ، َفَجَعَل خُيْرِبَُها ، َوَعْن بَ ْرِدَها هُ الطِّاَلُء، اَلْت: َكْيَف َتْصرِبُوَن َعَلى بَ ْرِدَها؟ فَ َقاَل: اَي أُمَّ اْلُمْؤِمِننَي ِإَنَّ

ْعُت ِحبِّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "،  َوبَ لََّغ ِحبِّ ،  فَ َقاَلْت: َصَدَق هللاُ  وََنَا   َسَِ ِإنَّ أاَُنًسا ِمْن أُمَّيِت َيْشَربُوَن اْْلَْمَر ُيَسمُّ
َها "   ِبَغرْيِ اَسِْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا أَسْكَرَ كَثرِيُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ 
ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي ْبِن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن ُعَمَر ْبِن بُ ْرَهاَن، َوأَبُو احْلَُسنْيِ بْ  -  17391 ُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، َوأَبُو حُمَمَّ

ٍد الصَّفَّاُر، ثنا احْلََسُن ْبُن َعَرفَ  ْغَداَد، قَالُوا: أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ كَِّريُّ بِب َ ٍد اْلُمَؤدُِّب، ثنا ِإبْ رَ َعْبِد اجْلَبَّاِر السُّ اِهيُم َة، ثنا يُوُنُس ْبُن حُمَمَّ
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عَ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن  ِإْسَحاَق،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثِِن  َحدَّ َسْعٍد،  َأْسَكَر َكِثريُهُ ْبُن  َما   " َوَسلََّم:  َلْيِه 
 فَ َقِليُلهُ َحَراٌم " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ثنا َرْوُح ْبُن اْلَفَرِج، ثنا حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا اللَّيْ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ   -  17392 ٍد اْلِمْصِريُّ ُث، َعْن  ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
 ا َأْسَكَر َكِثريُهُ فَ َقِليُلهُ َحَراٌم " َأيِب َمْعَشٍر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، أَنَّهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " مَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ  -  17393 ثنا  ،  قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُد ْبُن   ِن َعْبِد هللِا، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن أَبُو َمْعَشٍر، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َساملِِ بْ حُمَمَّ

 ريُهُ فَ َقِليُلهُ َحَراٌم " َما َأْسَكَر َكثِ ،  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُكلُّ ُمْسِكٍر ََخْرٌ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
َثِِن ِِشُْر ْبُن َُّنرَْيٍ، َعْن ُحَسنْيِ ْبِن َعْبِد هللِا ُهَو اْبُن ُضَمرْيََة، عَ   -  17396 ِه، َعْن قَاَل: َوأنبأ اْبُن َوْهٍب، قَاَل: َحدَّ ْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

َلهُ ، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، ْنهُ َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب، َرِضَي هللاُ عَ   ِمث ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 بَابُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ مِنْ رُخَص  فِي الْمُسْكِرِ إِذَا لَمْ يُشْرَبْ مِنْهُ مَا يُسْكِرُهُ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ 
، ثنا قَِبيَصةُ ْبُن ُعْقَبَة، ثنا ُسْفيَاُن،  احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو النَّْضِر اْلَفِقيُه، ثنا ُمَعاذُ ْبُن جَنَْدةَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  - 17400 اْلُقَرِشيُّ

}ت َ  اآْليَِة:  َهِذِه  َعْن  ُسِئَل  أَنَّهُ  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن  ُسْفيَاَن،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  قَ ْيٍس،  ْبِن  اأْلَْسَوِد  َحَسنًا{  َعِن  َورِْزقًا  َسَكًرا  ِمْنهُ  تَِّخُذوَن 
َكُر َما ُحّرَِم ِمْن ََثََرَِتَا 67]النحل:   َوالّرِْزُق احْلََسُن َما َحلَّ ِمْن ََثََرَِتَا " ، [ قَاَل: " السَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ُعْبُدوسٍ َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو    -  17401 ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعْبُد هللِا ،  احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
[ " 67َن ِمْنهُ َسَكًرا{ ]النحل:  ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاوِيََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْولِِه: }تَ تَِّخُذو 

]النحل:  َفحَ  َحَسنًا{  }ورِْزقًا  قَاَل:  َها،  ِمن ْ أِلَنَّهُ  اْْلَْمِر؛  حَتِْرمِي  َمَع  َكَر  السَّ َذِلَك  بَ ْعَد  هللاُ  َوالرُّبِّ  67رََّم  اْْلَلِّ  ِمَن  َحاَللُهُ  فَ ُهَو   ]
  فَأَقَ رَّهُ هللاُ َوَجَعَلهُ هللاُ َحاَلاًل لِْلُمْسِلِمنَي "، َوالنَِّبيِذ َوَأْشبَاِه َذِلكَ 
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َكُر نَِقيُع التَّْمرِ  ْيٍد أَنَّهُ قَاَل: السَّ اَلَلِة َعَلى ُدُخوِلِه ، َوَعَلْيِه َتُدلُّ رَِوايَةُ اْبِن َأيِب طَْلَحَة َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َوَقْد رُوِّينَا َعْن َأيِب ُعب َ َمَع الدَّ
َها  يف التَّْحرمِِي ِحنَي ُحّرَِمِت اْْلَْمُر؛ أِلَنَّهُ ِمن ْ

 ضعيف.  المحقق:# قال 
 

  صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نَبِيذِهِمُ الَّذِي كَانُوا يَشْرَبُونَهُ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد بْ   -  17424 ْيٍد، ثنا أَبُو ُحَصنْيٍ حُمَمَّ ، ،  ُن ُعب َ ثنا َعِليُّ ْبُن َحِكيٍم اأْلَْوِديُّ

َها   َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشَة،  َعْن   ، اأْلَْنَصاِريِّ يَزِيَد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  ُموَسى  َعْن  ِمْسَعٍر،  َعْن  َشرِيٌك،  اْشَتدَّ  ثنا  ِإَذا  نَِبيُذ قَاَلْت: ُكْنُت 
   .النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجَعْلُت ِفيِه زَبِيبًا يَ ْلَتِقُط مُحُوَضَتهُ 

هللاُ  ِمَن الصََّحابَِة َرِضَي  اْْلَطَّاِب َوَغرْيِِه  ْبِن  َفِة َكاَن نَِبيُذ ُعَمَر  الصِّ ِمْثِل َهِذِه  ْيُخ: َوَعَلى  الشَّ ُهمْ قَاَل  تَ َرى  ،   َعن ْ َأنَّ ُعَمَر َرِضَي َأاَل 
َا َأَحلَّ الطِّاَلَء ِحنَي َذَهَب ُسْكُرهُ َوَشرُّهُ َوَحظُّ َشْيطَانِِه؟   هللاُ َعْنهُ ِإَّنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   - 17428 ُد ْبُن ِإسْ   ثنا ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ قَااَل: ثنا  ،  َحاَق، َواحْلََسُن ْبُن ُمْكَرمٍ حُمَمَّ
ْعُت ِهاَلاًل اْلَماِزّنَّ، حُيَدُِّث َعْن سُ  َوْيِد ْبِن ُمَقّرٍِن، قَاَل: أَتَ ْيُت َرُسوَل ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، أنبأ ُشْعَبُة، َعْن َأيِب مَحَْزَة، َجارِِهْم قَاَل: َسَِ

َهاّن َعْنهُ َفَكَسْرَُتَا، قَاَل: َوقَاَل ُسَوْيٌد: انْ َتِبْذ َأوََّل اللَّْيِل َواْشَرْبهُ آِخَر اللَّْيلِ ،  ِِبَرٍَّة ِفيَها نَِبيذٌ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوانْ َتِبْذ ، فَ ن َ
َهارِ  َهاِر َواْشَرْبهُ آِخَر الن َّ  . َأوََّل الن َّ

 ِن قَاَل: َعْن ِهاَلٍل اْلَماِزّنِّ َويف رَِوايَِة احْلَسَ ، َلْفُظ َحِديِث الصَّغَاّنِّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَسْرِ بِالْمَاءِ 

ْبُن حمَُ   -  17430 هللِا  ثنا َعْبُد  احْلَاِفُظ،  ْبُن ُعَمَر  أنبأ َعِليُّ  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبِن َعْبِد  َأْخرَباََنهُ  ِد  اْلَعزِيِز، َواْبُن  مَّ
ِد ْبِن ِسريِيَن، ،  َواحْلَُسنْيُ ْبُن ِإَْسَاِعيَل، قَالُوا: ثنا أَبُو اأْلَْشَعِث َأمْحَُد ْبُن اْلِمْقَدامِ ،  َصاِعدٍ  ثنا نُوُح ْبُن قَ ْيٍس، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن حُمَمَّ

ءٍ   َواَل ،  َواَل ُمَقريٍَّ ، أَنَّهُ قَاَل لَِوْفِد َعْبِد اْلَقْيِس: " اَل َتْشَربُوا يف نَِقريٍ ، َوَسلَّمَ   َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  َواَل  ،  ُدابَّ
َتمٍ   َماَء "  فَِإْن ُخِشَي ِشرَّتُهُ فَ ْلَيُصبَّ َعَلْيِه الْ ، َوَلِكِن اْشَربُوا يف ِسَقاِء َأَحدُِكْم َغرْيَ ُمْسِكرٍ ، َواَل َمزَاَدةٍ ، َحن ْ

َمِنيعٍ  اْبِن  ْبِن قَ ْيسٍ ،  َلْفُظ  نُوِح  اللَّْفظَةَ ،  َوَرَواهُ ََجَاَعٌة َعْن  َيْذُكُروا ِفيِه َهِذِه  الرَُّواِة َورُِوَي يف  ،  مَلْ  بَ ْعِض  ِمْن قَ ْوِل  َتُكوَن  َأْن  فَ ُيْشِبهُ 
 هُ َضِعيفٌ َوِإْسنَادُ ، اْلَكْسِر اِبْلَماِء ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ 

 حسن. # قال المحقق:
 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، ثنا ا   -  17431 ْبُن رََجاٍء، ثنا ِإْسَرائِيُل، َعْن َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
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اَل: ِإنَّ َأوََّل َمْن َسَأَل َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن النَِّبيِذ َعِليِّ ْبِن َبِذميََة، َعْن قَ ْيِس ْبِن َحْبرَتٍ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس، قَ 
اْلَقْيسِ  ِإانَّ ِبَِْرِض رِيفٍ ،  َعْبُد  اَي َرُسوَل هللِا  ْقلِ ،  أَتَ ْوهُ فَ َقالُوا:  ِمَن اْلب َ اأْلَ ،  َوِإانَّ ُنِصيُب  اْشَربُوا يف  ، ْسِقَيةِ فَْأُمْراَن ِبَشَراٍب، فَ َقاَل: " 

ءِ ، َواَل َتْشَربُوا يف اجْلَرِّ  ابَّ وَُكلُّ ُمْسِكٍر ، َوِهَي الطَّْبلُ ، َوِإّّنِ ََنَْيُت َعِن اْْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َواْلُكوبَةِ ، َواَل النَِّقريِ ، َواَل اْلُمَزفَّتِ ،  َواَل يف الدُّ
؟ قَ  ؟ قَاَل: " ُصبُّوا َعَلْيِه اْلَماَء " قَاَل يف َحَراٌم " قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا فَِإَذا اْشَتدَّ اَل: فَ َقاَل: " ُصبُّوا َعَلْيِه اْلَماَء " قَال: فَِإَذا اْشَتدَّ

 الثَّالَِثِة أَِو الرَّاِبَعِة: " فَِإَذا اْشَتدَّ فَاَهرِيُقوهُ "  
 ِء ِمْن قَ ْوِل اْبِن َعبَّاسٍ َخاَلَفهُ أَبُو ََجَْرَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َفذِْكُر اْلَكْسِر اِبْلَما

 حسن. # قال المحقق:
 

دُ   -  17432 َراُج، قَااَل: ثنا حُمَمَّ  ْبُن حَيََْي ْبِن ُسَلْيَماَن، ثنا َأْخرَباََنهُ أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، َوأَبُو احْلََسِن السِّ
، ثنا ُشْعَبُة،   َفذََكَر احْلَِديَث، قَاَل: قُ ْلُت: فَِإنَّ َعْبَد ،  َأْخرَبّن أَبُو ََجَْرَة، قَاَل: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس يُ ْقِعُدّن َعَلى َسرِيرِهِ َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ

اِبْلَماءِ  تَهُ فَاْكِسْرهُ  نَِبيًذا َشِديًدا، قَاَل: فَِإَذا َخِشيَت ِشدَّ َمَزاٍد َْلَا  َتِبُذ يف  تَ ن ْ هللِا    ُثَّ ،  اْلَقْيِس  أَتَ ْوا َرُسوَل  ا  َلمَّ اْلَقْيِس  ِإنَّ َعْبَد  قَاَل: 
َا َأرَاَد اِبْلَكْسِر اِبْلَماِء يف َهَذا ، لَْيَس ِفيِه اأْلَْمُر اِبْلَكْسِر اِبْلَماِء َوَذِلَك يَرُِد ِإْن َشاَء هللاُ ، َفذََكَر احْلَِديثَ ، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوِإَّنَّ

ْسَكاِر ِبَدلِيِل قَ ْولِِه: وَُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرامٌ َويف  تَهُ قَ ْبَل بُ ُلوِغِه َحدَّ اإْلِ  َواحْلََراُم اَل حيُِلُّهُ ُدُخوُل اْلَماِء ِفيهِ ، َغرْيِِه: ِإَذا َخِشَي ِشدَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
َأْخرَباََن أَبُ   -  17433 َما  ْسَكاِر َورََد  اإْلِ بَ َلَغ َحدَّ  الرُّوْذاَبِريُّ َوِفيَما  َبْكِر ْبُن َداَسةَ ،  و َعِليٍّ  أَبُو  أَبُو َداُودَ ،  أنبأ  ْبُن  ،  ثنا  ثنا ِهَشاُم 

ارٍ  ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة قَالَ ،  َعمَّ هللِا َصلَّى  : َعِلْمُت َأنَّ َرُسوَل  ثنا َصَدَقةُ ْبُن َخاِلٍد، ثنا زَْيُد ْبُن َواِقٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُحَسنْيٍ
ءٍ   ،هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيُصومُ  ْعتُهُ يف ُدابَّ ْنُت ِفْطَرهُ بَِنِبيٍذ َصن َ ، فَ َقاَل: " اْضِرْب هِبََذا احْلَاِئطَ ،  فَ َتَحي َّ ُتهُ ِبِه، فَِإَذا ُهَو يَِنشُّ فَِإنَّ ،  ُثَّ أَتَ ي ْ

 آْلِخِر " َهَذا َشَراُب َمْن اَل يُ ْؤِمُن اِبهلِل َواْلي َْوِم ا
َعْبَدانَ   -  17434 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ثنا  ،  َوَأْخرَباََن  حَيََْي،  ْبَن  َأمْحََد  يَ ْعِِن  احْلُْلَواّنُّ  ثنا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ 

ٍق، َعْن زَْيِد ْبِن  َثُم ْبُن َخارَِجَة، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َعالَّ ، َمْوىَل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنُه،  اْْلَي ْ َثِِن َخاِلُد ْبُن ُحَسنْيٍ َواِقٍد، قَاَل: َحدَّ
ْعُت أاََب ُهَريْ َرَة، يَ ُقوُل: َفذََكَر َمْعنَاهُ   قَاَل: َسَِ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، قَااَل: أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ،  َوأَمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احلَْ   -  17436 َلِميُّ اِرِث اْلَفِقيُه، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ
زَّازُ  ، عَ ، ثنا أَبُو َبْكٍر يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َأمْحََد ْبِن ِعيَسى اْلب َ ِميُّ ، َعْن َأيِب ثنا ُعَمُر ْبُن َشبََّة، ثنا ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ اْلُمَقدَّ ِن اْلَكْلِبِّ

اِبلْ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  ، قَاَل: طَاَف َرُسوُل  ْهِميِّ َأيِب َوَداَعَة السَّ ْبِن  اْلُمطَِّلِب  احْلَرِّ َصاِلٍح، َعِن  يَ ْوٍم قَاِئٍظ َشِديِد  ْيِت يف  ،  ب َ
َمْنزِِلهِ   فَاْسَتْسَقى رَْهطًا ِمْن قُ َرْيٍش فَ َقاَل: " َهْل ِعْندَ  ُهْم ِإىَل  ِمن ْ " فََأْرَسَل رَُجٌل  إِلَْيِه؟  ِمْنُكْم َشَراٌب َفرُيِْسَل  َفَجاَءْت َجارِيٌَة ،  َأَحٍد 

نَِبيُذ زَبِيبٍ  ِإاَنٌء ِفيِه  تُ عْ ،  َمَعَها  ِبُعوٍد  َأاَل ََخَّْرتَهُ َوَلْو   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  النَِّبُّ َصلَّى  ا رَآَها  "فَ َلمَّ ِمْنهُ  ،  َرُض َعَلْيِه؟  َأْداَنهُ  ا  فَ َلمَّ
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َشِديَدةً  رَاِئَحًة  لَهُ  َنْشَرْبهُ ،  َوَجَد  َحَراًما مَلْ  َيُكْن  ِإْن  هللِا  َرُسوَل  اَي  الرَُّجُل:  فَ َقاَل  اَنَء،  اإْلِ َورَدَّ  ِمْثَل  ،  فَ َقَطَب  َوَصَنَع  اَنَء  اإْلِ َعاَد  فَاْست َ
ُعوا بِ ،  ِمْثَل َذِلكَ َذِلَك، فَ َقاَل الرَُّجُل   اَنِء َوقَاَل: " ِإَذا اْشَتدَّ َعَلْيُكْم َشَرابُهُ فَاْصن َ ِه َهَكَذا َفَدَعا ِبَدْلٍو ِمْن َماِء زَْمَزَم َفَصبَّهُ َعَلى اإْلِ

 " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  17437 أَ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ  ثنا ُسْفيَاُن،  أنبأ  أَبُو ُحَذيْ َفَة،  ثنا  ثنا ََتْتَاٌم،  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ْبُن ُعب َ مْحَُد 

ْبِن َأيِب َوَداَعَة، قَاَل: طَاَف َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ  اْلُمطَِّلِب  َأيِب َصاِلٍح، َعِن  ، َعْن  اْلَكْلِبِّ يَ ْوٍم َحارٍّ فَاْسَتْسَقى  َعِن  ِه َوَسلََّم يف 
ةَ ، فَُأيتَ ِبِِاَنٍء ِمْن نَِبيذٍ  ا رَفَ َعهُ ِإىَل ِفيِه َقَطَب َفرَتََكُه، فَ َقاَل الرَُّجُل: اَي َرُسوَل هللِا َهَذا َشَراُب َأْهِل َمكَّ ُثَّ ، َأَحَراٌم ُهَو؟ َفَسَكتَ ،  فَ َلمَّ

اُه، فَ َقاَل َلهُ الرَُّجُل ِمْثَل َذلِ  ُثَّ َسَقى الَِّذي يَِليِه َوالَِّذي َعْن ،  َفَدَعا ِبَذنُوٍب َأْو َدْلٍو ِمْن َماٍء َفَصبَّهُ َعَلْيهِ ،  كَ َأََتهُ الثَّانَِيَة فَ َقَطَب فَ َنحَّ
ُعوا بِِه ِإَذا غََلَبُكْم "  ، مَيِيِنهِ   ُثَّ قَاَل: " َهَكَذا اْصن َ

َا َرَواهُ اْلَكْلِبُّ  ِإَّنَّ َمرْتُوكٌ ،  فَ َهَذا  اَبَذاُن َضِعيفٌ َوأَبُو َصالِ ،  َواْلَكْلِبُّ  فَ غَِلَط يف  ،  اَل حُيَْتجُّ ِِبَرَبُِِهَا َورََواهُ حَيََْي ْبُن مَيَاٍن َعْن ُسْفيَانَ ،  ٍح 
 ِإْسنَاِدهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا أَبُو َمْعَمٍر، ثنا اْبُن مَيَاٍن، ح  َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، أنبأ   - 17438
ُد ْبُن  َهاّنُّ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َعِليٍّ حُمَمَّ ِد ْبِن َِبٍْر اْلَعطَّاُر  ، ُسَلْيَمانَ َوأنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ َوَأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

، َعْن َخاِلِد ْبِن  قَااَل: ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن َحِبيِب ْبِن الشَِّهيِد، ثنا حَيََْي ْبُن مَيَاٍن، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َمْنُصورٍ ،  يًعا اِبْلَبْصَرةِ َجَِ 
، قَاَل: َعِطَش َرُسوُل هللِا َصلَّى   َقايَةِ ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحْوَل اْلَكْعَبِة فَاْسَتْسَقىَسْعٍد، َعْن َأيِب َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاِريِّ ، فَُأيتَ بَِنِبيٍذ ِمَن السِّ

هُ فَ َقَطَب فَ َقاَل: " َعَليَّ ِبَذنُوٍب ِمْن زَْمَزَم " َفَصبَّهُ َعَلْيِه ُثَّ َشِرَب، فَ َقاَل رَُجٌل: َحَراٌم ُهوَ  َلْفُظ   اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " اَل "  َفَشمَّ
ِهيِديِّ َوَحِديُث َأيِب َمْعَمٍر خُمَْتَصٌر: ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يف الطَّ  َواِف: َأَحاَلٌل ُهَو َأْم َحَراٌم؟ قَاَل: " َحِديِث الشَّ

 . يَ ْعِِن النَِّبيذَ ،  َحاَلٌل "
َمْعرُ   ْبُن ُعَمَر: َهَذا َحِديٌث  ْبِن مَيَانٍ قَاَل َعِليُّ  بَِيْحََي  ْسنَادُ ،  وٌف  اإْلِ انْ َقَلَب َعَلْيِه  ِإنَّهُ  َأيِب  ،  َويُ َقاُل:  اْلَكْلِبِّ َعْن  َلَط ِِبَِديِث  َواْخت َ

 َوأَبُو َصاِلٍح َضِعيفٌ ، َواْلَكْلِبُّ َمرْتُوكٌ ، َصاِلحٍ 
 منكر.  # قال المحقق:

َد ْبَن َعْبِد هللِا ْبِن َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أَ   -  17439 ْعُت حُمَمَّ ْعُت َعْبَداَن يَ ُقوُل: َسَِ نْ بَأَ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، قَاَل: َسَِ
، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َخاِلِد ْبِن َسْعدٍ ، َُّنرَْيٍ، يَ ُقوُل: اْبُن مَيَاٍن َسرِيُع النِّْسيَانَ  َا ُهَو َعِن َوَحِديثُهُ َخطَأٌ َعِن الث َّْورِيِّ ، َعْن َأيِب َمْسُعوٍد، ِإَّنَّ

، َعْن َأيِب َصاِلٍح، َعِن اْلُمطَِّلِب ْبِن َأيِب َوَداَعةَ   اْلَكْلِبِّ
 صحيح.  # قال المحقق:
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، قَاَل: قَاَل اْلُبَخاِريُّ يف َحِديثِ   -  17440 ْيِديُّ حَيََْي ْبِن اْلَيَماِن: َهَذا مَلْ َيِصحَّ َعِن   َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد، أَنْ بَأَ أَبُو َأمْحََد، ثنا اجْلُن َ
َأيِب   َعْن   ، اْلَكْلِبِّ ُسْفيَاَن  َعْن  َوَغرْيُُه:  اأْلَْشَجِعيُّ  َوقَاَل  َهَذا،  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  اْلُمطَِّلبِ النَِّبِّ  َعِن   َصاِلٍح، 

 صحيح للبخاري. # قال المحقق:
أَبُو    -  17441 احلَْ َأْخرَباََن  َعِليٍّ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثنا   ، اْلَمْحُموِديُّ احْلََسِن  أَبُو  أَنْ بَأَ   ، َلِميُّ السُّ الرَّمْحَِن  أَبُو  ،  اِفظُ َعْبِد  ثنا 

 . َل: اَل حُتَدِّْث هِبََذا ُموَسى، قَاَل: ذََكْرُت ِلَعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْهِديٍّ َحِديَث ُسْفيَاَن َعْن َمْنُصوٍر، يف النَِّبيِذ، قَا
ْيُخ: َوَقْد َسَرقَهُ َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن أاََبٍن فَ َرَواهُ َعْن ُسْفيَانَ  ،  َوَسَرَقهُ اْلَيَسُع ْبُن ِإَْسَاِعيَل فَ َرَواهُ َعْن زَْيِد ْبِن احْلُبَاِب َعْن ُسْفيَانَ ،  قَاَل الشَّ

 َواْلَيَسُع ْبُن ِإَْسَاِعيَل َضِعيُف احْلَِديثِ ، َمرْتُوكٌ َوَعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأاَبٍن 
 صحيح البن مهدي.  # قال المحقق:

 
ارَُقطْ   -   17442 الدَّ احْلََسِن  َأيِب  َعْن  احْلَاِرِث،  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو   ، َلِميُّ السُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  ِبَذِلَك  عَ َأْخرَباََن  ْبُن  َجرِيُر  َورََواهُ   ، ْبِد ِِنِّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم َوُدَعائِِه ِبَشَراٍب، قَاَل: احْلَِميِد، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب زاَِيٍد، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف ِقصَِّة طََواِف النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 
ِمْنهُ  َفَشِرَب  ِبَشَراٍب  ِفيِه  ،  فَُأيتَ  َفَصبَّهُ  اِبْلَماِء  َدَعا  ِفيهِ ،  َفَشِربَ ُثَّ  َفَصبَّهُ  مِبَاٍء  َفَدَعا  َعَلْيِه  اْشَتدَّ  َثاَلثَةً ،  ُثَّ  َأْو  َمرََّتنْيِ  َشِرَب  ُثَّ ،  ُثَّ 

تُ ُلوهُ اِبْلَماِء "    قَاَل: " ِإَذا اْشَتدَّ َعَلْيُكْم فَاق ْ
اُء، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِقصََّة طََواِف النَِّبِّ َصلَّى    اَل حُيَْتجُّ ِبِه ِلُسوِء ِحْفِظِه َوَقدْ ،  َويَزِيُد ْبُن َأيِب زاَِيٍد َضِعيفٌ  َرَوى َخاِلٌد احْلَذَّ

َا تُ ْعَرُف َهِذِه الّزاَِيَدةُ ِمْن رَِوايَِة اْلكَ ، مَلْ َيْذُكْر ِفيَها َما ذََكَر يَزِيُد ْبُن َأيِب زاَِيدٍ ، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُشْرِبهِ  َوزَاَد يَزِيُد:   ،ْلِبِّ َكَما َمَضى َوِإَّنَّ
وََكْيَف يَُظنُّ اِبلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيْشَرَب اْلُمْسِكَر ِإْن َكاَن ، َوُهَو ِِبِاَلِف َسائِِر الّرَِوااَيتِ ، َشرِبَهُ ِمْنهُ قَ ْبَل َخْلِطِه اِبْلَماءِ 

 َوهللاُ َأْعَلمُ ، ْن خَيِْلطَهُ اِبْلَماِء؟ َفَدلَّ َعَلى أَنَّهُ اَل َأْصَل َلهُ ُمْسِكًرا َعَلى زَْعِمِهْم قَ ْبَل أَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َراجُ   -  17443 ُد ْبُن احْلََسِن السِّ َبٍل، ثنا ثنا ُموَسى ْبُن َهارُوَن، ثنا  ،  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ َأمْحَُد ْبُن َحن ْ

، قَاَل: َشِهْدُت َعطَاًء َوُسِئَل َعِن النَِّبيِذ   فَ َقاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َعْبُد الصََّمِد، ثنا َدارٌِم يَ ْعِِن اْبَن َعْبِد احْلَِميِد احْلََنِفيَّ
َوِإنَّ الرَُّجَل  ،  اْبَن َأيِب راََبٍح ِإنَّ َهُؤاَلِء َيْسُقونَ نَا يف اْلَمْسِجِد، فَ َقاَل: َأَما َوهللِا َلَقْد َأْدرَْكتُ َها  فَ ُقْلُت: ايَ ،  َوَسلََّم: " ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم "

ْلَتِزُق َشَفتَاهُ ِمْن َحاَلَوَِتَا َها فَ ت َ َهاوَ ، لَِيْشَرُب ِمن ْ َها اْلَعِبيُد فَ ت َ  نُوا هِبَا َوَلِكنَّ احْلُّرِيََّة َذَهَبْت َوَولِي َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْيٍد، ثنا ُعْثَماُن بْ  - 17444 ٌد،  َوَأمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََنهُ َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ُّ، ثنا ُمَسدَّ ُن ُعَمَر الضَّبِّ

بَاّنُّ  ي ْ ، ثنا َعْبُد اْلَمِلِك اْبُن َأِخي اْلَقْعَقاِع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َوَجَد َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ثنا َعْبُد اْلَواِحِد، ثنا ُسَلْيَماُن الشَّ
 َوَسلََّم ِمْن رَُجٍل رِيَح نَِبيٍذ، فَ َقاَل: " َما َهِذِه الّرِيُح؟ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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أنبأ    -  17445  ، انَ َوَأْخرَباََن َعِليٌّ ْبِن  اْلَمِلِك  ، َعْن َعْبِد  بَاّنِّ ي ْ الشَّ ثنا َوْرقَاُء، َعْن ُسَلْيَماَن  ثنا َعْبُد الصََّمِد،  ثنا ََتْتَاٌم،  ِفٍع َأمْحَُد، 

مِ  فَ َوَجَد  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  رَُجٌل  َجاَء  قَاَل:  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  اْلَقْعَقاِع،  َأِخي  "  اْبِن  الّرِيُح؟  َهِذِه  َما   " فَ َقاَل:  ِرحيًا  ْنهُ 
" ِمْنهُ  ِإِلَّ  نَِبيٌذ، قَاَل: " فََأْرِسْل  إِلَْيِه فَ َوَجَدهُ َشِديًدا ،  فَ َقاَل:  َلَمْت ،  َفَدَعا مِبَاٍء َفَصبَّهُ َعَلْيِه ُثَّ َشِربَ ،  فََأْرَسَل  اْغت َ ِإَذا   " ُثَّ قَاَل: 

ابِ  اْلَمِلكِ َأْشرِبَ ُتُكْم فَاْكِسُروَها  ، َعْن َعْبِد  اْلِعْجِليِّ َأيِب َخاِلٍد، َعْن قُ رََّة  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أَْيًضا  " َورََواهُ  ُمُتوََنَا ،  ْلَماِء  َوقَاَل: " فَاْقطَُعوا 
 اِبْلَماِء " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْعُت َأاَب اْلَقاِسِم َعْبَد اْْلَاِلِق ْبَن َعِليٍّ اْلُمَؤذِّ  -  17454 ِد ْبِن حَمُْموٍد اْلُمزَكِّي بُِبَخارَا َوَسَِ َد ْبَن حُمَمَّ ْعُت أاََب َعِليٍّ حُمَمَّ َن، يَ ُقوُل: َسَِ
ْعُت ِإْسَحا َماُم ِبَسَمْرقَ ْنَد يَ ُقوُل: َسَِ َد ْبَن َنْصٍر اْلَمْرَوِزيُّ اإْلِ ْعُت أاََب َعْبِد هللِا حُمَمَّ ْعُت َق ْبَن ِإبْ َراِهيَم احْلَْنظَلِ يَ ُقوُل: َسَِ ، يَ ُقوُل: َسَِ يَّ
َا َحِديُثُكُم الَّ  اْلُكوَفِة ِإَّنَّ اَي َأْهَل  اْلُكوَفِة:  ِإْدرِيَس اْلُكويفَّ، يَ ُقوُل: قُ ْلُت أِلَْهِل  هللِا ْبَن  ثُونَهُ يف الرُّْخَصِة يف النَِّبيِذ َعِن َعْبَد  ِذي حُتَدِّ

ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍص اللَّيْ أَْيَن أَ ،  اْلِعْميَاِن َواْلُعورَاِن َواْلِعْمَشانِ  َثِِن حُمَمَّ ، َعْن  نْ تُْم َعْن أَبْ نَاِء اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر؟ َحدَّ ِثيُّ
هللاُ َعْنهُ   اْْلَطَّاِب َرِضَي  ْبِن  ْبِن ُعَمَر  هللِا  ْبِن َعْوٍف، َعْن َعْبِد  الرَّمْحَِن  ْبِن َعْبِد  هللاُ َعَلْيِه َأيِب َسَلَمَة  هللِا َصلَّى  ْعُت َرُسوَل  قَاَل: َسَِ

 وَُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم " ، َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ُكلُّ ُمْسِكٍر ََخْرٌ 
 صحيح لعبد هللا بن إدريس.  # قال المحقق:

 
ثنا    -  17460 ِباَلٍل،  ْبُن  أَبُو َحاِمِد  أنبأ  اْلَفِقيُه،  أَبُو طَاِهٍر  ُموَسى، َعِن َأْخرَباََن  ْبُن  هللِا  ْيُد  ثنا ُعب َ  ، اأْلَمْحَِسيُّ ِإَْسَاِعيَل  ْبُن  ُد  حُمَمَّ

، ِه َوَسلََّم: " َأاَل ِإنَّ اْلَمَزاَة َحَرامٌ احْلََسِن ْبِن َصاِلٍح، َعْن َخاِلِد ْبِن اْلِفْزِر، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ 
 اَل ِإنَّ اْلَمَزاَة َحَراٌم، َخْلُط اْلُبْسِر َوالتَّْمِر، َوالتَّْمِر َوالزَّبِيِب " أَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ ا،  َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ َوأَبُو َبْكرٍ   -  17462 ْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ حُمَمَّ
 ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعِن اْمَرأٍَة، َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َسْلَماَن، َعْن َعِقيِل ْبِن َخاِلٍد، َعْن َمْعَبِد ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َعْن َأِخيِه َعْبِد هللاِ 

َعْت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َا َسَِ يًعا َأَنَّ َتِبُذوا التَّْمَر َوالزَّبِيَب َجَِ ُهَما َوْحَدهُ "، َم يَ ُقوُل: " اَل تَ ن ْ    انِْبُذوا ُكلَّ َواِحٍد ِمن ْ
َا ََنَى َعْنهُ ِْلَْلِطِهَما َسَواءً  َأَحُدُُهَا َأْن َيكُ قَاَل الشَّْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: ََنُْي النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْْلَِليَطنْيِ حَيَْتِمُل َأْمَرْيِن:  وَن ِإَّنَّ

ُلغْ  ْسَكاِر َأْو مَلْ يَ ب ْ َرُب ِإىَل ااِلْشِتَدادِ ، َوَأاَبَح ُشْربَهُ ِإَذا نُِبَذ َعَلى ِحَدتِهِ ،  بَ َلَغ َحدَّ اإْلِ َا ََنَى َعْنُه؛ أِلَنَّهُ أَق ْ َوِإَذا  ،  َواآْلَخُر َأْن َيُكوَن ِإَّنَّ
يًعا اَل حَيُْرُم َوَعَلى َهَذا اْلَمْعىَن الثَّاّن َيُدلُّ ،  ِه َكاَن أَبْ َعَد َعِن ااِلْشِتَدادِ نُِبَذ َعَلى ِحَدتِ  ُلْغ َحاَلَة ااِلْشِتَداِد يف اْلَمْوِضَعنْيِ َجَِ   َفَما مَلْ يَ ب ْ

 َما 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  ، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ ، رايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن، َوأَبُو زَكَ   - 17487 أنبأ حُمَمَّ

َد ْبَن حَيََْي ْبِن َحبَّا ، َأنَّ حُمَمَّ ثَهُ َن، َأْخرَبَهُ أَ َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن ُأَساَمةُ ْبُن زَْيٍد اللَّْيِثيُّ َأنَّ َأاَب  ، نَّ َواِسَع ْبَن َحبَّاَن َحدَّ
ثَهُ  ُتُكْم َعِن النَِّبيذِ ،  َسِعيٍد اْْلُْدرِيَّ َحدَّ  َواَل ُأِحلُّ ُمْسِكرًا " ، َأاَل فَانْ َتِبُذوا، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ََنَي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 جَاءَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ خَمْر ا أَوْ نَبِيذًا مُسْكِر ا بَابُ مَا  
ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسِعيٍد الدِّ   -  17500 َهاّنُّ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ اٍر،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َمْشِقيُّ

َث ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز،ثنا الْ  َها   َولِيُد، ثنا اْبُن َْلِيَعَة، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن ُعْرَوَة، أَنَّهُ َحدَّ َأنَّ  ،  َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي هللاُ َعن ْ
 فَِإنَّ َأوََّْلَا َوآِخَرَها َحَراٌم " ،  وََكِثريِهِ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " اْجِلُدوا يف قَِليِل اْْلَْمرِ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ لَهُ 
ِد ْبِن ُسَلْيَماَن َرمِحَهُ هللاُ  -  17508 َماُم أَبُو الطِّيِب َسْهُل ْبُن حُمَمَّ ثَ نَا الشَّْيُخ اإْلِ ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ، َحدَّ َماُم َواِلِدي، ثنا حُمَمَّ ثنا اإْلِ

ُد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَّ  ، ثنا زاَِيُد ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن ُموَسى احْلََرِشيُّ ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، ُخَزمْيََة، ثنا حُمَمَّ
فَِإْن َعاَد الرَّابَِعةَ ، فَِإْن َعاَد فَاْجِلُدوهُ ، فَِإْن َعاَد فَاْجِلُدوهُ ، َل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َشِرَب اْْلَْمَر فَاْجِلُدوهُ َأنَّ َرُسو 

َعْيَمانَ  الن ُّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  " قَاَل: َوَضَرَب َرُسوُل هللِا َصلَّى  تُ ُلوهُ  َأنَّ احْلَدَّ َقْد َوَقَع ِحنَي فَاق ْ اْلُمْسِلُموَن  َمرَّاٍت، قَاَل: فَ َرَأى  َأْرَبَع   
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر وَ  َُما قَااَل ذَ ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ َضَرَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْرَبَع َمرَّاٍت َورََواهُ َمْعَمٌر َعْن حُمَمَّ  ِلكَ أَنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ شَرَاب  أَوْ لُقِيَ سَكْرَانَ 
اْلَعبَّاِس َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، قَالُوا: ثنا أَبُو ، َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو - 17512

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ُد ْبُن طَْل،  حُمَمَّ َثِِن حُمَمَّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ َحَة ْبِن يَزِيَد ْبِن رَُكانََة، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعْن حُمَمَّ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْْلَْمِر ِإالَّ َأِخريًا، َلَقْد َغَزا َغْزَوَة تَ ُبوَك فَ َغِشَي َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َما َضَرَب رَ  ُسوُل هللِا َصلَّى 

َلِميُّ  احْلُْجَرِة، فَ َقاَل: " َمْن َهَذا؟ " َفِقيَل: أَبُو  َحَّتَّ َقَطَع بَ ْعَض ُعَرى  ،  َوُهَو َسْكَرانُ ،  ُحْجَرتَهُ ِمَن اللَّْيِل أَبُو َعْلَقَمَة ْبُن اأْلَْعَوِر السُّ
ُقْم ِإلَْيِه رَُجٌل ِمْنُكمْ  فَ ْليَْأُخْذ بَِيِدِه َحَّتَّ يَ ُردَّهُ ِإىَل رَْحِلِه " َوَهَذا ِإْن ،  َعْلَقَمَة َسْكَراُن، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لِي َ

ا يَ ْعِِن: مَلْ يُ َوقِّْتهُ لَْفظًا َوَقْد َوق ََّتهُ ِفْعاًل َوَذِلَك يُ َردُّ   َصحَّ فَ َقْوُل اْبنِ  َا مَلْ يَ ْعِرْض َلهُ ،  َعبَّاٍس: مَلْ يَِقْت يف اْْلَْمِر َحدًّ ،  َوهللاُ َأْعَلمُ ،  َوِإَّنَّ
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َراٍر ِمْنهُ َأْو ِبَشَهاَدِة ُعُدولٍ بَ ْعَد ُدُخوِلِه َداَر اْلَعبَّاِس ِمْن َأْجِل أَنَّهُ مَلْ َيُكْن ثَ َبَت َعَلْيِه احلَْ  َا لُِقَي يف الطَّرِيِق مَيِيُل َفُظنَّ ِبِه  ،  دُّ ِِبِق ْ َوِإَّنَّ
ْكرُ   َوهللاُ َأْعَلمُ ، فَ َلْم َيْكِشْف َعْنهُ َوتَ رََكهُ ، السُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 ى يَذْهَبَ سُكْرُهُ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي حَالِ السُّكْرِ أَوْ حَتَّ 
ٍد اْلُمْقِرئُ  - 17522 ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ُهْدبَُة، ثنا ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ

َأنَّ رَُجاًل رُِفعَ  َماِلٍك،  ْبِن  أََنِس  ثنا قَ تَاَدُة، َعْن  ِمْن ِعْشرِيَن   َُهَّاٌم،  " فََأَمَر َقرِيبًا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َسِكَر، قَاَل:  النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل 
 َأْعَلمُ   َوهللاُ ، َوذََكَر احْلَِديَث َوَهَذا حُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن رُِفَع إِلَْيِه بَ ْعَدَما َذَهَب ُسْكُرهُ ، رَُجاًل َفَجَلُدوهُ اِبجْلَرِيِد َوالنَِّعاِل "

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َعْمرٍو  -   17523 َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  ْبُن ،  قَااَل:  ِإبْ َراِهيُم  ثنا 
، أَنَّهُ قَاَل: اَل َأْشَرُب نَِبيَذ اجْلَرِّ   َمْرزُوٍق، ثنا َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأيِب  يَّاِح، َعْن َأيِب اْلَودَّاِك، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ الت َّ

َا َشرِبْ   بَ ْعَد ِإْذ ُأيتَ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِنْشَواَن فَ َقاَل: اَي رَُسوَل هللِا َما َشرِْبُت ََخًْرا، َءٍة، ِإَّنَّ ُت نَِبيَذ زَبِيٍب َوََتٍْر يف ُدابَّ
ِء "  قَاَل: " فََأَمَر ِبِه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُنِهَز اِبأْلَْيِدي َوُخِفَق اِبلنَِّعاِل، قَاَل: َوََنَى ابَّ  َعِن الزَّبِيِب َوالتَّْمِر َوَعِن الدُّ

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلََسِن ْبُن فُوَركٍ  - 17524 أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا ُشْعَبُة،  ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
ْعُت رَُجاًل، ِمْن َأْهِل جَنَْراَن، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَّ  ِبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأيتَ ِبَرُجٍل َسْكَراَن فَ َقاَل: اَي  َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، قَاَل: َسَِ

َا َشرِْبُت زَبِيبًا َوََتًْرا ، َرُسوَل هللِا ِإّّنِ مَلْ َأْشَرِب اْْلَْمرَ  ُهَما َأْن خُيَْلطَا "، " فََأَمَر ِبِه َفُضِرَب احْلَدَّ ، ِإَّنَّ    َوََنَى َعن ْ
 اَعِة َعْن ُشْعَبَة ُثَّ َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ َهَكَذا رَِوايَةُ اجْلَمَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ حَدِّ الْخَمْرِ 
َثِِن  -  17543 َهاّنُّ، َحدَّ ِد ْبُن َحيَّاَن اأْلَْصب َ َهاّنُّ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ْبُن َأاَبَن، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن اْلَولِيُد  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ

ِد ْبِن فُ َلْيٍح، َعْن ثَ ْوِر ْبِن   زَْيٍد، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، "  ُسْفيَاَن، ثنا َسِعيُد ْبُن َكِثرِي ْبِن ُعَفرْيٍ، ثنا حَيََْي ْبُن فُ َلْيٍح َأُخو حُمَمَّ
رَّاَب، َكانُوا ُيْضَربُوَن َعَلى َعْهدِ  ، قَاَل: وََكانُوا يف ِخاَلفَِة  ،  َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َأنَّ الشُّ يَ ْعِِن اِبأْلَْيِدي َوالنَِّعاِل َواْلِعِصيِّ

َبْكرٍ  أَبُو  فَ َقاَل  َوَسلََّم،  َعلَْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعْهِد  يف  ُهْم  ِمن ْ َأْكثَ َر  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َبْكٍر  رَ َأيِب  َهَذا  َْلُْم  فَ َرْضنَا  َلْو  َعْنُه:  هللاُ  ،  ِضَي 
ى ََنًْوا ِمَّا َكانُوا ُيْضَربُوَن يف َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوخَّ َ ،  فَ ت َ ، َفَكاَن أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ جَيِْلُدُهْم َأْربَِعنَي َحَّتَّ تُ ُويفِّ

َأْربَِعنيَ ُثَّ َكاَن   بَ ْعِدِهْم َفَجَلَدُهْم َكَذِلَك  ِمْن  هللاُ َعْنهُ  َأْن  ،  ُعَمُر َرِضَي  بِِه  اأْلَوَِّلنَي َوَقْد َشِرَب فََأَمَر  اْلُمَهاِجرِيَن  ِمَن  ِبَرُجٍل  ُأيتَ  َحَّتَّ 
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َنَك ِكتَاُب هللِا، قَاَل: َويف ِأيِّ   ِكتَاِب هللِا جتَُِد َأْن اَل َأْجِلَدَك؟ قَاَل: ِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل يَ ُقوُل يف ِكتَابِِه:  جُيَْلَد، فَ َقاَل: ملَ جَتِْلُدّن؟ بَ ْيِِن َوبَ ي ْ
الصَّاحِلَاِت ُجنَاٌح ِفيَما طَِعُموا{ ]املائدة:   الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  اآْليَةَ 93}لَْيَس َعَلى  هللاُ َعَلْيِه ،  [  هللِا َصلَّى  َمَع َرُسوِل  َشِهْدُت 

ُل؟ فَ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ِإنَّ َهُؤاَلِء اآْلاَيِت  لََّم َبْدرًا َوُأُحًدا َواْْلَْنَدَق َواْلَمَشاِهَد، فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنُه: َأاَل تَ ُردُّوَن َعَلْيِه َما يَ ُقو َوسَ 
لِْلَماِضنيَ  اْلبَاِقنيَ ،  نَ َزَلْت ُعْذرًا  ًة َعَلى  اْْلَْمرُ فَ ُعْذُر اْلَماضِ ،  َوُحجَّ َأْن حُتَرََّم َعَلْيِهُم  لَُقوا هللاَ َعزَّ َوَجلَّ قَ ْبَل  ُْم  ًة َعَلى ،  نَي؛ أِلَنَّ َوُحجَّ

َا اْْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب   [ اآْليََة، فَِإْن َكاَن ِمَن 90َواأْلَْزاَلُم{ ]املائدة:  اْلبَاِقنَي؛ أِلَنَّ هللاَ تَ َعاىَل يَ ُقوُل: }اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ
َل ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنُه: َفَماَذا تَ َرْوَن؟ قَاَل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت ُثَّ ات ََّقْوا َوَأْحَسُنوا فَِإنَّ هللاَ َقْد ََنَى َأْن ُتْشَرَب اْْلَْمُر، قَا

، َوَعَلى اْلُمْفرَتِي ََثَانُوَن َجْلَدةً ،  َوِإَذا َهَذى اْفرَتَى،  َوِإَذا َسِكَر َهَذى،  ُه: نَ َرى أَنَّهُ ِإَذا َشِرَب َسِكرَ َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعنْ 
 . فََأَمَر ُعَمُر َفُجِلَد ََثَاِننيَ 

 
، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا َسِعيُد ْبُن َكِثرِي ْبِن َأْخرَباََنهُ َعالِيًا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ   –  17544  اْلَفاِرِسيُّ

رَّاَب، َثِِن حَيََْي ْبُن فُ َلْيٍح، َعْن ثَ ْوِر ْبِن زَْيٍد، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ الشُّ َكانُوا ُيْضَربُوَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا   ُعَفرْيٍ، َحدَّ
َ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ُثَّ ذََكَر احْلَِديَث ِبطُولِهِ ، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبأْلَْيِدي َوالنَِّعاِل َواْلِعِصيِّ  َصلَّى  َحَّتَّ تُ ُويفِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْإِمَامِ فِيمَا يُؤَدِّبُ إِنْ رَأَى تَرْكَهُ تَرَكَهُ 
ِد ْبِن ُسَلْيَماَن َرمِحَهُ هللاُ ِإْماَلءً  - 17552 َماُم أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَّ ثَ نَا اإْلِ ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َحدَّ ثنا الرَّبِيُع  ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

هللِا ْبَن َشْوَذٍب، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اْلَواِحِد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن بُ َرْيَدةَ  ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا أَيُّوُب ْبُن ُسَوْيٍد، َعِن اْبِن َشْوَذٍب يَ ْعِِن َعْبَد 
إِ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  قَاَل: َكاَن  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُعَمَر،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن   ، ِباَلاًل اأْلَْسَلِميِّ َأَمَر   " َغِنيَمًة  َأَصاَب  فَ نَاَدى   َذا 

سُ ،  َفرَيَْفُع النَّاُس َما َأَصابُوا ،  َثاَلَثً  ْعَت ِباَلاًل  ،  ُثَّ َيَُْمُر ِبِه فَ ُيَخمَّ َمِت اْلَغنِيَمةُ فَ َقاَل: " َهْل َسَِ فََأََتهُ رَُجٌل ِبزَِماٍم ِمْن َشْعٍر َوَقْد ُقسِّ
َعَك َأْن   فَِإّّنِ  ،  َتَْيتَ بِِه؟ " فَاْعَتَذَر ِإلَْيِه، فَ َقاَل َلُه: " ُكْن أَْنَت الَِّذي تُ َوايف ِبِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ يُ نَاِدي َثاَلًَث؟ " قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: " َفَما َمن َ

َلهُ ِمْنَك "   ب َ  َلْن أَق ْ
 وََكَذِلَك َرَواهُ أَبُو ِإْسَحاَق اْلَفَزاِريُّ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشْوَذبٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 وَمَا وَرَدَ فِي الْخِتَانِ ،  بَابُ السُّلْطَانِ يُكْرِهُ عَلَى الِاخْتِتَانِ أَوِ الصَّبِيُّ وَسَيِّدُ الْمَمْلُوكِ يُأْمَرَانِ بِهِ 
ةَ   -   17558 مِبَكَّ اْلَقْزِويِِنُّ  بُ ْنَداٍر  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  سَ ،  َأْخرَباََن  ِد  حُمَمَّ أَبُو  َعِليٍّ  ثنا  أَبُو  ثنا   ، يبَاِجيُّ الدِّ َأمْحََد  ْبُن  ْهُل 

ُد ْبُن َدا ِد ْبِن اأْلَْشَعِث ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ُد ْبُن حُمَمَّ ُوَد ْبِن ُسَلْيَماَن الصُّويفُّ قَاَل: قُِرَئ َعَلى  حُمَمَّ
ِد  ِد ْبنِ َأيِب َعِليٍّ حُمَمَّ َثِِن ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ : َحدَّ ِد ْبِن اأْلَْشَعِث اْلُكويفِّ  َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن  ْبِن حُمَمَّ
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ٍد، َعْن أَبِ  ِه َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب، ثنا َأيِب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ِه َعِليِّ ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليٍّ يِه، َعْن َجدِّ
ال هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف  هللاُ َعْنُه، قَاَل: َوَجْداَن يف قَائِِم َسْيِف َرُسوِل هللِا َصلَّى  يرُْتَُك يف  أَبِيِه َعِليٍّ َرِضَي  َلَف اَل  اأْلَق ْ ِإنَّ   " صَِّحيَفِة: 

 ْساَلِم َحَّتَّ خُيَْتنَتُ َوَلْو بَ َلَغ ََثَاِننَي َسَنًة "  اإْلِ 
ْسنَادِ  اَلُم هِبََذا اإْلِ ْيِت َعَلْيِهُم السَّ َفرُِد ِبِه َأْهُل اْلب َ  َوَهَذا َحِديٌث يَ ن ْ

 موضوع.  # قال المحقق:
 

ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي ْبِن َعْبِد  -  17561 ْغَدادَ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ، بِب َ ِريُّ كَّ اِفِعيُّ ،  اجْلَبَّاِر السُّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا الشَّ ثنا  ،  أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
اَن اْلَغاَليِبُّ، قَاَل: َسأَْلُت َأاَب زََكرايَّ َعنْ  ِد ْبِن اأْلَْزَهِر، ثنا اْلُمَفضَُّل ْبُن َغسَّ ثَ نَا ِبِه عَ  َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا  َحِديٍث َحدَّ

اِك   َثِِن رَُجٌل ِمْن َأْهِل اْلُكوَفِة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، َعِن الضَّحَّ ْيُد هللِا ْبُن َعْمرٍو، َحدَّ ْبِن قَ ْيٍس، قَاَل: َكاَن اِبْلَمِديَنِة اْمَرَأةٌ  ُعب َ
اجْلََوارِ  أُمُّ َعِطيََّة ََتِْفُض  تَ ْنِهِكي يُ َقاُل َْلَا  اْخِفِضي َواَل  أُمَّ َعِطيََّة  اَي  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  فَِإنَّهُ َأْسَرى ،  ي، فَ َقاَل َْلَا َرُسوُل هللِا َصلَّى 

 َوَأْحَظى ِعْنَد الزََّواِج " ، لِْلَوْجهِ 
 اُك ْبُن قَ ْيٍس َهَذا لَْيَس اِبْلِفْهِريِّ قَاَل اْلَغاَليِبُّ: فَ َقاَل أَبُو زََكرايَّ َوُهَو حَيََْي ْبُن َمِعنٍي: الضَّحَّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثَ   -  17563 وَكِِّل، ثنا َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، َحدَّ ُد ْبُن اْلُمت َ ِِن حُمَمَّ
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: َعقَّ َرُسوُل هللِا اْلَولِيُد ْبُن ُمسْ  ، َعْن حُمَمَّ ٍد اْلَمكِّيِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن ِلٍم، َعْن زَُهرْيِ ْبِن حُمَمَّ

مٍ  َعِة أايَّ ُهَما ِلَسب ْ ن َ  احْلََسِن َواحْلَُسنْيِ َوَخت َ
 الختن. صحيح لغيره بدون زيادة  # قال المحقق:

 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا اأْلَْسَفاِطيُّ يَ ْعِِن: اْلَعبَّاَس ْبَن اْلَفْضِل، ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  17564 أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

نَا أُمِّ اأْلَسْ  ثَ ت ْ ْيِد ْبِن َأيِب بَ ْرزََة، حُتَدُِّث، َعْن َجدَِّها َأيِب بَ ْرزََة،  َوََتْتَاٌم، قَااَل: ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، َحدَّ َيَة بِْنَت ُعب َ ْعُت ُمن ْ َوِد، قَاَلْت: َسَِ
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  ََتْتَامٍ ،  َعِن  َحِديِث  َلْفُظ   " خَيَْتنِتَ  َحَّتَّ  اَل   " هللِا، قَاَل:  بَ ْيَت  حَيُجُّ  َلِف  اأْلَق ْ اأْلَْسَفاِطيِّ    ،يف  َويف رَِوايَِة 

ْعُت أاََب بَ ْرزََة قَاَل: َسأَْلنَا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعنْ  َيَة قَاَلْت: َسَِ ْعُت ُمن ْ َلَف حَيُجُّ بَ ْيَت هللاِ  قَاَل: َسَِ قَاَل: " اَل ، رَُجٍل أَق ْ
 َحَّتَّ خَيَْتنِتَ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا َعْبَداُن، ثنا أَيُّوُب اْلَوزَّ  - 17565 اُن، ثنا اْلَولِيُد ْبُن اْلَولِيِد، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ
اْبِن َعبَّاٍس، عَ  ْبِن َعْجاَلَن، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن  ِد  ثَ ْواَبَن، َعْن حُمَمَّ لِلّرَِجالِ اْبُن  اْْلِتَاُن ُسنٌَّة   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  النَِّبِّ َصلَّى  ،  ِن 

 َمْكُرَمٌة لِلنَِّساِء " 
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 َواْلَمْحُفوُظ َمْوقُوفٌ ، َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيفٌ 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
ِد ْبُن َأيِب َحاِمٍد اْلُمْقِرئُ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو  -  17567 ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، حُمَمَّ ثنا ِإبْ َراِهيُم ، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اِج، َعْن َأيِب مَ  اِج، ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، َعِن احْلَجَّ ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَجَّ َمَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل ِليِح ْبِن ُأَسا ْبُن ُسَلْيَماَن اْلرُبُلُِّسيُّ
 النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْْلِتَاُن ُسنٌَّة لِلّرَِجاِل َوَمْكُرَمٌة لِلنَِّساِء " 

اُج ْبُن َأْرطَاَة اَل حُيَْتجُّ بِهِ  َقِطعٌ َوُهَو ، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َأيِب أَيُّوبَ ، َوِقيَل: َعْنهُ ، احْلَجَّ  ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ث  -  17568 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر،  َأْخرَباََنهُ َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ نا حُمَمَّ

اُج، َعْن مَ  ْكُحوٍل، َعْن َأيِب أَيُّوَب، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْْلِتَاُن ُسنٌَّة لِلّرَِجاِل ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زاَِيٍد، ثنا احْلَجَّ
 َوَمْكُرَمٌة لِلنَِّساِء " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد بْ   -  17574 ، أنبأ َماِلٌك، ،  ُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ
ٍر فَُأيتَ ِبَسْوٍط َمْكُسو ،  َفَدَعا لَهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسْوطٍ ،  َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َأنَّ رَُجاًل، اْعرَتََف َعَلى نَ ْفِسِه اِبلّزانَ 

ُثَّ  ، فَأََمَر ِبِه َفُجِلدَ ، َقْد رُكَِّب ِبِه ُفاَلنٌ فَ َقاَل: " فَ ْوَق َهَذا " فَُأيتَ ِبَسْوٍط َجِديٍد مَلْ تُ ْقَطْع ََثََرتُُه، فَ َقاَل: " َبنْيَ َهَذْيِن " فَُأيتَ ِبَسْوٍط 
ُهَوا َعْن حَمَارِ  ت َ ئًا فَ ْلَيْسَترِتْ ِبِسرْتِ هللاِ ،  ِم هللاِ قَاَل: " أَي َُّها النَّاُس َقْد آَن َلُكْم َأْن تَ ن ْ فَِإنَّه َمْن ،  َفَمْن َأَصاَب ِمْنُكْم ِمْن َهِذِه اْلَقاُذورَِة َشي ْ

 يُ ْبِد لَنَا َصْفَحَتهُ نُِقْم َعَلْيِه ِكتَاَب هللِا َعزَّ َوَجلَّ "  
َقِطعٌ  ُمن ْ هللاُ: َهَذا َحِديٌث  اِفِعيُّ َرمِحَهُ  الشَّ ةٌ ،  قَاَل  نَ ْفُسهُ ُحجَّ ِبِه ُهَو  ُبُت  يَ ث ْ يَ ْعرِفُهُ  ،  لَْيَس ِمَّا  َمْن  اْلِعْلِم ِعْنَداَن  َأْهِل  ِمْن  َوَقْد رَأَْيُت 

 فَ َنْحُن نَ ُقوُل بِهِ ، َويَ ُقوُل بِهِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْزِيرِ وَأَنَّهُ لَا يُبْلَغُ بِهِ أَرْبَعنِيَ 

، ِإْماَلءً حَ   -  17584 َلِميُّ السُّ الرَّمْحَِن  أَبُو َعْبِد  ثَ نَا  ْبُن قَ تَاَدةَ ،  دَّ َنْصِر  ْبِن َعِقيٍل، ثنا ،  َوأَبُو  ِد  ْبُن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَّ ثنا َعِليُّ  قَااَل: 
ِد   ِد ْبِن اَنِجَيَة، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ َهاّنُّ اْلَفِقيهُ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا اْبُن  ،  ْبِن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ أنبأ أَبُو حُمَمَّ

، ثنا ِمْسَعٌر، َعْن َخاِلِه الْ  ِميُّ ، ثنا ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ اْلُمَقدَّ ُد ْبُن ُحَصنْيٍ اأْلَْصَبِحيُّ ْعَماِن َولِيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعِن  اَنِجَيَة، ثنا حُمَمَّ الن ُّ
َهاّنِّ  ا يف َغرْيِ َحدٍّ فَ ُهَو ْبِن َبِشرٍي، َكَذا قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َضَرَب " َويف رَِوايَِة اأْلَْصب َ : " َمْن بَ َلَغ َحدًّ

 ِمَن اْلُمْعَتِديَن " َواْلَمْحُفوُظ َهَذا احْلَِديُث ُمْرَسلٌ 
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 ضعيف.  ل المحقق:# قا
 

ثنا أَبُ   -   17585  ، َقِطيُّ ٍد السَّ ْبُن حُمَمَّ اْلَقاِسِم َعْبُد هللِا  أَبُو  ، أنبأ  أَبُو اْلَفْتِح اْلُعَمِريُّ ُد ْبُن حَيََْي ْبِن  َأْخرَباََن الشَّرِيُف  و َجْعَفٍر حُمَمَّ
اِك، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   ثنا َعِليُّ ْبُن َحْرٍب، ثنا أَبُو،  ُعَمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن َحْربٍ  َداُوَد، ثنا ِمْسَعٌر، َعِن اْلَولِيِد، َعِن الضَّحَّ

ا يف َغرْيِ َحدٍّ فَ ُهَو ِمَن اْلُمْعَتِديَن "   َوَسلََّم: " َمْن بَ َلَغ َحدًّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْبُن اْلَفْضلِ   -  17590 احْلَُسنْيِ  أَبُو  نُ َعْيٍم، ثنا ِهَشاٌم،   َأْخرَباََن  ثنا أَبُو  ْبُن ُسْفيَاَن،  ثنا يَ ْعُقوُب  ْبُن َجْعَفٍر،  هللِا  أنبأ َعْبُد  اْلَقطَّاُن، 

ثَهُ َأنَّ النَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل حيَِلُّ  ِبَّ َصلَّى هللاُ  َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعِن اْلُمَهاِجِر ْبِن ِعْكرَِمَة، َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َأيِب َبْكٍر، َحدَّ
ْوِم اآْلِخِر َأْن جَيَْلَد فَ ْوَق َعَشَرِة َأْسَواطٍ  ِإالَّ يف َحدٍّ " َوقَاَل يَ ْعُقوُب: َورََواهُ بَ ْعُض َمْن اَل يُوَثُق ِبرَِوايَِتِه فَ َقاَل: ،  ِلَرُجٍل يُ ْؤِمُن اِبهلِل َواْلي َ

ثَهُ ِإنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َأيِب َبكْ  ُهَما َحدَّ يِق َرِضَي هللاُ َعن ْ دِّ َا ُهَو َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َبْكِر ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزمٍ ، ٍر الصِّ  َوِإَّنَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

ْبُن    -  17595 َأمْحَُد  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأْخرَباََن  الَِّذي  احْلَِديُث  َبٍل،  َوَأمَّا  َحن ْ ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا   ، اْلَقِطيِعيُّ َجْعَفٍر 
َثِِن َأيِب، ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَ   َحدَّ اَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ َمْعَمٌر، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ

 ِري احْلُُدوَد َكفَّارَاٌت أِلَْهِلَها َأْم اَل " لََّم: " َما َأْدِري تُ بٌَّع أََلِعينًا َكاَن أَْم اَل؟ َوَما َأْدرِي ُذو اْلَقْرَننْيِ أَنَِبيًّا َكاَن أَْم اَل؟ َوَما َأدْ َعَلْيِه َوسَ 
َمْعَمرٍ   الرَّزَّاِق َعْن  عَ ،  فَ َهَكَذا َرَواهُ َعْبُد  الصَّن ْ هللاُ  َوَرَواهُ ِهَشاٌم  النَِّبِّ َصلَّى  ، َعِن  الزُّْهِريِّ َأيِب ِذْئٍب، َعِن  اْبِن  َمْعَمٍر، َعِن  اّنُّ، َعْن 

: َوُهَو َأَصحُّ ، َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُبُت َهَذا َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، ُمْرَساًل قَاَل اْلُبَخاِريُّ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَنَّ النَِّبَّ َصلَّ ، َواَل يَ ث ْ
 . قَاَل: " احْلُُدوُد َكفَّارٌَة "

نَاهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب َمْوُصواًل  ب ْ ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َقْد َكت َ  قَاَل الشَّ
 منكر، والمحفوظ مرسل.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو اْلَفْتِح  - 17601 ِد ْبِن َجْعَفٍر احْلَفَّاُر بِب َ أنبأ احْلَُسنْيُ ْبُن حَيََْي ْبِن َعيَّاٍش اْلَقطَّاُن، ثنا َحْفُص ، ِهاَلُل ْبُن حُمَمَّ

، يَ ُقولُ  ْعُت حَيََْي ْبَن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريَّ ، قَاَل: َسَِ اِب الث ََّقِفيُّ َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن ِدينَاٍر، َعِن اْبِن ْبُن َعْمرٍو الرَّاَبِلُّ، ثنا َعْبُد اْلَوهَّ : َحدَّ
الْ  َهِذِه  اْجَتِنُبوا   " قَاَل:  اأْلَْسَلِميَّ  رََجَم  َأْن  بَ ْعَد  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  َهاُعَمَر،  َعن ْ هللا  ََنَى  الَّيِت  َأملَّ ،  َقاُذورََة  َفَمْن 

  َعزَّ َوَجلَّ فَ ْلَيْسَترِتْ ِبِسرْتِ هللاِ 
 

ْيٍد، ثنا ُعَمُر ْبُن َأمْحََد ْبِن ِبْشٍر، ثنا َهارُونُ  –  17602 ، ثنا    َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ْبُن ُموَسى اْلَفْرِويُّ
ُتْب ِإىَل هللاِ ، ٍر، َفذََكَرهُ مِبِْثِلهِ أَبُو َضْمَرَة، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَا فَِإنَّهُ َمْن يُ ْبِد لَنَا َصْفَحَتهُ نُِقْم ِكتَاَب  ، زَاَد: " َوْلي َ

 هللِا َعَلْيِه "  
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

ٍد ُجنَاُح ْبُن نَِذيِر ْبِن ُجنَاٍح اْلُمَحاِريِبُّ اِبْلُكوَفةِ   - 17612 ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيمٍ أنب، َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ثنا َأمْحَُد ْبُن ، أ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ
ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، أنبأ ِإْسَرائِيُل، َعْن حَيََْي اجْلَاِبِر، َعْن َأيِب َماِجٍد، قَاَل: َجاَء رَُجلٌ  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي اِبْبِن َأٍخ لَهُ َوُهَو   َحازٍِم، أنبأ ُعب َ

َمْسُعودٍ ،  َسْكَرانُ  ِإىَل َعْبِد هللِا ْبِن  بِْئَس َلَعْمُر هللِا َواِل اْلَيتِيِم أَْنَت مَ ،  يَ ْعِِن  ِه:  لَِعمِّ احْلَِديَث يف َكْيِفيَِّة َجْلِدِه، قَاَل: ُثَّ قَاَل  ا َفذََكَر 
اَي َأاَب َعْبدِ ،  َأدَّْبَت فََأْحَسْنَت اأْلََدبَ  َأِخي َواَل َسرَتَْت اْْلِْزيََة، فَ َقاَل:  ِمَن  ،  َوَما ِل َوَلدٌ ،   الرَّمْحَِن َأَما َوهللِا ِإنَّهُ اَلْبُن  َلهُ  َوِإّّنِ أَلَِجُد 

َبِغي ِلَواِل ، َوَلِكْن مَلْ آُل َعِن اْْلرَْيِ، فَ َقاَل َعْبُد هللِا: ِإنَّ هللاَ َعُفوٌّ حيُِبُّ اْلَعْفوَ ، اللَّْوَعِة َما َأِجُد لَِوَلِدي  َأْمٍر َأْن يُ ْؤَتى ِِبَدٍّ  َوَلِكْن اَل يَ ن ْ
أَقَاَمهُ  اْلُمسْ ،  ِإالَّ  ِإنَّ َأوََّل رَُجٍل ُقِطَع ِمَن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َنِبِّ هللِا َصلَّى  ثُ نَا َعْن  أَْنَشأَ حُيَدِّ ِمَن اأْلَْنَصارِ ُثَّ  بِِه ،  ِلِمنَي رَُجٌل  ُأيتَ 

َا ُأِسفَّ َوْجهُ َنِبِّ هللِا َصلَّى هللاُ عَ َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   ،  َلْيِه َوَسلََّم رََماًدا َوَسلََّم َسَرَق، فَ َقاَل: " اْذَهُبوا ِبَصاِحِبُكْم فَاْقطَُعوهُ " وََكَأَّنَّ
ْيطَانِ   ُثَّ َأَشاَر بَِيِدِه خُيِْفيِه، فَ َقاَل بَ ْعُض اْلَقْوِم: َكَأنَّ َهَذا َشقَّ َعَلْيَك، فَ َقاَل: " اَل  َبِغي َأْن َتُكونُوا َأْعَواَن الشَّ فَِإنَّهُ  ،  َأْو ِإبِْليسَ ،  يَ ن ْ

َبِغي ِلَواِل أَْمٍر َأْن يُ ْؤَتى ِِبَدٍّ ِإالَّ أَقَاَمهُ  ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا{ ]النور:  ،  َوهللاُ َعُفوٌّ حيُِبُّ اْلَعْفَو "،  اَل يَ ن ْ  [ اآْليََة، قَاَل: 22ُثَّ قَ َرَأ: }َوْلي َ
ثَ نَا َأمْحَُد، أنبأ أَبُو نُ َعْيٍم، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن حَيََْي اجْلَاِبِر، َعْن َأيِب َماِجٍد، َعْن َعْبِد هللِا، عَ   -  17613 ِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َوَحدَّ

 ََنَْوهُ ، َوَسلَّمَ 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
حُمَمَّ   -  17618 احْلََسِن  أَبُو  هللاُ َأْخرَباََن  َرمِحَهُ  اْلَعَلِويُّ  َداُوَد  ْبِن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ْبِن  ،  ُد  احْلََسِن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  أنبأ 

ُد ْبُن ِإْدرِيَس احْلَْنظَِليُّ  ، ثنا أَبُو َحاتٍِ حُمَمَّ ٍد، ثنا َسِعيُد ْبُن َبِشرٍي، َعْن ثنا َصْفَواُن ْبُن َصاِلٍح اْلُمَؤذُِّن، ثنا َمْرَوا،  الشَّْرِقيِّ ُن ْبُن حُمَمَّ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَ  ثَُه، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  اْلَورَّاِق َحدَّ " َما َلُكْم اَل  َمطٍَر  ْصَحاِبِه َوُهْم ُجلُوٌس: 

َوَمْن ، َوَمْن قَاَْلَا َعْشًرا َكَتَب هللاُ َلهُ ِماَئَة َحَسَنةٍ ، َكَتَب هللاُ َعزَّ َوَجلَّ لَهُ َعْشَر َحَسنَاتٍ ،  هللِا َوِِبَْمِدهِ   تَ َتَكلَُّموَن؟ َمْن قَاَل: ُسْبَحانَ 
ْغَفَر َغَفَر هللاُ ،  َوَمْن زَاَد زَاَدهُ هللاُ ،  قَاَْلَا ِماَئَة َمرٍَّة َكَتَب هللاُ لَهُ أَْلَف َحَسَنةٍ  َوَمْن َحاَلْت َشَفاَعتُهُ ُدوَن َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد  ،   لَهُ َوَمِن اْست َ

َهُ هللاُ ِإىَل ِطيَنِة اْْلَبَاِل َحَّتَّ َيَْيتَ اِبْلَمْخَرِج ِمَّا قَالَ ،  هللِا فَ َقْد َضادَّ هللاَ يف ُحْكِمهِ  ََم بَرِيئًا َصريَّ َفى ِمْن َوَلِدِه يَ ْفَضُحهُ ،  َوَمِن اَتَّ َوَمِن انْ ت َ
نْ يَا َفَضَحهُ هللاُ َعَلى رُُءوِس اْْلَاَلِئِق يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة " ِبِه   يف الدُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْعِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ وَحَرِميَهُ وَمَالَهُ 
َثِِن َعْبُد َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس  - 17639 ، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زاَِيٍد، ثنا اْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدَّ الضَُّبِعيُّ

، قَ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه اَل: َسَأَل َسائٌِل النَِّبَّ اْلَعزِيِز ْبُن اْلُمطَِّلِب، َعْن َأِخيِه احْلََكِم، َعْن أَبِيِه اْلُمطَِّلِب ْبِن َحْنَطٍب، َعْن قُ َهْيٍد اْلِغَفاِريِّ
ْرهُ اِبهلِل َوأََمَرهُ بَِتْذِكريِِه َثاَلَث َمرَّاٍت فَِإْن  َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا ِإْن َعَدا َعَليَّ َعاٍد؟ فَ َقاَل لَهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ذَكِّ 

َلَك فَِإنََّك ، َأََب فَ َقاتِْلهُ  ْلَتهُ فَِإنَّهُ يف النَّاِر " َكَذا قَالَ ، يف اجْلَنَّةِ فَِإْن قَ ت َ  َوِإْن قَ ت َ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد    -  17659 ُد ثنا  ،  ْبُن َأمْحََد ْبِن َخْنبٍ َأْخرَباََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اْْلَاِلِق اْلُمَؤذُِّن، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ حُمَمَّ
َثِِن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َحدَّ  ، ثنا أَيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َحدَّ َلِميُّ َثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبُن ِإَْسَاِعيَل السُّ

َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َلْو َأنَّ رَُجاًل اطََّلَع يف بَ ْيِت رَُجٍل فَ َفَقأَ  ،ْبِن َأيِب َعِتيٍق، َعْن اَنِفٍع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر َأْخرَبَهُ 
َنهُ   َما َكاَن َعَلْيِه ِفيِه َشْيٌء " ، َعي ْ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 وَلَا يَنْظُرُ   بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى دَار  فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْبَابَ 
ٍد اْلُمْقِرئُ   -  17661 ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا أَبُو الرَّبِيِع، ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ

اأْلَْعَمِش، َعْن طَْلَحَة ْبِن ُمَصرٍِّف، َعْن ُهَزيْ  ُمَعاٍذ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ثنا َجرِيٌر، َعِن  ِل ْبِن ُشَرْحِبيَل، قَاَل: أََتى َسْعُد ْبُن 
ْقِبٌل اْلبَاَب، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه: " َهَكَذا ايَ  َا ااِلْسِتْئذَ ،  َسْعدُ فَاْستَْأَذَن َعَلْيِه َوُهَو ُمْست َ  اُن ِمَن النَّظَِر " فَِإَّنَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْبنُ   -  17662 ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن  ْبُن ِباَلٍل،  أنبأ أَبُو َحاِمِد  اْلَفِقيُه،  أَبُو طَاِهٍر  ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِهاَلِل   َوَأْخرَباََن  ِبْشٍر، 
اْستَْأَذَن َعَلى   َأنَّ َسْعًدا،  َيَساٍف،  اْلبَابَ ْبِن  ْقِبِل  اْستَْأَذْنَت َفاَل َتْست َ ِإَذا  َلُه: "  اْلبَاِب، فَ َقاَل  "  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قُ بَاَلَة   

 ِكاَلُُهَا ُمْرَسلٌ 
 : ضعيف. # قال المحقق 

 

 بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ 
احلَْ   -  17674 أَبُو  اَأْخرَباََن  َحاجًّ َهٌق  بَ ي ْ نَا  َعَلي ْ َقِدَم  اْلُمزَكِّي:  اْلبَاَشاّنُّ  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  ْبِن ،  َسِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  َحاِمٍد  أَبُو  أنبأ 

َوْيهِ  َبةَ   ثنا،  ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن ِإْدرِيَس اأْلَْنَصاِريُّ ،  َحْسن َ ُد ْبنُ ،  ُعْثَماُن ْبُن َأيِب َشي ْ ْيدٍ ،   َكِثريٍ ثنا حُمَمَّ ح َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد  ،  ثنا يُوُنُس ْبُن ُعب َ
ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ ،  اْلَمالِيِِنُّ  َأمْحََد  أَبُو  ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن يُوُنسَ ،  ثنا  اْلَمْنَجنِيِقيُّ ِإْسَحاُق  ْبُن َكِثرٍي ،  ثنا حَيََْي ْبُن َخَلفٍ ،  أنبأ  ُد  ثنا حُمَمَّ

ِد ْبِن ِسريِيَن، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمتِ  ْيٍد، َعْن حُمَمَّ ، َعْن يُوُنَس ْبِن ُعب َ َلِميُّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل: "  ، السُّ
اُر َحَرمٌ  تُ ْلهُ "  ، الدَّ  َفَمْن َدَخَل َعَلْيَك َحَرَمَك فَاق ْ

ْيٍد ُمْنَكُر احْلَِديثِ قَاَل أَبُو َأمْحَدَ  ، َعْن يُوُنَس ْبِن ُعب َ َلِميُّ اْلَبْصِريُّ ُد ْبُن َكِثرٍي السُّ ْعُت اْبَن مَحَّاٍد َيْذُكُرهُ َعِن اْلُبَخاِريِّ ، : حُمَمَّ قَاَل  .َسَِ
ْيدٍ  ْبِن ُعب َ يُوُنَس  ِبِِْسنَاٍد آَخَر َضِعيٍف، َعْن  ْيُخ: َوَقْد رُِوَي  ِإْن صَ ،  الشَّ َأرَادَ َوُهَو  َا  َأْعَلمُ ،  حَّ فَِإَّنَّ اِبْْلُُروجِ ،  َوهللاُ  َيَُْمُرهُ  فَِإْن مَلْ  ،  أَنَّهُ 

 َوِإْن أََتى الضَّْرُب َعَلى نَ ْفِسهِ ، خَيُْرْج فَ َلهُ َضْربُهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ الدَّابَّةِ تَنْفَحُ بِرِجْلِهَا 

، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ َوأَمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَبانَ  -  17691 َلِميُّ قَااَل: أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ ،  أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ
ِد ْبِن زايَ  ، ثنا آَدُم، ثنا ُشْعَبةُ َعْن حُمَمَّ ، ثنا َجْعَفٌر اْلَقاَلِنِسيُّ ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل اْلَفاِرِسيُّ  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  دٍ ثنا حُمَمَّ

ُر ُجبَاٌر َواْلَمْعِدُن ُجبَا ابَّةُ َجْرُحَها ُجبَاٌر، َوالّرِْجُل ُجبَاٌر َواْلبِئ ْ  َويف الرَِّكاِز اْْلُُمُس "  ، رٌ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " الدَّ
احْلََسِن   أَبُو  قَاَل  قَالَ فَ َقْد  ارَُقْطِِنُّ: َكَذا  ُشْعَبةَ ،  َوُهَو َوَهمَ ،  الدَّ َعْن  َأَحٌد  َعَلْيِه  يُ تَابِْعهُ  َهَذا   .َومَلْ  َرَوى  َوَقْد  هللاُ:  الشَّْيُخ َرمِحَهُ  قَاَل 

ُد ْبُن َجْعَفٍر غُْنَدرٌ  َوأَبُو ُعَمَر ،  َوُمْسِلُم ْبُن إِبْ َراِهيمَ ،  ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنرَبِيُّ َوُمَعاذُ  ،  َوُهَو احْلََكُم يف َحِديِث ُشْعَبةَ ،  احْلَِديَث َعْن ُشْعَبَة حُمَمَّ
ِد ْبِن زاَِيٍد دُ   وَن َهِذِه الّزاَِيَدةِ احْلَْوِضيُّ َوَغرْيُُهْم ُدوَن َهِذِه الّزاَِيَدِة وََكَذِلَك َرَواهُ الرَّبِيُع ْبُن ُمْسِلٍم َعْن حُمَمَّ

 جل جبار(. صحيح دون قوله )الر  # قال المحقق:
 

ُد بْ   -  17692 ، ثنا حُمَمَّ ُن ُموَسى اْلبَاَشاّنُّ، ثنا َعِليُّ َوَأمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس السَّيَّاِريُّ
َهاّنُّ  ْبُن احْلََسِن ْبِن َشِقيٍق ثنا أَبُو مَحَْزَة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن عَ  ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ثَ ْرَواَن، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ اأْلَْصب َ

ُت، ثنا َحْفُص ْبُن َعْمرٍو، ثنا َعْبُد الرَّ  َعْن َأيِب قَ ْيٍس، مْحَِن، ثنا ُسْفيَاُن،  أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأمْحََد الزَّايَّ
ُجبَارٌ  اْلَمْعِدُن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُشَرْحِبيَل،  ْبِن  ُهَزْيِل  ُجبَارٌ ،  َعْن  ُر  ُجبَارٌ ،  َواْلِبئ ْ ائَِمةُ  َوالّرِْجُل  ،  َوالسَّ

ُر ُجبَارٌ ، َويف رَِوايَِة اأْلَْعَمِش: " اْلَعْجَماءُ ُجبَارٌ ، َويف الرَِّكاِز اْْلُُمُس " لَْفُظ َحِديِث الث َّْوِريِّ ، ُجبَارٌ  َوالّرِْجُل ، َواْلَمْعِدُن ُجبَارٌ ، َواْلبِئ ْ
 َويف الرَِّكاِز اْْلُُمُس "  ، ُجبَارٌ 

ٌة َورََواهُ قَ ْيُس ْبُن الرَّبِيِع َمْوُصواًل ِبذِْكِر َعْن َعْبدِ   قَاَل: َوقَ ْيٌس اَل حُيَْتجُّ ِبهِ ، هللِا ْبِن َمْسُعوٍد ِفيهِ  فَ َهَذا ُمْرَسٌل اَل تَ ُقوُم ِبِه ُحجَّ
 صحيح دون قوله )الرجل جبار(.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن زََكرايَّ  -  17693 ثَ نَا أَبُو َحازٍِم احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ُد ْبُن ،  َوَحدَّ ، ثنا ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ِإبْ َراِهيَم اْلَعْبِديُّ

ْبُن طَرِيفٍ  أَبُو َجِزيٍّ َنْصُر  اُر ثنا  َنْصٍر التَّمَّ َبِشرٍي، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ،  أَبُو  نُ ْعَماَن ْبِن  ، َعْن  ْعِبِّ الشَّ ِريِّ ْبِن ِإَْسَاِعيَل، َعِن  السَّ َعِن 
فََأْوطََئْت بَِيٍد َأْو رِْجٍل فَ ُهَو َضاِمٌن "  ، َأْو يف َأْسَواِقِهمْ ، ابَّةً يف َسبِيٍل ِمْن ُسُبِل اْلُمْسِلِمنيَ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأْوَقَف دَ 

رِيُّ ْبُن ِإَْسَاِعيَل َضِعيَفانِ   أَبُو َجِزيٍّ َوالسَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 ارٌ بَابُ عِلَّةِ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ: النَّارُ جُبَ 
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ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّانُ   -  17694 ، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ َلِميُّ ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف السُّ
ُهرَ  أَبُو  ثَ نَا  َحدَّ َما  َهَذا  قَاَل:  بٍِّه،  ُمن َ ْبِن  َُهَّاِم  َعْن  ُجبَارٌ َمْعَمٌر،  َجْرُحَها  اْلَعْجَماءُ   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  ، يْ َرَة، 

 َويف الرَِّكاِز اْْلُُمُس " ، َوالنَّاُر ُجبَارٌ ، َواْلَمْعِدُن ُجبَارٌ 
، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَا   -  17695 َلِميُّ ،  ،  ِرثِ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ْيَسابُورِيُّ قَااَل: أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبْكٍر الن َّ

، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، هِبََذا احْلَِديِث خُمَْتَصًرا يف النَّاِر قَاَل الرََّما : قَاَل َعْبُد الرَّزَّاِق: قَاَل َمعْ ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر الرََّماِديُّ َمٌر: اَل أُرَاهُ ِديُّ
 ِإالَّ َوُْهًا 

ْغَدادَ   -  17696 ْعُت َأاَب َعْبِد ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، بِب َ َبُل ْبُن ِإْسَحاَق، قَاَل: َسَِ اِك، ثنا َحن ْ مَّ أَنْ بَأَ أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّ
َأيِب   يَ ُقوُل يف َحِديِث  َبٍل  ْبَن َحن ْ َأمْحََد  ِبهِ هللِا  الرَّزَّاِق حُيَدُِّث  ِبَشْيءٍ ،  النَّاُر ُجبَارٌ ،  ُهَريْ َرَة: َحِديُث َعْبِد  اْلُكُتبِ ،  لَْيَس  َيُكْن يف  ،  مَلْ 

 اَبِطٌل لَْيَس ِبَصِحيحٍ 
احْلَاِرثِ   -   17697 َبْكِر ْبُن  ، َوأَبُو  َلِميُّ الرَّمْحَِن السُّ ثنا  قَااَل:  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد  ْبُن خَمَْلٍد،  ُد  احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ ْبُن ُعَمَر  أَنْ بَأَ َعِليُّ 

النَّ  َيْكتُ ُبوَن  اْلَيَمِن  َأْهُل  يَ ُقوُل:  َبٍل،  ْبَن َحن ْ َأمْحََد  ْعُت  ْبُن َهاِنٍئ قَاَل: َسَِ ِإبْ َراِهيُم  ِإْسَحاَق،  النَّرْيَ أَبُو  ِمْثَل ،  اَر  يَ ْعِِن  اْلَبرْيَ  َوَيْكتُ ُبوَن 
 يَ ْعِِن فَ ُهَو َتْصِحيفٌ ، ِلكَ ذَ 

 صحيح دون قوله )النار جبار(.  # قال المحقق:
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 بَابُ مُبْتَدَأِ الْخَلْقِ 
أنبأ    -  17704 اْلَفِقيُه،  ِإْسَحاَق  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  يٍل  َأْخرَباََن  َجَِ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ   ، الرَّازِيُّ أَيُّوَب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ

ْبِن   اْلَقاِسِم  ْبِن َحِبيٍب، َعِن  ْبِن زَْيٍد، َعْن ُعَمَر  ْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن راََبِح  ، ثنا َعْبُد هللِا  ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْلَمْرَوزِيُّ َأيِب بَ زََّة، َعْن َسِعيِد 
اُؤهُ اْلَقَلُم َوَأَمَرهُ َفَكَتَب ُكلَّ هُ َكاَن حُيَدُِّث َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ َأوََّل َشْيٍء َخَلَق هللاُ َجلَّ ثَ نَ اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّ 

 ا َشْيٍء َيُكوُن ". َورُِوَي َذِلَك أَْيًضا يف َحِديِث ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت َمْرفُوعً 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ   -  17711 بِب َ اِمِريُّ  السَّ ِإْدرِيَس  ْبِن  اْلَفْضِل  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثَ نَا  َعَرَفةَ َحدَّ ْبُن  احْلََسُن  ثنا   ،

اْلَبْصرِ  ِعيِديُّ  السَّ ْبُن َسِعيٍد  َثِِن حَيََْي  ، َحدَّ َأيِب َذرٍّ، اْلَعْبِديُّ ُعَمرْيٍ، َعْن  ْبِن  ْيِد  ْبُن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعْن ُعب َ اْلَمِلِك  ثنا َعْبُد   ، يُّ
َأْن قَ  ِإىَل  احْلَِديَث،  اْلَمْسِجِد، َفذََكَر  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يف  هللِا َصلَّى  هللاِ قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل  اَي َرُسوَل   َكِم اَل: فَ ُقْلُت: 

هُ  ْم؟ قَاَل: " َثاَلَُثِاَئٍة َوَثاَلثََة َعَشَر ". تَ َفرََّد  النَِّبيُّوَن؟، قَاَل: " ِماَئةُ أَْلِف َنِبٍّ َوَأْربَ َعٌة َوِعْشُروَن أَْلَف َنِبٍّ ". قُ ْلُت: َكِم اْلُمْرَسلُوَن ِمن ْ
ِعيِديُّ   ِبِه حَيََْي ْبُن َسِعيٍد السَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اَلِم، ثنا إِ   -  17716 ُد ْبُن َعْبِد السَّ ، ثنا حُمَمَّ ْسَحاُق، أنبأ َجرِيٌر، َعِن اأْلَْعَمِش،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو زََكرايَّ اْلَعْنرَبِيُّ
َثَمَة، قَاَل: قَ َرأَ رَُجٌل َعَلى َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعْنهُ ُسورَ  َوى  َعْن َخي ْ ْغَلَظ فَاْست َ ا بَ َلَغ }َكَزرٍْع َأْخَرَج َشطَْأهُ فَآزَرَهُ فَاْست َ َة اْلَفْتِح، فَ َلمَّ

: " أَنْ ُتُم  [، قَاَل: لَِيِغيَظ هللاُ اِبلنَِّبِّ َوَأْصَحاِبِه اْلُكفَّاَر، ُثَّ قَاَل َعْبُد هللاِ 29َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّاَر{ ]الفتح:  
 الزَّرُْع َوَقْد َداَن َحَصاُدهُ " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ِإْماَل   -  17724 ، ثنا أَبُو َحاِمِد ْبُن الشَّْرِقيِّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ ًء، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِبْشِر  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ
احلَْ  َها، قَ ْبِن  ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ الزُّْهِريِّ ْبِن ِإْسَحاَق، َعِن  ِد  نَ َزَل َكِم، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن حُمَمَّ َأوََّل َما  ِإنَّ  اَلْت: " 

َرْأ اِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق{ ]العلق:    [ " 1ِمَن اْلُقْرآِن }اق ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَذَى قَوْمِهِ فِي تَبْلِيغِمُبْتَدَأِ الْفَرْضِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَلَى النَّاسِ، وَمَا لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللُ   بَابُ 

 الرِّسَالَةِ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِصَارِ 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بُ وَأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  17726 َكرْيٍ، َعْن   هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َع َعْبَد هللِا ْبَن احْلَاِرِث ْبِن نَ ْوَفٍل، َعِن اْبِن َعبَّ  َثِِن َمْن َسَِ ِد ْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َفَحدَّ اٍس، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ حُمَمَّ
َربِ  ا نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَةُ َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم }َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اأْلَق ْ َعَك ِمَن  قَاَل: َلمَّ نَي، َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلَمِن ات َّب َ

]الشعراء: َما  215  اْلُمْؤِمِننَي{  ُهْم  ِمن ْ رَأَْيُت  قَ ْوِمي  هِبَا  اَبَدْأُت  ِإْن  َأّّنِ  َعَرْفُت   " َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  َأْكَرهُ [، 
ُد ِإنََّك ِإْن مَلْ تَ ْفَعْل َما أَ  َها، َفَجاَءّن ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم، فَ َقاَل: اَي حُمَمَّ َبَك رَبَُّك. ُثَّ ذََكَر ِقصًَّة يف  َفَصَمتُّ َعَلي ْ َمَرَك بِِه رَبَُّك َعذَّ

ُهمْ   ََجِْعِهْم َوإِْنَذارِِه ِإايَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْغَداَد، أنبأ َأمْحَُد ْبُن َسْلَمانَ   -  17727 ، بِب َ اِميِّ ٍد اْلُمْقِرُئ ْبُن احْلَمَّ ُد ْبُن ِإَْسَاِعيَل،    َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ اُد، ثنا حُمَمَّ النَّجَّ

ِد ْبِن اْلمُ  ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن حُمَمَّ َثِِن حُمَمَّ ، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَْنَصاِريُّ ، قَاَل: ثنا حُمَمَّ َؤِلِّ ْنَكِدِر، َعْن رَبِيَعَة ْبِن ِعبَاٍد الدُّ
َبُع النَّاَس يف َمنَازِِْلِْم َيْدُعوُهْم ِإىَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ َوَورَ رَأَْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّ  اَءهُ رَُجٌل، َوُهَو يَ ُقوُل: ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِذي اْلَمَجاِز يَ ت ْ

هُ أَبُو َْلَبٍ اَي أَي َُّها النَّاُس اَل يَ ُغرَّنَُّكْم َعْن ِديِنُكْم َوِديِن آاَبِئُكْم، قُ ْلُت: َمْن َهَذا؟، قَا  لُوا: َعمُّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
17731  -    ، َلِميُّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف السُّ ثنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

ُهَما يف قَ ْوِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ: }ِإانَّ َرزِيٍن، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َجْعفَ  نَاَك ِر ْبِن ِإاَيٍس، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ  َكَفي ْ
ْهزِِئنَي{ ]احلجر:  ْهزِئُوَن اْلَولِيُد ْبُن اْلُمِغريَِة، َواأْلَْسَوُد ْبُن َعْبِد ي َ 95اْلُمْست َ ، َواأْلَْسَوُد ْبُن اْلُمطَِّلِب،  [، قَاَل: اْلُمْست َ ُغوَث الزُّْهِريُّ

، َواْلَعاِص ْبُن َواِئٍل،  اَلُم َشَكاُهْم ِإىَل  َوأَبُو زَْمَعَة، ِمْن َبِِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى، َواحْلَاِرُث ْبُن َعْيطٍَل السَّْهِميُّ فَأَََتهُ ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ
ْعَت؟، قَاَل: ُكِفيُتُه، ُثَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأرَاهُ اْلَولِيَد َأاَب َعْمرِو ْبَن اْلُمِغريَِة، فََأْوَمأَ ِجرْبِيُل ِإىَل َأِْبَِلِه، فَ َقالَ َرُسوِل هللِا َصلَّى  : َما َصن َ

ْيِه، فَ َقاَل: َما   ن َ ْعَت؟، قَاَل: ُكِفيتُُه، ُثَّ َأرَاهُ اأْلَْسَوَد ْبَن َعْبِد يَ ُغوَث الزُّْهِريَّ فََأْوَمأَ َأرَاهُ اأْلَْسَوَد ْبَن اْلُمطَِّلِب فََأْوَمى ِجرْبِيُل ِإىَل َعي ْ َصن َ
فَ قَ  َأَْخَِصِه،  ِإىَل  فََأْوَمأَ  ْبُن َوائٍِل  اْلَعاِص  بِِه  َوَمرَّ  قَاَل ُكِفيتُُه،  ْعَت؟،  َصن َ َما  فَ َقاَل:  رَْأِسِه،  قَاَل: ُكِفيِإىَل  ْعَت؟،  َصن َ َما  فَأَمَّا اَل:  ُتُه، 

َأِْبََلهُ فَ َقطََعَها، وَ  نَ ْباًل َلهُ فََأَصاَب  ِمْن ُخَزاَعَة َوُهَو يَ ْرِيُش  ِبَرُجٍل  اْلُمِغريَِة َفَمرَّ  ْبُن  ُهْم اْلَولِيُد  ْبُن اْلُمطَِّلِب فَ َعِمَي، َفِمن ْ اأْلَْسَوُد  َأمَّا 
ُهْم َمْن يَ ُقوُل: نَ زَ  يَ ُقوُل: َعِمَي َهَكَذا َوِمن ْ ؟ َقْد قُتِْلُت، َفَجَعُلوا يَ ُقولُوَن: َمْن  َتْدفَ ُعوَن َعِنِّ َأاَل  اَي َبِِنَّ  يَ ُقوُل:  َل حَتَْت ََسَُرةٍ َفَجَعَل 

نَاُه، َوَأمَّا اأْلَْسَوُد ْبُن َعْبِد يَ ُغوَث الزُّْهِريُّ فَ  ئًا، فَ َلْم يَ َزْل َكَذِلَك َحَّتَّ َعِمَيْت َعي ْ َها، َوَأمَّا  َخَرَج يف رَْأسِ َما نَ َرى َشي ْ ِه قُ ُروٌح َفَماَت ِمن ْ
َها، َوأَ  َنَما ُهَو َكَذِلَك احْلَاِرُث ْبُن َعْيَطٍل فََأَخَذهُ اْلَماءُ اأْلَْصَفُر يف َبطِْنِه َحَّتَّ َخَرَج ُخْرُؤهُ ِمْن ِفيِه َفَماَت ِمن ْ ي ْ مَّا اْلَعاِص ْبُن َواِئٍل فَ ب َ

َها، َوقَاَل َغرْيُُه: فَ رَِكَب ِإىَل الطَّاِئِف َعَلى مِحَاٍر فَ َرَبَض ِبِه َعَلى يَ ْوًما ِإْذ َدَخَل يف رَْأِسِه ِشرْبِقَ  َها َفَماَت ِمن ْ ِشرْبَِقٍة ٌة َحَّتَّ اْمَتَْلَْت ِمن ْ
َلْتهُ   َفَدَخَلْت يف َأَْخَِص َقَدِمِه َشوَْكٌة فَ َقت َ
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َهاّنُّ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَنِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَا -  17732 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َهارُوُن ْبُن ُسَلْيَماَن اأْلَْصب َ   ِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َعبَّاٍس   اْبِن  َعِن   ، َلِميِّ السُّ احْلََكِم  َأيِب  ِعْمَراَن  َعْن  ْبِن ُكَهْيٍل،  َسَلَمَة  َعْن  ُسْفيَاُن،  ثنا   ، َمْهِديٍّ قَاَلْت َرِضيَ ْبُن  قَاَل:  ُهَما،  َعن ْ هللاُ   
ِبَك، قَا الصََّفا َذَهبًا َونُ ْؤِمَن  لَنَا  َأْن جَيَْعَل  ادُْع رَبََّك  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  لِلنَِّبِّ َصلَّى  نَ َعْم، َفَدَعا، فََأََتهُ قُ َرْيٌش  أَتَ ْفَعلُوَن؟، قَالُوا:  َل: 

إِ  فَ َقاَل:  السَّاَلُم،  َعَلْيِه  ب ْ ِجرْبِيُل  َعذَّ َذِلَك  بَ ْعَد  َفَمْن َكَفَر  َذَهبًا،  الصََّفا  َأْصَبَح  ِشْئَت  ِإْن   " َويَ ُقوُل:  اَلُم  السَّ َعَلْيَك  يَ ْقرَأُ  هللاُ  تُهُ ْن 
ْوبَِة َوالرَّمْحَِة "، قَاَل:  بُهُ َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنَي، َوِإْن ِشْئَت فَ َتْحُت َْلُْم اَبَب الت َّ ْوبََة َوالرَّمْحَةَ َعَذااًب اَل أَُعذِّ  َبْل اَي َربِّ الت َّ
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 بَابُ الْإِذْنِ بِالْهِجْرَةِ 
ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّا  -  17734 يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  بَُكرْيٍ، عَ َأْخرَباََن  ثنا يُوُنُس ْبُن  ِن  ِر، 

، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم، َعْن أُمِّ   َثِِن الزُّْهِريُّ َها َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى  اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ َسَلَمَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
نَا َمكَّ  ا َضاَقْت َعَلي ْ َا قَاَلْت: َلمَّ ةُ َوأُوِذَي َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوفُتُِنوا َورََأْوا َما ُيِصيبُ ُهْم هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأَنَّ

َنِة يف ِديِنِهْم، َوَأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَل َيْسَتِطيُع َدْفَع َذلِ  ُهْم، وََكاَن ِمَن اْلَباَلِء َواْلِفت ْ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َك َعن ْ
ِه، اَل َيِصُل ِإلَْيِه َشْيٌء ِمَّا َيْكَرهُ َما يَ نَاُل َأْصَحابَُه، فَ َقاَل ْلَُ  َعٍة ِمْن قَ ْوِمِه َوَعمِّ ْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ  َوَسلََّم يف َمن َ

يُ  َمِلًكا اَل  احْلََبَشِة  "، َفخَ ِبَِْرِض  أَنْ ُتْم ِفيِه  َلُكْم فَ َرًجا َوخَمَْرًجا ِمَّا  هللاُ  بِِباَلِدِه َحَّتَّ جَيَْعَل  َأَحٌد ِعْنَدهُ فَاحْلَُقوا  َأْرَسااًل ظَْلُم  َها  ِإلَي ْ َرْجنَا 
 َش ِمْنهُ ظُْلًما. َوذََكَر احْلَِديَث ِبطُولِهِ َحَّتَّ اْجَتَمْعنَا َونَ َزْلنَا ِِبَرْيِ َداٍر ِإىَل َخرْيِ َجاٍر َأِمنَّا َعَلى ِديِننَا، َومَلْ ُنَْ 
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ْبنُ   -  17735 اْلَعبَّاُس  ثنا  الصََّفاُر،  ْيٍد  ْبُن ُعب َ أنبأ َأمْحَُد  ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ثنا  َأْخرَباََن   ، اأْلَْسَفاِطيُّ اْلَفْضِل   
ِد ْبِن ُمْسِلٍم، أَنَّ َأمْحَُد ْبُن يُونُ  ثَهُ َأنَّ َجاِبَر ْبَن َعْبِد َس، ثنا َداُوُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعْثَماَن، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ حُمَمَّ هُ َحدَّ

ثَُه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَ  َبُع احْلَاجَّ يف َمنَازِِْلِْم يف اْلَمَواِسِم مَبَجنََّة َوُعَكاٍظ هللِا َرِضَي هللاُ َعْنهُ َحدَّ ِبَث َعْشَر ِسِننَي يَ ت ْ
أَ  جيَِْد  فَ َلْم  اجْلَنَُّة؟  َوَلهُ  َريبِّ  ِرَسااِلِت  أُبَ لَِّغ  َحَّتَّ  َويَ ْنُصُرّن  يُ ْؤِويِِن  َمْن  مِبِىًن؟  َحَّتَّ َوَمنَازِِْلِْم  َويَ ْنُصُرُه،  يُ ْؤوِيِه  لَُيْدِخُل َحًدا  الرَُّجَل  ِإنَّ   

ُقولُوَن: اْحَذْر َفََّت قُ َرْيٍش اَل ُيِصيُبكَ  ِه، فَ ي َ ، مَيِْشي َبنْيَ رَِحاِْلِْم َيْدُعوُهْم ِإىَل هللِا،  َصاِحَبهُ ِمْن ِمْصَر َواْلَيَمِن فَ يَْأتِيِه قَ ْوُمهُ أَْو َذُوو َرمِحِ
يَ ب ْ  َحَّتَّ  ِبََِصابِِعِهْم  ِإلَْيِه  فَ يُ ُيِشريُوَن  َأْهِلِه  ِإىَل  َقِلُب  ن ْ فَ ي َ اْلُقْرآَن  ويُ ْقرِئُهُ  ِبِه،  فَ يُ ْؤِمُن  ِمنَّا  الرَُّجُل  فَ يَْأتِيِه  يَ ْثِرَب  ِمْن  هللاُ  ْسِلُموَن َعَث 

ْساَل  َتَمْراَن َواْجَتَمْعنَا َسْبِعنَي  ِبِِْساَلِمِه َحَّتَّ مَلْ يَ ْبَق َداٌر ِمْن ُدوِر يَ ْثِرَب ِإالَّ ِفيَها رَْهٌط ِمَن اْلُمْسِلِمنَي يُْظِهُروَن اإْلِ َعُث هللاُ فَائ ْ َم، ُثَّ يَ ب ْ
َة َوخَيَاُل، َمكَّ يُْطَرُد يف ِجبَاِل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  َمََّت َرُسوُل  ِمنَّا، فَ ُقْلنَا: َحَّتَّ  َأْو قَاَل: َوخَيَاُف، فَ َرَحْلنَا َحَّتَّ َقِدْمنَا   رَُجاًل 

نَا ِفيِه ِعْنَدُه، ف َ َعَلْيِه الْ  ُقْلنَا: اَي َرُسوَل هللِا َعاَلَم نُ بَاِيُعَك؟، َمْوِسَم فَ َوَعَداَن ِشْعَب اْلَعَقَبِة فَاْجَتَمْعنَا ِفيِه ِمْن رَُجٍل َورَُجَلنْيِ َحَّتَّ تَ َوافَ ي ْ
النََّشاِط َواْلَكَسِل، وَ  ْمِع َوالطَّاَعِة يف  السَّ تُ بَاِيُعوّن َعَلى   " ْهِي قَاَل:  اِبْلَمْعُروِف َوالن َّ اأْلَْمِر  اْلُعْسِر َواْلُيْسِر، َوَعَلى  َفَقِة يف  الن َّ َعَلى 

ُعوّن  َعِن اْلُمْنَكِر، َوَأْن تَ ُقولُوا يف هللِا اَل َيَُْخذُُكْم يف هللِا لَْوَمةُ اَلئٍِم، َوَعَلى َأْن تَ ْنُصُروّن ِإْن َقدِ  ُعوَن ْمُت َعَلْيُكْم يَ ْثِرَب، َوََتْن َ ِمَّا ََتْن َ
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ْبِعنَي رَُجاًل ِإالَّ َأاَن،    ِمْنهُ أَنْ ُفَسُكْم َوَأْزَواَجُكْم َوأَبْ نَاءَُكْم َوَلُكُم اجْلَنَّةُ "، فَ ُقْلنَا: نُ بَايُِعَك، فََأَخَذ بَِيِدِه َأْسَعدُ  ْبُن زُرَارََة َوُهَو َأْصَغُر السَّ
ِإانَّ  يَ ْثِرَب،  َأْهَل  اَي  رَُوْيًدا  مُ فَ َقاَل:  ْوَم  اْلي َ ِإْخَراَجهُ  َوَأنَّ  هللِا،  َرُسوُل  أَنَّهُ  نَ ْعَلُم  َوََنُْن  ِإالَّ  اْلَمِطيِّ  َأْكبَاَد  ِإلَْيِه  َنْضِرْب  اْلَعَرِب  مَلْ  َفارََقةُ 

يُوُف، َوَأمَّا أَنْ ُتْم قَ ْوٌم َتْصرِبُوَن َعَلى َعضِّ   السُُّيوِف َوقَ ْتِل ِخيَارُِكْم َوُمَفارََقِة اْلَعَرِب َكافًَّة، َكافًَّة، َوقَ ْتُل ِخيَارُِكْم، َوَأْن تَ َعضَُّكُم السُّ
ْر َعنَّا َيَدَك اَي َأْسَعُد َفُخُذوهُ َوَأْجرُُكْم َعَلى هللِا، َوأَمَّا أَنْ ُتْم ََتَافُوَن ِمْن أَنْ ُفِسُكْم ِخيَفًة َفَذرُوهُ فَ ُهَو َأْعَذُر َلُكْم عِ  ْنَد هللِا، فَ َقالُوا: َأخِّ

نَ  ْبنَ  َعَة َواَل َنْسَتِقيُلَها، فَ ُقْمنَا ِإلَْيِه رَُجاًل رَُجاًل َيَُْخُذ َعَلي ْ ي ْ  ا َشْرطَهُ َويُ ْعِطينَا َعَلى َذِلَك اجْلَنَّةَ زُرَارََة، فَ َوهللِا اَل َنَذُر َهِذِه اْلب َ
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 الْمُشْرِكِنيَ، وَنَسْخِ النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ حَتَّى يُقَاتَلُوا، وَالنَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْعَفْوِ عَنِ  

ِد ْبِن َعْبُدوٍس،  - 17742 ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
تُ ُلوا   َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، ُهَما، يف قَ ْولِِه: }فَاق ْ َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

ْوِم اآْلِخِر{ ]التوبة:  [، َوقَ ْوِلهِ 5اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدَُتُوُهْم{ ]التوبة:   [، قَاَل:  29: }قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبهلِل َواَل اِبْلي َ
َأَمَرهُ هللاُ  [، فَ 73ُلْظ َعَلْيِهْم{ ]التوبة: فَ َنَسَخ َهَذا اْلَعْفَو َعِن اْلُمْشرِِكنَي، َوقَ ْوِلِه: }اَي أَي َُّها النَِّبُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَاِفِقنَي َواغْ 

ُهْم "  ْيِف، َواْلُمنَاِفِقنَي اِبللَِّساِن، َوَأْذَهَب الّرِْفَق َعن ْ  ِِبَِهاِد اْلُكفَّاِر اِبلسَّ
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ُهَما قَاَل: قَ ْولُُه: " }َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِكِ   -  17743 ْسنَاِد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ [، َو }َلْسَت  94نَي{ ]احلجر:  َوهِبََذا اإْلِ

ُهْم َواْصَفْح{ ]املائدة:  22َعَلْيِهْم مِبَُصْيِطٍر{ ]الغاشية:   [، }َوِإْن تَ ْعُفوا َوَتْصَفُحوا{  13[، يَ ُقوُل: َلْسَت َعَلْيِهْم ِِبَبَّاٍر }فَاْعُف َعن ْ
َم هللِا{  109لبقرة:  [، }فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحَّتَّ َيَْيتَ هللاُ ِِبَْمرِِه{ ]ا14]التغابن:   [، }قُْل لِلَِّذيَن آَمُنوا يَ ْغِفُروا لِلَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن َأايَّ
}فَاق ْ 14]اجلاثية:   قَ ْولُُه:  َذِلَك ُكلَّهُ  َنْسَخ  َوأَنَّهُ  اْلُمْشرِِكنَي  َعِن  اِبْلَعْفِو  هللاُ  َأَمَر  اْلُقْرآِن  يف  َهَذا  َوََنُْو  َحْيثُ [،  اْلُمْشرِِكنَي   تُ ُلوا 

ْوِم اآْلِخِر{ ]التوبة: 5َوَجْدَُتُوُهْم{ ]التوبة:  [ ِإىَل قَ ْولِِه: }َوُهْم َصاِغُروَن{ 29[، َوقَ ْولُُه: }قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبهلِل َواَل اِبْلي َ
 [، فَ َنَسَخ َهَذا اْلَعْفَو َعِن اْلُمْشرِِكنَي " 29]التوبة:  

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ أَ  - 17744 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ مَّ
عُ  َعْن   ، اْلَفزَارِيُّ ُهَو  ِإْسَحاَق  َأيِب  َعْن  َعْمرٍو،  ْبُن  ُمَعاِويَةُ  ثنا  ِإْسَحاَق،  هللاُ ْبُن  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  أَبِيِه،  َعْن  َعطَاٍء،  ْبِن  ْثَماَن 

تُ ُلوُهْم َحْيُث َوَجْدَُتُوُهْم َواَل تَ تَّ  ُهَما، قَاَل: قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: " }فَِإْن تَ َولَّْوا َفُخُذوُهْم َواق ْ ُهْم َولِيًّا َواَل َنِصريًا، ِإالَّ الَِّذيَن َعن ْ ِخُذوا ِمن ْ
]النساء:  يَ  ِميثَاٌق{  ُهْم  ن َ َوبَ ي ْ َنُكْم  بَ ي ْ قَ ْوٍم  ِإىَل  َومَلْ  90ِصلُوَن  يِن  الدِّ يف  يُ َقاتُِلوُكْم  مَلْ  الَِّذيَن  َعِن  هللاُ  َهاُكُم  يَ ن ْ }اَل  َوقَاَل:  اآْليََة،   ]

هللاُ: }بَ َراَءٌة ِمَن هللِا َوَرُسوِلِه ِإىَل الَِّذيَن َعاَهْدتُْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي{ [، اآْليََة، ُثَّ َنَسَخ َهُؤاَلِء فَأَنْ َزَل  8خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِداَيرُِكْم{ ]املمتحنة:  
تُ ُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدَُتُوُهْم{ ]التوبة:  1]التوبة:   ِكنَي  [، َوأَنْ َزَل }َوقَاتُِلوا اْلُمْشِر 5[ ِإىَل قَ ْولِِه: }فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاق ْ
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ْلِم فَاْجَنْح َْلَا{ ]األنفال:  36َكافًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة{ ]التوبة:   [ ُثَّ َنْسَخ َذِلَك َهِذِه اآْليَُة: 61[، قَاَل: }َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّ
ْوِم اآْلِخِر َواَل حُيَّرُِموَن   [ " 29َما َحرََّم هللاُ َوَرُسولُُه{ ]التوبة:  }قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمنُوَن اِبهلِل َواَل اِبْلي َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َأمحَْ   -  17745 أَبُو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن  ثنا  ْغَداَد،  بِب َ ٍد اْلَعطَّاُر،  ْبُن حُمَمَّ اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَعزِيِز  ثنا َعْبُد اْلَمِلِك  َأْخرَباََن أَبُو  قَاُق،  َد الدَّ
الرَّ  ٍد  َأيِب الْبُن حُمَمَّ ، َعْن  احْلَْضَرِميِّ َأيِب حُيَدُِّث َعِن  ْعُت  ْبُن ُسَلْيَماَن، قَاَل: َسَِ اْلُمْعَتِمُر  ثنا  َأيِب،  ثنا   ، ْبِن قَاِشيُّ وَّاِر، َعْن ُجْنُدِب  سَّ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَْهطً  هللِا َصلَّى  بَ َعَث َرُسوُل   " هللاُ َعْنُه، قَاَل:  هللِا َرِضَي  ا َعْبِد  احْلَاِرِث. قَاَل: فَ َلمَّ ْبَن  ْيَدَة  ْعَمَل َعَلْيِهْم ُعب َ ا َواْست َ
َعَث َمَكانَهُ رَُجاًل يُ َقا َه َبَكى َصبَابًَة ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ب َ َوجَّ ت َ ُل لَهُ َعْبُد هللِا ْبُن َجْحٍش وََكَتَب َلهُ ِكتَااًب،  اْنطََلَق لِي َ

ا َصاَر ِإىَل َذِلَك اْلَمْوِضِع قَ َرأَ َأَمَرهُ َأْن اَل يَ ْقَرَأهُ ِإالَّ ِلَمَكاِن َكَذا وََكَذا، اَل ُتْكرَِهنَّ َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِبَك َعَلى اْلَمِسرِي َمَعكَ وَ  ، فَ َلمَّ
فَ رَ  قَاَل:  َوَرُسوِلِه.  ّلِلَِِّ  َوطَاَعًة  ََسًْعا  قَاَل:  َواْسرَتَْجَع،  احْلَْضَرِميِّ  اْلِكتَاَب  اْبَن  فَ َلُقوا  َمَعُه،  تُ ُهْم  بَِقي َّ َوَمَضى  َأْصَحاِبِه  ِمْن  رَُجاًل  َع  جَّ

ْهرِ  َلُهْم يف الشَّ ُلوُه، فَ َلْم يَْدِر َذِلَك ِمْن رََجٍب َأْو ِمْن َُجَاَدى اآْلِخَرِة، فَ َقاَل اْلُمْشرُِكوَن: قَ ت َ َزَلْت: }َيْسأَلُوَنكَ  فَ َقت َ َعِن    احْلََراِم، فَ ن َ
ْهِر احْلََراِم ِقتَاٍل ِفيِه ُقْل ِقتَاٌل ِفيِه َكِبرٌي{ ]البقرة:   َنةُ َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتِل{ ]البقرة:  217الشَّ [. قَاَل: فَ َقاَل 217[، ِإىَل َقوِلِه: }َواْلِفت ْ

َزَلْت:  }ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يف َسِبيِل هللِا أُولَِئَك  بَ ْعُض اْلُمْسِلِمنَي: لَِئْن َكانُوا َأَصابُوا َخرْيًا َما َْلُْم َأْجٌر، فَ ن َ
 يَ ْرُجوَن َرمْحََة هللِا َوهللاُ َغُفوٌر رَِحيٌم{ " 

 حسن. # قال المحقق:
 

ٍد اْلُمَزّنُّ، أنبأ َعلِ   -  17746 ِد ْبِن ِعيَسى، ثنا أَبُو اْلَيَماِن، َأْخرَبّن ُشَعْيٌب،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو حُمَمَّ يُّ ْبُن حُمَمَّ
، َأْخرَبّن ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبرْيِ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " بَ َعَث َسرِيَّ   ْبَن ًة ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، َوَأمََّر َعَلْيِهْم َعْبَد هللاِ َعِن الزُّْهِريِّ

احْلَْضَرِميِّ يف ِعرِي جِتَارَةٍ   هِبَا َعْمَرو ْبَن  ، فَاْنطََلُقوا َحَّتَّ َهَبطُوا َُنَْلَة فَ َوَجُدوا  احْلَِديَث يف قَ ْتِل اْبِن  َجْحٍش اأْلََسِديَّ لُِقَرْيٍش، َفذََكَر 
ْهِر احْلََرا ، َونُ ُزوِل قَ ْوِلِه: }َيْسأَلُوَنَك َعِن الشَّ ْضَرِميِّ َلَغنَا َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَقَل اْبَن 217ِم{ ]البقرة:  احلَْ [، قَاَل: فَ ب َ

ْهَر احْلََراَم َكَما َكاَن حُيَّرُِمهُ َحَّتَّ أَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }بَ َراَءٌة ِمَن هللاِ  ، َوَحرََّم الشَّ ْضَرِميِّ  .  [ "1 َوَرُسوِلِه{ ]التوبة: احلَْ
اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة{ ]التو  هللِا َعزَّ َوَجلَّ: }َوقَاتُِلوا  َأرَاَد قَ ْوَل  " وََكأَنَّهُ  ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ:  الشَّ اِفِعيُّ 36بة:  قَاَل  الشَّ الَّيِت ذََكَرَها  [، َواآْليَةُ 

 َرمِحَهُ هللاُ َأَعمُّ يف النَّْسِخ، َوهللاُ َأْعَلُم " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ فَرْضِ الْهِجْرَةِ 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللاِ  - 17750 اٌج،   َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ثَ نَاهُ َحجَّ أَبُو ُمْسِلٍم، َحدَّ
اِج، َعْن  ، َأنَّ َرُسوَل هللاِ ثنا مَحَّاٌد، َعِن احْلَجَّ  َصلَّى ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعْن قَ ْيِس ْبِن َأيِب َحازٍِم، َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد هللِا اْلَبَجِليِّ

مَّةُ "   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن أَقَاَم َمَع اْلُمْشرِِكنَي فَ َقْد بَرَِئْت ِمْنهُ الذِّ
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 يف. ضع # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي عُذْرِ الْمُسْتَضْعَفِنيَ 
، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعبْ   - 17753 ُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ

ُهَما، قَاَل: " ُكلُّ َعَسى يف اْلُقْرآِن َفِهَي َواِجَبٌة " ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّ   اٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّا  -  17756 يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا يُوُنُس بْ َأْخرَباََن  بَُكرْيٍ، َعِن  ِر،  ُن 

َثِِن اَنِفٌع، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن أَبِيِه ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه، ا اْجَتَمْعنَا لِْلِهْجَرِة ات ََّعْدُت    اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ قَاَل: " َلمَّ
نَاِضُب ِمْن َأَضاِة َبِِن ِغَفاٍر، َفَمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم مَلْ  َأاَن َوَعيَّاُش ْبُن َأيِب رَبِيَعَة َوِهَشاُم ْبُن اْلَعا نَا الت َّ ن َ ِص ْبِن َوائٍِل، َوقُ ْلنَا: اْلِميَعاُد بَ ي ْ

هِ  َعنَّا  َوُحِبَس  رَبِيَعَة  َأيِب  ْبُن  َوَعيَّاُش  َأاَن  ِعْنَدهُ  فََأْصَبْحُت  َصاِحبَاُه،  فَ ْلَيْمِض  ُحِبَس  فَ َقْد  َوفُ َيََِْتَا  َفُكنَّا َشاٌم  اِبْلَمِديَنِة   ، ُتنِتَ فَاف ْ نِتَ 
رََجعُ  ُثَّ  َرُسوَلهُ  قُوا  َوَصدَّ بِِه،  َوآَمُنوا  هللاَ  َعَرفُوا  قَ ْوٌم  تَ ْوبًَة،  َهُؤاَلِء  ِمْن  بَِقاِبٍل  هللاُ  َما  نْ يَا،  نَ ُقوُل:  الدُّ ِمَن  َأَصاهَبُْم  لَِباَلٍء  َذِلَك  َعْن  وا 

مْحَِة هللِا{ ]الزمر:  ، فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِفيِهْم: }قُْل اَي ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسَرفُوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمْن رَ وََكانُوا يَ ُقولُوَن أِلَنْ ُفِسِهمْ 
ِيَن{ ]الزمر:  53 ًوى لَْلُمَتَكربِّ تُ هَ 60[، ِإىَل قَ ْوِلِه: }َمث ْ ب ْ ا بَِيِدي ِكتَااًب، ُثَّ بَ َعْثُت هِبَا ِإىَل ِهَشاٍم،  [، قَاَل ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنُه: َفَكت َ

َوُأَصوِّبُ  هِبَا  َأْصَعُد  َفَجَعْلُت  طًُوى،  ِذي  ِإىَل  هِبَا  َخَرْجُت  َعَليَّ  َقِدَمْت  ا  فَ َلمَّ اْلَعاِص:  ْبُن  ِهَشاُم  اللُهمَّ فَ َقاَل  فَ ُقْلُت:  َهَمَها،  أِلَف ْ  
َا أُنْ  ْمِنيَها، َوفَ َرْقُت ِإَّنَّ هللِا َصلَّى   زَِلْت ِفينَا ِلَما ُكنَّا نَ ُقوُل يف أَنْ ُفِسنَا، َويُ َقاُل ِفينَا، فَ َرَجْعُت َفَجَلْسُت َعَلى بَِعرِيي فَ َلِحْقُت َرُسولَ فَ هِّ

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ُقِتَل ِهَشاٌم َشِهيًدا ِبَِْجنَاِديَن يف ِواَليَِة َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ " 
 حسن. قال المحقق: #

 
َثِِن َحِكيُم  - 17757 َعْن َسِعيِد  ، ْبُن ُجَبرْيٍ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، ثنا َأمْحَُد، ثنا يُوُنُس، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ

أُْنزِلَ   " قَاَل:  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ُجَبرْيٍ،  َعَلْيِه  ْبِن  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َأْصَحاِب  ِمْن  يُ ْفنَتُ  ِفيَمْن َكاَن  اآْليَةُ  َهِذهِ  ْت 
َة: }ُثَّ ِإنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن بَ ْعِد َما فُِتنُوا ُثَّ َجاَهُدوا َوَصرَبُوا ِإنَّ رَبَّ   [ 110]النحل:  َك ِمْن بَ ْعِدَها َلَغُفوٌر رَِحيٌم{  َوَسلََّم مِبَكَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ   -  17758
َأيِب جنَِيٍح، َعْن ُُمَاِهٍد، اْبِن  أَبُو   ثنا َوْرقَاُء، َعِن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجاَءهُ  النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل  َأيِب رَبِيَعَة، َوَهاَجَر  ْبُن  َأْسَلَم َعيَّاُش  قَاَل: 

ِه َورَُجٌل آَخُر َمَعُه، فَ َقاَل لَُه: " ِإنَّ أُمََّك تُ نَاِشُدَك َرمِحََها َوحَ  َبَل َمَعُهَما  قََّها  َجْهِل ْبُن ِهَشاٍم، َوُهَو َأُخوهُ أِلُمِّ َها "، فَأَق ْ َأْن تَ ْرِجَع ِإلَي ْ
َة َفَكااَن يُ َعذِّاَبنِهِ   فَ َرَبطَاهُ َحَّتَّ َقِدَما بِِه َمكَّ

 حسن. # قال المحقق:



845 

 

 
، ثنا َسْعَداُن ْبُن نَ   -  17759 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ْصٍر، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َعْمرٍو، َعْن  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ

ا َخَرَج النَّاُس ِإىَل َبْدٍر مَلْ يَ ْبَق َأحَ  ْساَلِم، فَ َلمَّ َة َقْد أَقَ رُّوا اِبإْلِ ٌد ِإالَّ َأْخَرُجوهُ فَ ُقِتَل، أُولَِئَك الَِّذيَن أَقَ رُّوا  ِعْكرَِمَة، قَاَل: َكاَن اَنٌس مِبَكَّ
َزَلْت   فَ ن َ ْساَلِم،  ]النساء:  اِبإْلِ أَنْ ُفِسِهْم{  ظَاِلِمي  اْلَماَلِئَكةُ  تَ َوفَّاُهُم  الَِّذيَن  }ِإنَّ  ِإالَّ  97ِفيِهْم:  َمِصريًا،  }َوَساَءْت  قَ ْوِلِه:  ِإىَل   ،]

]ال َسِبياًل{  يَ ْهَتُدوَن  َواَل  ِحيَلًة  َيْسَتِطيُعوَن  اَل  َواْلوِْلَداِن  َوالنَِّساِء  الّرَِجاِل  ِمَن  َها، 98نساء:  اْلُمْسَتْضَعِفنَي  ِإلَي ْ َُنُوًضا  ِحيَلًة:   ،]
َة، َمْن َكاَن مِبَكَّ ِإىَل  اْلُمْسِلُموَن الَِّذيَن َكانُوا اِبْلَمِديَنِة  اْلَمِديَنِة، َفَكَتَب  أَقَ رُّوا    َوَسِبياًل: طَرِيًقا ِإىَل  إِلَْيِهْم َخَرَج اَنٌس ِمَّْن  ا ُكِتَب  فَ َلمَّ

َعُهُم ا ْساَلِم، فَات َّب َ َنَة، فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِفيِهْم: }ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه  اِبإْلِ ميَاِن{ ْلُمْشرُِكوَن فََأْكَرُهوُهْم َحَّتَّ َأْعطَْوُهُم اْلِفت ْ َوقَ ْلُبهُ ُمْطَمِئنٌّ اِبإْلِ
 [ 106]النحل: 

 صحيح لعكرمة.  # قال المحقق:
 

 فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فِي طَرِيقِهِ بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِر ا  
يُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا ُهَشْيٌم،،  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو َمْنُصوٍر اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل، ثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ثنا َسعِ   -  17761

ِمْن ُخَزاَعَة َكاَن مِبَكَّ  َأنَّ رَُجاًل  ْبِن ُجَبرْيٍ،  ِبْشٍر، َعْن َسِعيِد  َأيِب  ْبِن زِنْ بَاٍع، فََأَمَر َعْن  ْبِن َضْمَرَة  اْلِعيِص  ْبُن  َة َفَمِرَض، َوُهَو َضْمَرةُ 
ا َكاَن اِبلت َّ  ًها ِإىَل اْلَمِديَنِة، فَ َلمَّ َوجِّ َزَلْت: }َوَمْن خَيُْرْج مِ َأْهَلُه، فَ َفَرُشوا َلهُ َعَلى َسرِيٍر َفَحَمُلوهُ َواْنطََلُقوا ِبِه ُمت َ ْن بَ ْيِتِه  ْنِعيِم َماَت، فَ ن َ

 [،  100ُمَهاِجًرا ِإىَل هللِا َوَرُسولِِه ُثَّ يُْدرِْكهُ اْلَمْوُت فَ َقْد َوَقَع َأْجُرهُ َعَلى هللِا{ ]النساء:  
رِينَ   وََكَذِلَك قَالَهُ احْلََسُن َوَغرْيُهُ ِمَن اْلُمَفسِّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بِدَارِ الشِّرْكِ لِمَنْ لَا يَخَافُ الْفِتْنَةَ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْإِقَامَةِ  
َثِِن َأيِب، ثنا ابْ  - 17762 ، ثنا أَبُو ِعاَلَقَة، َحدَّ ْغَداِديُّ ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر اْلب َ ُن َْلِيَعَة، َعْن َأيِب اأْلَْسَوِد، َحدَّ

  " : " َكاَن اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َقْد َأْسَلَم َوأَقَاَم َعَلى ِسَقايَِتِه َومَلْ يُ َهاِجرْ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ، قَالَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد    -  17772 ، ثنا حُمَمَّ ، ثنا ُشْعَبُة،   ْبنُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ ُعْثَماُن ْبُن حَيََْي اآْلَدِميُّ َماَهاَن، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ

َع ُجَبرْيَ ْبَن ُمْطِعٍم َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ  ، َعْن رَُجٍل، َسَِ ْعَماَن ْبِن َساملٍِ ، ِإنَّ اَنًسا يَ ُقولُوَن: لَْيَس لَنَا ُأُجوٌر  َعِن الن ُّ
َة. قَ  ُتْم يف ُجْحِر ثَ ْعَلٍب " مِبَكَّ نَُّكْم ُأُجورُُكْم َوَلْو ُكن ْ  اَل: " لَيَْأتِي َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر، ثنا فُ   -  17773 ،  َدْيُك ْبُن ُسَلْيَماَن، ثَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ نا اأْلَْوزَاِعيُّ
، َعْن َصاِلِح ْبِن َبِشرِي ْبِن فَُدْيٍك، قَاَل: َجاَء ُفَدْيٌك ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  ُْم  َعِن الزُّْهِريِّ َسلََّم، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، ِإَنَّ

وَء، يَ ْزُعُموَن َأنَّ َمْن مَلْ يُ َهاِجْر َهَلَك. فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي ُفَدْيُك أَِقِم الصَّاَلَة، َوآِت الزََّكاَة، َواْهُجِر السُّ
 ." ُمَهاِجرًا  َتُكْن   " قَاَل:  أَنَّهُ  َوَأُظنُّ  قَاَل:   ." ِشْئَت  َحْيُث  قَ ْوِمَك  َأْرِض  ِمْن   َواْسُكْن 

ِد ْبِن طَاِهٍر، أنبأ أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِعيَسى، ثنا حَيََْي ْبُن مَحَْزَة، َعْن حمَُ َوَأْخرَباََن أَبُو    -  17774 مَّ
، َعْن َصاِلِح ْبِن َبِشرِي ْبِن ُفَدْيٍك، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ، َعِن الزُّْهِريِّ : اْلَولِيِد الزُّبَ ْيِديِّ ْيِه َوَسلََّم ََنَْوُه، لَْيَس يف َحِديِث الزُّبَ ْيِديِّ

 " َتُكْن ُمَهاِجًرا " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد، ثن  -  17775 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ، ا حَيََْي ْبُن ُعمَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ رْيٍ، ثنا اْلَمْقرُبِيُّ

ِِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أاَُنٌس ِمْن أَ  ْهِل اْلَبْدِو، فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل هللِا، قَاَم َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: َقِدَم َعَلى َرُسوِل هللِا
أَنَّ  ِمْن قَ َرااَبتِنَا، فَ َزَعُموا  أاَُنٌس  نَا  َما َعَلي ْ " َحْيُث  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  اْلِْْجَرِة َواجْلَِهاِد. فَ َقاَل َرُسوُل  َفُع َعَمٌل ُدوَن  يَ ن ْ هُ اَل 

ُتْم فََأْحِسُنوا ِعبَاَدَة هللِا َوأَْبِشُروا اِبجْلَنَِّة "   ُكن ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 تِي هَاجَرَ مِنْهَا بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّ 

ِد ْبِن عِ   -  17785 يَسى، ثنا َعفَّاُن، ثنا ُوَهْيٌب،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
ْبِن عَ  ْبِن ُخثَ ْيٍم، َعْن َعْمرِو  ْبُن ُعْثَماَن  هللِا  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ثنا َعْبُد  أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َعْمرٍو اْلَقاِري،  ْبٍد اْلَقاِري، َعْن 

َدخَ  ُمْعَتِمًرا  اجْلِْعرَانَِة  ِمَن  َقِدَم  ا  فَ َلمَّ  ، ُحَننْيٍ ِإىَل  َخَرَج  َحْيُث  َمرِيًضا  َسْعًدا  َفَخلََّف  َقِدَم  َوِجٌع  َوَسلََّم  َوُهَو  َعَلْيِه  فَ َقاَل َل  َمْغُلوٌب، 
ُق بِثُ لُِثِه؟ ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ ِل َمااًل َوِإّّنِ أُوَرُث َكاَللًَة فَأُوِصي مِبَاِل َأْو أََتَصدَّ  ُق ِبِه؟ قَاَل: " اَل ". قَاَل: فَأََتَصدَّ

  " قَاَل:  ِبَشْطرِِه؟.  فَأُوِصي  قَاَل:   ." اَل   " هللِا، قَاَل:  َرُسوَل  َأْي  قَاَل:   ." َوَذاَك َكِثرٌي  نَ َعْم،   " قَاَل:  بِثُ لُِثِه؟  ُق  فَأََتَصدَّ قَاَل:   ." اَل 
َها ُمَهاِجًرا؟ قَاَل: " ِإّّنِ أَلَْرُجو َأْن يَ ْرفَ َعَك هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َوَأْن   اِر الَّيِت َخَرْجُت ِمن ْ َواٌم َويَ ن ْ ُأِصيُب اِبلدَّ َتِفَع ِبَك آَخُروَن،  يَُكاَد ِبَك أَق ْ

َكَذا. َهِذهِ الّرَِوايَةُ تُ َواِفُق رَِوايََة ُسْفيَاَن  اَي َعْمُرو ْبَن اْلَقارِي ِإْن َماَت َسْعٌد بَ ْعِدي فَ َهُهنَا اْدِفْنهُ ََنَْو طَرِيِق اْلَمِديَنِة ". َوَأَشاَر بَِيِدِه هَ 
ِة اْلَوَداِع، َواْختُِلَف يف َهِذِه الّرَِوايَِة َعَلى اْبِن ُخثَ ْيٍم يف َأنَّ َذِلَك َكاَن َعاَم اْلَفْتِح، َوَسائُِر ا يف  لرَُّواِة َعِن الزُّْهِريِّ قَالُوا ِفيِه َعاَم َحجَّ

 اْسِم َحَفَدِة َعْمرِو ْبِن اْلَقاِري 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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احْلَاِفُظ، َوأَبُو    -  17786 أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا أَبُو حَيََْي زََكرايَّ ْبُن َأْخرَباََن  يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ْبُن احْلََسِن، قَااَل: ثنا  َبْكِر 
النَِّبُّ َصلَّ  اأْلَْعَرِج، قَاَل: َخلََّف  الرَّمْحَِن  ٍد، َعْن َعْبِد  ْبِن حُمَمَّ ِإَْسَاِعيَل  ثنا ُسْفيَاُن، َعْن  هللاُ َعَلْيِه  حَيََْي،  َوَسلََّم َعَلى َسْعٍد رَُجاًل،  ى 

 فَ َقاَل: " ِإْن َماَت َفاَل َتْدِفُنوهُ هِبَا " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َأيِب بُ ْرَدَة،   ِد ْبِن قَ ْيٍس، َعنْ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا، َوأَبُو َبْكٍر، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، ثنا أَبُو حَيََْي، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن حُمَمَّ   -  17787

َها؟ قَاَل: " نَ َعْم ".  قَاَل: ِقاَلِ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أَيُْكَرهُ لِلرَُّجِل َأْن مَيُوَت اِبأْلَْرِض الَّيِت َهاَجَر مِ   ن ْ
َلهُ   َهَذا ُمْرَسٌل، َفَكَذِلَك َما قَ ب ْ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

َأمحَْ   -   17788 ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن  احْلَاِفُظ،  ْبُن َعِليٍّ  احْلَُسنْيُ  أَبُو َعِليٍّ  ْيَسابُوَر، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ  بِن َ ْبِن َحْفٍص،  َد 
، َعْن َأيِب ب ُ  ِد ْبِن قَ ْيٍس اأْلََسِديِّ ، َعْن َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّاٍص ثنا َعِليُّ ْبُن َخْشَرٍم، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن حُمَمَّ ْرَدَة ْبِن َأيِب ُموَسى اأْلَْشَعرِيِّ

ْعُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْكَرهُ لِلرَُّجِل َأْن مَيُوَت اِبأْلَْرضِ  َها " َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: " َسَِ   الَّيِت يُ َهاِجُر ِمن ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبنُ  - 17789 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ  يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َسِعيِد ْبِن أَ  ْيَسِريُّ ُهَما، قَاَل: َكاَن  َأيِب َبْكٍر، ثنا يَزِيُد ْبُن َعْبِد هللِا اْلب َ يِب ِهْنٍد، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ
َة، قَاَل: " اللُهمَّ اَل جَتَْعْل َمنَااَياَن ِفيَها َحَّتَّ   َها ". ََتبَ َعهُ وَِكيٌع، َعْن َعبْ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل َمكَّ ِد َُتْرَِجنَا ِمن ْ

 هللِا ْبِن َسِعيدٍ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ أَصْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ 

ٍد الصَّفَّارُ   -  17795 ْغَداَد، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ، بِب َ ِريُّ كَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي السُّ ، ثنا َعبَّاُس ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا أَبُو َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ
ْيٍد اْلَغسَّاّنُّ الْ  َعْن يَزِيَد ْبِن ُقطَْيٍب، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ َكاَن يَ ُقوُل:  ، ُمِغريَِة، ثنا َصْفَواُن، ثنا أَبُو زاَِيٍد حَيََْي ْبُن ُعب َ

اْلَيَمِن، فَ َقا ِإىَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  ِإىَل قَ ْوٍم رَِقيَقٍة قُ ُلوهُبُْم بَ َعَثِِن َرُسوُل  ُتَك  بَ َعث ْ ِبَقرْبِي َوَمْسِجِدي َقْد  َأْن ََتُرَّ  لََعلََّك   " َل: 
ْساَلمِ  ُهْم َمْن َعَصاَك، ُثَّ يَ ْغُدوَن ِإىَل اإْلِ  َزْوَجَها َواْلَوَلُد َواِلَدهُ   َحَّتَّ تُ بَاِدَر اْلَمْرَأةُ يُ َقاتُِلوَنَك َعَلى احْلَقِّ َمرََّتنْيِ فَ َقاِتْل مِبَْن َأطَاَعَك ِمن ْ

َكاِسِك "  ُكوِن َوالسَّ  َواأْلَُخ َأَخاُه، فَاْنِزْل َبنْيَ احْلَيَّنْيِ السَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو اأْلَْزَهرِ   -  17796 ، ح َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر الرَّقِّيُّ
ْغَداَد، ثنا ِهاَلُل ْبُن اْلَعاَلِء،   ْيُد هللِا  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن ِإْماَلءً بِب َ ، ثنا ُعب َ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر الرَّقِّيُّ

َعْن   َعْمرٍو،  اْْلََصاْبُن  اْبَن  ْعُت  َسَِ قَاَل:   ، اْلَعْبِديُّ اْلُمَثىنَّ  أَبُو  ثنا  ُسَحْيٍم،  ْبِن  َلَة  َجب َ َعْن  أُنَ ْيَسَة،  َأيِب  ْبِن  َعْنهُ زَْيِد  هللاُ  َرِضَي  ِصَيِة 
ْساَلِم فَاْشرتََ  ًدا َعْبُدهُ يَ ُقوُل: أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلاَُبِيَعهُ َعَلى اإْلِ َط َعَليَّ َأْن َتْشَهَد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ َوَأنَّ حُمَمَّ

ْيَت، َوجُتَاِهَد يف َسِبيلِ  ا هللِا ". قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا َأمَّ  َوَرُسولُُه، َوُتَصلَِّي اْْلَْمَس، َوَتُصوَم رََمَضاَن، َوتُ َؤدَِّي الزََّكاَة، َوحَتُجَّ اْلب َ
َوَأمَّ  َومَحُولَتُ ُهْم،  َأْهِلي  َرَسُل  ُهنَّ  َذْوٍد  َعْشُر  ِإالَّ  ِل  َفَما  الزََّكاةُ  َأمَّا  أُِطيُقُهَما،  َفاَل  تَاِن  اَبءَ اثْ ن َ فَ َقْد  َوىلَّ  َمْن  أَنَّهُ  ْزُعُموَن  فَ ي َ اجْلَِهاُد  ا 

ْوَت َوَخَشَعْت نَ ْفِسي. قَاَل: فَ َقَبَض َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدهُ ُثَّ ِبَغَضٍب ِمَن هللِا فََأَخاُف ِإَذا َحَضَرّن ِقتَاٌل َكرِْهُت اْلمَ 
. َلْفُظ اَبِيُعَك، فَ بَايَ َعِِن َعَليْ َحرََّكَها، ُثَّ قَاَل: " اَل َصَدقََة َواَل ِجَهاَد فَِبَم َتْدُخُل اجْلَنََّة؟ ". قَاَل: ُثَّ قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا أُ  ِهنَّ ُكلِِّهنَّ

 َحِديِث َأيِب َعْبِد هللاِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ  - 17799 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ مَّ

ْيَماَن ْبِن ُموَسى، َعْن حَمُْكوٍل،  ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ، أنبأ ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعيَّاٍش، َعْن ُسلَ ْبُن 
هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َعَلْيُكْم اِبجْلَِهاِد يف َسِبيِل هللِا   َعْن َأيِب أَُماَمَة، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسولُ 

." َواْْلَمَّ  اْلَغمَّ  ِبِه  هللاُ  يُْذِهُب  اجْلَنَِّة،  أَبْ َواِب  ِمْن  اَبٌب  َواْلَبِعيدَ   فَِإنَّهُ  اْلَقرِيَب  هللِا  َوَجاِهُدوا يف   " قَاَل:  أَنَّهُ  َغرْيُهُ  َوأَِقيُموا   ،َوزَاَد ِفيِه 
 َواَل َيَُْخْذُكْم يف هللِا لَْوَمةُ اَلئٍِم ".  ، ُحُدوَد هللِا يف اْلَقرِيِب َواْلَبِعيدِ 

ْيُخ: َورُِوَي َذِلَك َعِن احْلَاِرِث ْبِن ُمَعاِويََة اْلِكْنِديِّ   َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، قَاَل الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِه، أنبأ َعْبَدانُ   -  17800 ، أنبأ أَبُو اْلُمَوجِّ ، أنبأ َعْبُد هللِا، َعْن َصْفَواَن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ احْلََسُن ْبُن َحِليٍم اْلَمْرَوِزيُّ

أَبِي  نُ َفرْيٍ، َعْن  ْبِن  ْبُن ُجَبرْيِ  الرَّمْحَِن  َأْخرَبّن َعْبُد  ِبِدَمْشَق َوُهَو ْبِن َعْمرٍو،  هللاُ َعْنهُ  اأْلَْسَوِد َرِضَي  ْبِن  اْلِمْقَداِد  ِإىَل  ِه، قَاَل: َجَلْسنَا 
الْ  نَا  أََتْت َعَلي ْ اْلَغْزِو. قَاَل:  لَْو قَ َعْدَت اْلَعاَم َعِن  بِِه َعْنهُ َفْضٌل، فَ َقاَل َلهُ رَُجٌل:  ََتبُوٍت َما  ْوبَةِ َعَلى  الت َّ ، قَاَل  َبُحوُث، يَ ْعِِن ُسورََة 

 [، َفاَل َأِجُدّن ِإالَّ َخِفيًفا 41هللاُ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل: }اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل{ ]التوبة: 
 حسن. # قال المحقق:

 
ْبُن ِإسْ   -  17801 ُد  ثنا حُمَمَّ يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا أَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َثِِن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد  ثنا َعفَّاُن، َحدَّ َحاَق الصَّغَاّنُّ، 

هللاُ  َأاَب طَْلَحَة َرِضَي  َأنَّ  هللاُ َعْنهُ  أََنٍس َرِضَي  ْبُن زَْيٍد، َوََثِبٌت، َعْن  ثنا َعِليُّ  ْبُن َسَلَمَة،  َعْنهُ قَ َرأَ َهِذِه اآْليََة: }اْنِفُروا ِخَفافًا    مَحَّاُد 
ُزوّن. فَ َقاَل بَ ُنوُه: َقْد َشِهْدَت َمعَ   [، قَاَل:41َوثَِقااًل{ ]التوبة:  ُزوّن، َأْي َبِِنَّ َجهِّ ْنِفُراَن ُشُيوًخا َوَشبَااًب َجهِّ َرُسوِل    َأَرى رَب َّنَا َيْست َ
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ُزوّن  نَ ْغُزو. فَ َقاَل: َجهِّ ُهَما فَ َنْحُن  هللاُ َعن ْ َبْكٍر َوُعَمَر َرِضَي  لَهُ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأيِب  . فَ رَِكَب اْلَبْحَر، َفَماَت فَ َلْم جيَُِدوا 
َغريَّْ  ٍم فَ ُقرِبَ هِبَا َومَلْ يَ ت َ َعِة أايَّ  َجزِيَرًة ِإالَّ بَ ْعَد َسب ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ 
َثِِن حمَُ   -   17809 احْلَاِفُظ، َحدَّ ِد ْبِن زاَِيٍد اْلَقبَّاّنُّ، ثنا أَبُو َبْكِر َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ْبِن َهاِنٍئ، ثنا احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َصاِلِح  مَّ

ْبُن َعْبِد هللِا بْ  ثنا ُعْثَماُن   ، اْْلَُزاِعيُّ ْبُن َسَلَمَة أَبُو َسَلَمَة  َمْنُصوُر  ثنا  اأْلَْعنَيُ،  َأيِب َعتَّاٍب  ْبِن َجارِيَ ْبُن  ي ِن زَْيِد  ثنا َعمِّ  ، اأْلَْنَصاِريُّ َة 
هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ْبُن َجارِيََة  َأيِب زَْيُد  َثِِن  ْبِن َجارِيََة، َحدَّ ْبُن زَْيِد  ْبُن َعْمُرو  ُهْم زَْيُد  ِمن ْ ُأُحٍد  يَ ْوَم  اَنًسا  اْسَتْصَغَر   

نَ ْفَسهُ  يَ ْعِِن  بْ ،  َجارِيََة  َعاِزبٍ َواْلرَبَاءُ  َأْرَقمَ ،  ُن  ْبُن  اْْلُْدِريُّ ،  َوزَْيُد  َسِعيٍد  أَبُو  ُعَمرَ ،  َوَسْعٌد  ْبُن  هللِا  هللِا    .َوَعْبُد  َعْبِد  ْبَن  َجاِبَر  َوذََكَر 
ُهْم، َكَذا يف ِكتَايِب ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد هللِا، َورَأَيْ ُتهُ يف َمْوِضٍع آَخَر اْبُن  ْيِد هللاِ َرِضَي هللاُ َعن ْ  ُعب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

هللِا احْلَاِفظُ   -  17810 أَبُو َعْبِد  احْلََسنِ ،  َأْخرَباََن  ْبِن  ِد  ُد ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن حُمَمَّ أَبُو  ْبُن  ،  ثنا  إِبْ َراِهيُم  ثنا  اْلَعزِيِز،  ْبُن َعْبِد  أنبأ َعِليُّ 
، ثنا ُهَشْيٌم، ثنا َعبْ  ، َعْن أَبِيِه، َعْن ََسَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: أََتْت يِب َعْبِد هللِا اْْلََرِويُّ  ُد احْلَِميِد ْبُن َجْعَفٍر اأْلَْنَصارِيُّ

اْلَيِتيمَ  َهَذا  ِل  َيْكُفُل  بَِرُجٍل  ِإالَّ  أَتَ َزوَُّج  اَل  فَ َقاَلْت:  النَّاُس،  َها  َفَخطَب َ اْلَمِديَنَة  فَ َقِدَمِت  ي  فَ ت َ أُمِّ اأْلَْنَصارِ ،  ِمَن  رَُجٌل  وََكاَن ،  َزوََّجَها 
هُ  ْم. قَاَل: َوُعِرْضُت َعاًما فََأحْلََق ُغاَلًما َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْعِرُض ِغْلَماَن اأْلَْنَصاِر يف ُكلِّ َعاٍم فَ يُ ْلِحُق َمْن َأْدَرَك ِمن ْ

 َأحْلََقِِن "  َلَقْد َأحْلَْقَتهُ َورََدْدَتِِن، َوَلْو َصارَْعتُهُ َلَصَرْعُتُه، قَاَل: " َفَصارِْعهُ "، َفَصارَْعُتهُ َفَصَرْعُتُه؛ فَ َورَدَّّن، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
اْلَعَنزِ   -  17812 ٍد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  َأْخرَبّن  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  ْبُن ُموَسى َأْخرَباََن  ثنا حَمُْبوُب   ، ارِِميُّ الدَّ ْبُن َسِعيٍد  ثنا ُعْثَماُن   ، يُّ

أَُميََّة، َعنِ  َأيِب  ْبُن  هللِا  َأْخرَبّن َعْبُد  اْبِن ُجَرْيٍج،  ، َعِن  اْلَفزَاِريُّ ِإْسَحاَق  أَبُو  أنبأ   ، َأنَّ   اأْلَْنطَاِكيُّ َأيِب رَبِيَعَة،  ْبِن  هللِا  ْبِن َعْبِد    احْلَاِرِث 
َعهُ َعبْ  ا َكاَن يف بَ ْعِض الطَّرِيِق  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يف بَ ْعِض َمغَازِيِه َفَمرَّ ِِباَُنٍس ِمْن ُمَزيْ َنَة، فَات َّب َ ُهْم، فَ َلمَّ ٌد اِلْمَرأٍَة ِمن ْ

ْأُنَك؟ " قَاَل: ُأَجاِهُد َمَعَك. قَاَل: " َأِذَنْت َلَك َسيَِّدُتَك؟ " قَاَل: اَل. قَاَل: َسلََّم َعَلْيِه، قَاَل: " ُفاَلٌن "؟ قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: " َما شَ 
هَ  َرْأ َعَلي ْ َها، فَاق ْ َها فَِإنَّ َمثَ َلَك َمَثُل َعْبٍد اَل ُيَصلِّي، ِإْن ُمتُّ قَ ْبَل َأْن تَ ْرِجَع ِإلَي ْ َها فَ " اْرِجْع ِإلَي ْ اَلَم ". فَ َرَجَع ِإلَي ْ َأْخرَبََها اْْلرََبَ، ا السَّ

اَلَم؟ قَاَل: نَ َعْم. قَاَلْت: اْرِجْع َفَجاِهْد َمَعهُ "   فَ َقاَلْت: آّلِلَِّ ُهَو أََمَر َأْن تَ ْقرَأَ َعَليَّ السَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنِ اعْتَذَرَ بِالضَّعْفِ وَالْمَرَضِ وَالزَّمَانَةِ وَالْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ 
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ي َ   -   17818 ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  ْعُقوَب، 
، َعْن َأيِب َعِقيٍل، َعْن َأيِب َنْضرَ  ُهَما َعْن قَ ْوِل هللِا َمْرزُوٍق، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ِإْسَحاَق احْلَْضَرِميُّ َة، قَاَل: َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

[، قَاَل: " ُهْم أُولُو الضََّرِر قَ ْوٌم َكانُوا َعَلى َعْهِد 95َعزَّ َوَجلَّ: }اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغرْيُ أُوِل الضََّرِر{ ]النساء:  
َصلَّ  هللِا  اَرُسوِل  َفَكاَن  اُء،  َأِصحَّ َوآَخُروَن  َوَأْمَراٌض  َأْوَجاٌع  حَتِْبُسُهْم  َمَعُه، َكاَنْت  يَ ْغُزوَن  اَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  ِمَن ى  َأْعَذَر  ْلَمْرَضى 

اِء "   اأْلَِصحَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو    -  17821 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن َواِلِدي ِإْسَحاُق ْبُن َيَساٍر، َعْن َأْشيَاٍخ ِمْن َبِِن َسَلَمَة، قَالُوا َكاَن َعْمُرو َج َشِديَد اْلَعَرِج،  ْبُن اجْلَُموِح َأْعرَ   اْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ
ا أَ  هُ وََكاَن َلهُ َأْربَ َعةُ بَِننَي َشبَاٌب يَ ْغُزوَن َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َغَزا، فَ َلمَّ َوجَّ رَاَد َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ت َ

هللاَ  ِإنَّ  بَ ُنوُه:  َلهُ  ُأُحٍد، قَاَل  اجْلَِهاَد. فَأََتى   ِإىَل  هللاُ َعْنَك  َنْكِفيَك فَ َقْد َوَضَع  َلَك رُْخَصًة فَ َلْو قَ َعْدَت فَ َنْحُن  َعزَّ َوَجلَّ َقْد َجَعَل 
ُعونَ َعْمُرو ْبُن اجْلَُموِح َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، ِإنَّ َبِِنَّ َهُؤاَلِء ميَْ   َأْن َأْخُرَج َمَعَك، َوهللِا ِإّّنِ أَلَْرُجو  ن َ

مَّا أَْنَت فَ َقْد َوَضَع هللاُ َعْنَك اجْلَِهاَد ". َأْن ُأْسَتْشَهَد فََأطَأَ ِبَعْرَجيِت َهِذِه يف اجْلَنَِّة. فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَ 
عَ  َوَما   " لَِبِنيِه:  َوَسلَّمَ َوقَاَل  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َمَع  َفَخَرَج   ." َهاَدَة  الشَّ يَ ْرزُقُهُ  هللاَ  لََعلَّ  َتَدُعوهُ  َأْن  ُأُحٍد  َلْيُكْم  يَ ْوَم  فَ ُقِتَل   ،

 َشِهيًدا 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ 
هللاِ   -   17824 َعْبِد  أَبُو  ِريُّ َأْخرَباََن  السَّ ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  احْلََسِن،  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  ْبُن     

ِد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأيِب ُهرَ  َنَما ََنُْن حَيََْي، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا، ثنا راَِيُح ْبُن َعْمرٍو، ثنا أَيُّوُب، َعْن حُمَمَّ يْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: بَ ي ْ
ا رَأَيْ نَا نَا َشابٌّ ِمَن الثَِّنيَِّة، فَ َلمَّ ابَّ َجَعَل  ُجُلوٌس َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ طََلَع َعَلي ْ هُ ِِبَْبَصاراَِن قُ ْلنَا: َلْو َأنَّ َهَذا الشَّ

نَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َومَ َشبَابَهُ َوَنَشا َتهُ يف َسِبيِل هللِا. قَاَل: َفَسِمَع َمَقالَت َ ا َسِبيُل هللِا ِإالَّ َمْن قَ َتَل؟ طَهُ َوقُ وَّ
، َوَمْن َسَعى َعَلى نَ ْفِسِه لُِيِعفََّها َفِفي َسِبيِل هللِا، َوَمْن َمْن َسَعى َعَلى َواِلَدْيِه َفِفي َسِبيِل هللِا، َوَمْن َسَعى َعَلى ِعيَالِِه َفِفي َسِبيِل هللاِ 

ْيطَاِن "   َسَعى َعَلى التََّكاثُِر فَ ُهَو يف َسِبيِل الشَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ الْمُسْلِمِ يَتَوَقَّى فِي الْحَرْبِ قَتْلَ أَبِيهِ، وَلَوْ قَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ 
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ُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا    -  17834 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ َعْمُرو ْبُن زُرَارََة، ثنا ِعيَسى َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، عَ  ْن أَبِيِه، َعْن ُحَصنْيِ ْبِن َوْحَوٍح، َأنَّ طَْلَحَة ْبَن اْلرَبَاِء َرِضَي هللاُ  ْبُن يُوُنَس، ثنا َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن، َعْن ُعْرَوَة ْبِن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريِّ

ْبَت َواَل َأعْ  ا لَِقَي النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: اَي َنِبَّ هللِا، ُمْرّن مِبَا َأْحب َ نَِّبُّ َصلَّى  ِصي َلَك أَْمًرا. قَاَل: فَ َعِجَب ِلَذِلَك الَعْنهُ َلمَّ
فْ  ُتْل َأاَبَك ". قَاَل: َفَخَرَج ُمَولِّيًا لِي َ َعَل، َفَدَعاُه، قَاَل: " ِإّّنِ مَلْ أُبْ َعْث ِلَقِطيَعِة هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُغاَلٌم، فَ َقاَل َلهُ ِعْنَد َذِلَك: " فَاق ْ

 رَِحٍم " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
أَبُو    -  17835 مُ َأْخرَباََن  ْبُن  َأَسُد  ثنا  ُسَلْيَماَن،  ْبُن  الرَّبِيُع  أنبأ  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  ثنا  َعْبِد  وَسى، 

يَ ْنِصبُ  اجْلَرَّاِح  ْبِن  ْيَدَة  َأيِب ُعب َ أَبُو  " َجَعَل  ْبِن َشْوَذٍب، قَاَل:  هللِا  ْبُن رَبِيَعَة، َعْن َعْبِد  ا َضْمَرةُ  ْيَدَة حيَِيُد َعْنُه، فَ َلمَّ اآْلِْلََة أِلَيِب ُعب َ  
قَ َتَل   ِحنَي  اآْليََة  َهِذِه  ِفيِه  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  فَأَنْ َزَل  َلُه،  فَ َقت َ ْيَدَة  ُعب َ أَبُو  َقَصَدهُ  اجْلَرَّاُح  ْوِم  َأْكثَ َر  َواْلي َ اِبهلِل  يُ ْؤِمنُوَن  قَ ْوًما  جتَُِد  }اَل  َأاَبُه: 

 [ ِإىَل آِخرَِها.  22ادُّوَن َمْن َحادَّ هللاَ َوَرُسوَلهُ َوَلْو َكانُوا آاَبَءُهْم َأْو أَبْ نَاَءُهْم{ ]اجملادلة: اآْلِخِر يُ وَ 
َقِطعٌ   َهَذا ُمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبُن َجْعَفٍر، ثنا  -  17836 أنبأ َعْبُد هللِا  ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن،  احْلَُسنْيِ  ْبُن الرَّبِيِع، ثنا   َأْخرَباََن أَبُو  ثنا احْلََسُن  يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، 
، َعْن َماِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، وََكاَن َقْد َأْدَرَك اجْلَاِهلِ  يََّة، قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  اْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َُسَْيٍع احْلََنِفيِّ

َأْصرِبْ َعَلْيِه وَ  َمَقالًَة قَِبيَحًة، فَ َلْم  ِمْنهُ  َلَك  َأيِب ِفيِهْم َفَسِمْعُت  اْلَعُدوَّ َولَِقيُت  َلِقيُت  ِإّّنِ  َأْو َحَّتَّ     َحَّتَّ َسلََّم، فَ َقاَل:  اِبلرُّْمِح  تُهُ  طََعن ْ
ْلُتُه. َفَسَكَت َعْنهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ َجاَء آخَ  ْبُت َأْن يَِلَيهُ َغرْيِي، َفَسَكَت  قَ ت َ ُر، فَ َقاَل: " ِإّّنِ لَِقيُت َأيِب َفرَتَْكتُهُ َوَأْحب َ

 َعْنهُ ".  
 َوَهَذا ُمْرَسٌل َجيِّدٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 السُّلْطَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَخْذِ الْجَعَائِلِ، وَمَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيهِ مِنَ  
، َعْن   َوَرَوى أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل، َعْن َسِعيِد ْبِن َمْنُصوٍر، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبنِ   -  17840 َعيَّاٍش، َعْن َمْعَداَن ْبِن ُحَدْيٍر احْلَْضَرِميِّ

أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل   نَِفرٍي، َعْن  ْبِن ُجَبرْيِ ْبِن  الرَّمْحَِن  أُمَّيِت َوَيَُْخُذوَن  َعْبِد  ِمْن  يَ ْغُزوَن  الَِّذيَن  َمَثُل   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى 
بَ  أَبُو  َأْخرَباََن   ." َأْجَرَها  َوَتَُْخُذ  َوَلَدَها  تُ ْرِضُع  ُموَسى  أُمِّ  َمَثُل  َعُدوِِّهْم  َعَلى  َقوَّْوَن  يَ ت َ أنبأاجْلُْعَل  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلَُسنْيِ   ْكٍر  أَبُو 

، ثنا أَبُو َداُوَد، َفذََكَرهُ  ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ  اْلَفَسِويُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَنْ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَغْزُوَ بِهِ بِحَال  
دُ   -  17860 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  بَُكرْيٍ، َعِن  َأْخرَباََن  ثنا يُوُنُس ْبُن  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر،  يَ ْعُقوَب،   ْبُن 

ُد ْبُن حَيََْي  ْبِن قَ تَاَدَة، َوحُمَمَّ ، َوَعاِصُم ْبُن ُعَمَر  الزُّْهِريُّ اْبُن ِشَهاٍب  َثِِن  ْبِن ِحبَّاَن، َوَغرْيُُهْم ِمْن ُعَلَمااْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َفَحدَّ ئِنَا،   
 ِمْن َأْصَحاِبِه َحَّتَّ ِإَذا َكاَن اِبلشَّْوِط َعْن يَ ْوِم ُأُحٍد َفذََكَر اْلِقصََّة، قَاَل ِفيَها: " َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف أَْلِف رَُجلٍ 

َعهُ ِمْن قَ ْوِمِه ِمْن َأْهِل الرَّْيِب َوالنَِّفاِق " َبنْيَ اْلَمِديَنِة َوُأُحٍد اُْنََزَل َعْنهُ َعْبُد هللِا ْبُن َأيِبٍّ الْ   ُمنَاِفُق بِثُ ُلِث النَّاِس، فَ َرَجَع مِبَِن ات َّب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأمحَْ   -  17861 َد ْبِن َعتَّاٍب، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أنبأ أَبُو بَْكِر ْبُن حُمَمَّ

ْبِن ُعْقَبةَ يف ِقصَِّة   إِبْ َراِهيَم  ِإَْسَاِعيُل ْبُن  ثنا  أَُوْيٍس،  ْبُن َأيِب  أنبأ ِإَْسَاِعيُل  اْلُمِغريَِة،  ْبِن  ْبُن ُأيبٍَّ  هللِا  " فَ َرَجَع َعْنهُ َعْبُد هللِا  ُأُحٍد قَاَل: 
 اَئٍة، َوبَِقَي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسْبِعِماَئٍة " اْبُن َسُلوَل يف َثاَلَثِِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْبُن َْلِيَعَة، عَ   -   17862 ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا  ْغَداِديُّ اْلب َ أَبُو َجْعَفٍر  َأيِب  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ  اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوةَ  ْن 
 هللِا ْبُن ُأيبٍَّ يف َثاَلَثِاَئٍة، َوبَِقَي َرُسوُل  ْبِن الزَُّبرْيِ، قَاَل: " َفَمَضى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ نَ َزَل ُأُحًدا، َورََجَع َعْنهُ َعْبدُ 

 ِعِمائٍَة " هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َسبْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا أَبُو ُعاَلثََة: ثنا َأيِب، ثنا اْبُن ْلَِ  -  17864 ْغَداِديُّ يَعَة، َعْن َأيِب اأْلَْسَوِد، َعْن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر اْلب َ

ا اْشَتدَّ  ِن اْلَباَلءُ َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحاِبِه َفذََكَر َهِذِه اْلِقصََّة، ِمْثَل قَ ْوِل ُموَسى بْ   ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ، قَاَل: " فَ َلمَّ
وَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعْن  لُوَن  خُيَذِّ ُهْم  ِمن ْ رَِجاٌل  َوقَاَل  آِخرَِها:  يف  قَاَل  أَنَّهُ  ِإالَّ  َلُكْم سَ ُعْقَبَة،  ُمَقاَم  اَل  يَ ْثِرَب  َأْهَل  اَي   " لََّم: 

 فَاْرِجُعوا ".  
مِ  هللاُ  ُهْم َعَدٌد، فَ َتَكلَُّموا مِبَا َحَكى  َمَعهُ ِمن ْ اْلُمْصطَِلِق، َفَشِهَدَها  َبِِن  " ُثَّ َغَزا   : اِفِعيُّ الشَّ اْلَمِديَنِة قَاَل  ِإىَل  ْن قَ ْوِْلِْم: }لَِئْن رََجْعنَا 

{ ]املنافقون:  لَُيْخرَِجنَّ  َها اأْلََذلَّ  [، َوَغرْيِ َذِلَك ِمَّا َحَكى هللاُ ِمْن نَِفاِقِهْم " 8اأْلََعزُّ ِمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
بُكَ   -  17867 ْبُن  يُوُنُس  ثنا  اجْلَبَّاِر،  ْبُن َعْبِد  َأمْحَُد  ثنا  اْلَعبَّاِس،  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  ِإْسَحاَق، يف َأْخرَباََن  اْبِن  رْيٍ، َعِن 

ا بَ َلَغ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الثَّنِيََّة اَنَدى ُمنَاِدي َرُسوِل هللاِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ُخُذوا َبْطَن  ِقصَِّة تَ ُبوَك، قَاَل: فَ َلمَّ
ااْلَواِدي؛ فَ ُهَو َأْوَسُع َعَلْيُكْم، فَِإنَّ  ُر ْبُن اَيِسٍر   َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َأَخَذ الثَِّنيََّة، وََكاَن َمَعهُ ُحَذيْ َفةُ ْبُن اْلَيَماِن َوَعمَّ

ُهَما، وََكرَِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يُ َزامِحَهُ يف الثَّنِيَِّة أَ  َعهُ َرِضَي هللاُ َعن ْ َحٌد، َفَسِمَعهُ اَنٌس ِمَن اْلُمنَاِفِقنَي فَ َتَخلَُّفوا، ُثَّ ات َّب َ
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ْيِه: " اْضِرْب ُوُجوَهُهْم  رَْهٌط ِمَن اْلُمنَاِفِقنَي، َفَسِمَع َذِلَك َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحسَّ اْلَقْوِم َخْلَفُه، فَ َقاَل  أِلََحِد َصاِحب َ
ا يًعا َوَجَعَل الرَّ   ". فَ َلمَّ ُعوا َذِلَك َورََأَوا الرَُّجَل ُمْقِباًل ََنَْوُهْم َوُهَو ُحَذيْ َفةُ ْبُن اْلَيَماِن اَْنََدرُوا َجَِ َا  َسَِ ُجُل َيْضِرُب َرَواِحَلُهْم، َوقَالُوا: ِإَّنَّ

َلثُِّموَن اَل يُ َرى َشْيٌء ِإالَّ َأْعيُ ن ُ  ُهْم، َفَجاَء َصاِحُبهُ بَ ْعَد َما اَْنََدَر اْلَقْوُم، فَ َقاَل: " َهْل َعَرْفَت الرَّْهَط؟ ََنُْن َأْصَحاُب َأمْحََد، َوُهْم ُمت َ
ْيِه: "  ِه َوَسلََّم ِمَن الثَّنِيَِّة، َوقَالَ " فَ َقاَل: اَل َوهللِا اَي َنِبَّ هللِا، َوَلِكْن َقْد َعَرْفُت َرَواِحَلُهْم. فَاَْنََدَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ   ِلَصاِحب َ

َها ". فَ َقااَل: أََفاَل   َتَُْمُراَن اَي َرُسوَل هللِا فَ َنْضِرَب َأْعنَاقَ ُهْم ِإَذا َهْل َتْدرُوَن َما َأرَاَد اْلَقْوُم؟ َأرَاُدوا َأْن يَ ْزمَحُوّن ِمَن الثَِّنيَِّة فَ َيْطَرُحوّن ِمن ْ
ًدا َقْد َوَضَع َيَدهُ يف َأْصَحابِِه يَ ْقتُ ُلُهْم ". َوذََكَر اْلِقصَّةَ  اْجَتَمَع ِإلَْيَك النَّاُس؟ فَ َقاَل: " َأْكَرهُ  َث النَّاُس َأنَّ حُمَمَّ  َأْن يَ َتَحدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا  - 17868 ُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َخاِلٍد، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة حُمَمَّ ْغَداِديُّ اْلب َ
اِفاًل ِمْن تَ ُبوَك ِإىَل اْلَمِديَنِة َحَّتَّ ِإَذا ثنا اْبُن َْلِيَعَة، َعْن َأيِب اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة، قَاَل: " َورََجَع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ 

ْعِض الطَّرِيِق َمَكَر بَِرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَنٌس ِمْن َأْصَحابِِه، فَ َتآَمُروا َأْن يَْطَرحُ َكانَ  وهُ ِمْن َعَقَبٍة يف الطَّرِيِق ". ُثَّ ذََكَر   بِب َ
 اْلِقصََّة مِبَْعىَن اْبِن ِإْسَحاقَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا َأيِب، ثنا اْبُن َْلِيَعَة، َعْن أَ َأْخرَباََن أَبُ  -  17870 ْغَداِديُّ يِب اأْلَْسَوِد، َعْن و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر اْلب َ
َز غَازاًِي يُرِيُد الشَّامَ  ، فََأذََّن يف النَّاِس اِبْْلُُروِج َوَأَمَرُهْم ِبِه يف قَ ْيٍظ َشِديٍد يف  ُعْرَوَة، قَاَل: ُثَّ ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم جَتَهَّ

اْلُمنَاِفقُ  َوََتَلََّف  احلِْْسَبِة  َأْهُل  َفَخَرَج  الرُّوَم،  َوَهابُوا  اَنٌس َكِثرٌي  َعْنهُ  فَأَْبطَأَ  اْْلَرِيِف،  يَ ْرِجُع  لَيَاِل  اَل  أَنَّهُ  أَنْ ُفَسُهْم  ثُوا  َوَحدَّ أََبًدا وَن، 
َر اْلِقصََّة، قَاَل: َوأَََتهُ َجدُّ ْبُن قَ ْيٍس َوُهَو َوثَ بَّطُوا َعْنهُ َمْن َأطَاَعُهْم، َوََتَلََّف َعْنهُ رَِجاٌل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي أِلَْمٍر َكاَن َْلُْم ِفيِه ُعْذٌر، َفذَكَ 

َعٍة َوْعَلٍة هِبَا ُعْذٌر. فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  َجاِلٌس يف اْلَمْسِجِد َمَعهُ نَ َفٌر، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ  ، اْئَذْن ِل يف اْلُقُعوِد فَِإّّنِ ُذو َضي ْ
ْز فَِإنََّك ُموِسٌر َلَعلََّك حُتِْقُب بَ ْعَض بَ نَاِت اأْلَْصَفِر ". فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ  نَاِت اأْلَْصَفِر. ، اْئَذْن ِل َواَل ت َ َعَلْيِه َوَسلََّم: " جَتَهَّ ْفِتِنِّ بِب َ

ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذْن ِل َواَل تَ ْفِتِنِّ َأاَل يف اْلفِ  َنِة َسَقطُوا َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيطَةٌ اِبْلَكاِفرِيَن{  فَأَنْ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه َويف َأْصَحابِِه: }َوِمن ْ ت ْ
َبعُ 49]التوبة:   اْبُن بَ ْعُضَها بَ ْعًضا، َوَخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َواْلُمْؤِمنُوَن َمَعُه، وََكاَن ِفيَمْن ََتَلََّف    [، َعْشَر آاَيٍت يَ ت ْ

َوَسلََّم؟ قَاَل: اْْلَْوُض َواللَِّعُب. فَأَنْ َزَل  َعَنَمَة َأْو َعْنَمَة ِمْن َبِِن َعْمرِو ْبِن َعْوٍف، َفِقيَل لَُه: َما َخلََّفَك َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  
َُنُو  َا ُكنَّا  ِإَّنَّ ُقوُلنَّ  لَي َ ُهْم  َسأَْلت َ }َولَِئْن  اْلُمنَاِفِقنَي:  ِمَن  ََتَلََّف  َوِفيَمْن  ِفيِه  َوَجلَّ  َعزَّ  ُتْم  هللاُ  َوَرُسوِلِه ُكن ْ َوآاَيتِِه  َأاِبهلِل  ُقْل  َونَ ْلَعُب  ُض 

ْهزِئُوَن{،  تَاِبَعاٍت " َتْست َ  َثاَلَث آاَيٍت ُمت َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِنيَ 
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، ثنا ُعْثَماُن بْ  -  17878 ٍد اْلَعَنزِيُّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ اَوَقْد َأْخرَباََن حُمَمَّ ، ثنا يُوُسُف ْبُن  ُن َسِعيٍد الدَّ رِِميُّ
ِد ْبِن َعْمرٍو، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمْنِذِر، ينَاّنُّ، َعْن حُمَمَّ ، ثنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى السِّ اِعِديِّ َرِضَي هللاُ  َعْمرٍو اْلَمْرَوِزيُّ َعْن َأيِب مُحَْيٍد السَّ

نُ َقاَع    َعْنُه، قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  َوَسلََّم َحَّتَّ ِإَذا َخَلَف ثَِنيََّة اْلَوَداِع ِإَذا َكِتيَبٌة، قَاَل: " َمْن َهُؤاَلِء؟ ". قَالُوا: بَ ُنو قَ ي ْ
َْلُْم فَ ْلرَيِْجُعوا؛ فَِإانَّ اَل    " قُلْ   َوُهْم رَْهُط َعْبِد هللِا ْبِن َساَلٍم. قَاَل: " َوَأْسَلُموا؟ ". قَالُوا: اَل. قَاَل: " بَْل ُهْم َعَلى ِديِنِهْم ". قَاَل:

ْسنَاُد َأَصحُّ   َنْسَتِعنُي اِبْلُمْشرِِكنَي ". َوَهَذا اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اْلَمَداِئِِنُّ، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أنبأ  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا ُمْكَرُم ْبُن َأمْحََد اْلَقاِضي، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َرْوٍح   -  17879

ِه، قَاَل: َخَرَج َرسُ  أَبِيِه، َعْن َجدِّ الرَّمْحَِن، َعْن  ْبِن َعْبِد  ْيِب  ، َعْن ُخب َ الث ََّقِفيُّ ْبُن َسِعيٍد  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف  اْلُمْستَِلُم  هللِا َصلَّى  وُل 
ُتهُ أَ  َأْسَلْمُتَما؟ ".   اَن َورَُجٌل قَ ْبَل َأْن نُْسِلَم، فَ ُقْلنَا: ِإانَّ َنْسَتْحِيي َأْن َيْشَهَد قَ ْوُمنَا َمْشَهًدا َفاَل َنْشَهُدُه. قَاَل: "بَ ْعِض َغَزَواتِِه، فَأَتَ ي ْ

ْلُت قُ ْلنَا: اَل. قَاَل: " فَِإانَّ اَل َنْسَتِعنُي اِبْلُمْشرِِكنَي َعَلى اْلُمْشرِِكنَي ". فََأْسَلْمنَا َوَشِهْدانَ   َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقت َ
َحَك َهَذا الْ  َتُه، َفَكاَنْت تَ ُقوُل: اَل َعِدْمُت رَُجاًل َوشَّ َزوَّْجُت ابْ ن َ ِوَشاَح. فَ ُقْلُت: اَل َعِدْمِت رَُجاًل رَُجاًل، َوَضَرَبِِن الرَُّجُل َضْربًَة، فَ ت َ

ْيُب ْبُن َيَساٍف، َويُ َقاُل: ِإَساٌف، َلهُ ُصْحَبةٌ َأْعَجَل أاََبِك ِإىَل ال هُ ُخب َ  نَّاِر ". َجدُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن زَُهرْيٍ، ثنا عَ   - 17880 ْن وَِكيٍع،  ْبُد هللِا ْبُن َهاِشٍم، عَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ثنا حُمَمَّ

هُ  ، َأنَّ َسْعَد ْبَن َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعْنهُ " َغَزا بَِقْوٍم ِمَن اْلي َ بَاّنِّ  وِد فَ َرَضَخ َْلُْم " َعِن احْلََسِن ْبِن َصاِلٍح، َعِن الشَّي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ يُبْدَأُ بِجِهَادِهِ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ 

أَ   -  17881 ثنا يُوُنسُ َأْخرَباََن  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر،  يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  بَُكرْيٍ، َعِن  بُو َعْبِد هللِا   ْبُن 
َم ِفيَما َأَمَر هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ِجَهاِد َعُدوِِّه َوِقتَاِل َمْن  اْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: ُثَّ ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََتَيَّأَ لِْلَحْرِب، فَ َقا

   َأَمَرهُ ِبِه ِمَّْن يَِليِه ِمْن ُمْشرِِكي اْلَعَرِب ".
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َثِِن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجلَْ   -  17882 بَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ

َأيِب َبْكٍر، َأنَّ َرُسوَل هللاِ  ْبُن  ْبِن قَ تَاَدَة، َوَعْبُد هللِا  ْبُن ُعَمَر  ْبُن حَيََْي ْبِن ِحبَّاَن، َوَعاِصُم  ُد  َأنَّ َبِِن  حُمَمَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َلَغهُ   َصلَّى 
َلْيِه َوَسلََّم، َفَساَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ُمْصطَِلِق جَيَْمُعوَن لَُه، َوقَاِئُدُهُم احْلَاِرُث ْبُن َأيِب ِضَراٍر أَبُو ُجَوْيرِيََة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ الْ 

ُلوا، َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ نَ َزَل اِبْلُمَرْيِسيِع َماٌء ِمْن ِميَاِه َبِِن الْ  ت َ ت َ َزاَحَف النَّاُس فَاق ْ وا لَِرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ ت َ ُمْصطَِلِق، فََأَعدُّ
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ُهْم، َونَ َفَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَب ْ  ْم َوِنَساَءُهْم، وأَقَاَم َعَلْيِه ِمْن نَاَءُهْم َوَأْمَواْلَُ فَ َهَزَم هللاُ َبِِن اْلُمْصطَِلِق َوقُِتَل َمْن قُِتَل ِمن ْ
اِحِل. قَاَل اْبُن ِإْسَحاَق: َغَزاَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َشْعبَ   اَن َسَنَة ِستٍّ " اَنِحَيِة ُقَدْيٍد ِإىَل السَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 مِنَ الْمُسْلِمنِيَ بَعْضَهُمْ، وَيُخَلِّفُ مِنْهُمْ فِي دَارِهِمْ مَنْ يَمْنَعُ دَارَهُمْ بَابُ الْإِمَامِ يُغْزِي مِنْ أَهْلِ دَار   
ْبنِ   -  17894 َجْعَفِر  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ اْلَقطَّاُن  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن    َأْخرَباََن  يَ ْعُقوُب  ثنا  َوْيِه،  ثنا  َدَرْست َ ُسْفيَاَن، 

َأيِب   َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َماِلٍك،  ْبِن  ِعَراِك  ْبُن  ُخثَ ْيُم  َثِِن  َحدَّ  ، رَاَوْرِديُّ الدَّ أنبأ  َمْرمَيَ،  َأيِب  ْبُن  َخَرَج َسِعيُد   " قَاَل:  َعْنُه،  هللاُ  َرِضَي  ُهَريْ َرَة 
 ْخَلَف ِسبَاَع ْبَن ُعْرُفطََة َعَلى اْلَمِديَنِة " َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َخْيرَبَ فَاْستَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب،    -  17895 ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َبَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضيَ   ثنا يُوُنُس، ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعت ْ ، َعْن ُعب َ َثِِن الزُّْهِريُّ ُهَما، قَاَل: " َمَضى َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ  هللاُ َعن ْ

عْ  َواْست َ اْلَفْتِح،  َعاَم  َة  َمكَّ ِإىَل  ِلَسَفرِِه  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  ْبِن  َرُسوُل  ْيِد  ُعب َ ْبِن  احْلَُصنْيِ  ْبَن  رُْهٍم ُكْلثُوَم  َأاَب  اْلَمِديَنِة  َعَلى  َمَل 
 َخَلٍف اْلِغَفارِيَّ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا عَلَى الْوَالِي مِنْ أَمْرِ الْجَيْشِ 
ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ ِإْماَلًء، َوأَبُو َبْكٍر َأمحَْ   -  17900 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ  َحدَّ ُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ُسوُل هللِا َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: " بَ َعَث رَ   َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْلُمْنِذِر ْبِن ثَ ْعَلَبَة، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن يَزِيدَ 
ُهَما، فَ لَ  هللاُ َعن ْ َبْكٍر َوُعَمُر َرِضَي  أَبُو  اْلَعاِص يف َسرِيٍَّة ِفيِهْم  ْبَن  َعْمَرو  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأَمَرُهْم َصلَّى  احْلَْرِب  َمَكاِن  ِإىَل  َهْوا  انْ ت َ ا  مَّ

َأْن َيَْ  اَنرًا، فَ َغِضَب ُعَمُر َوَهمَّ  وِّرُوا  يُ ن َ َأْن اَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْمٌرو  ْعِمْلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى  أَنَّهُ مَلْ َيْست َ َبْكٍر َوَأْخرَبَهُ  أَبُو  َهاهُ  تَِيُه، فَ ن َ
 َعَلْيَك ِإالَّ ِلِعْلِمِه اِبحْلَْرِب، فَ َهَدأَ َعْنهُ ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ " 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

ِإْسَحاَق،   و َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأيِب َأْخرَباََن أَبُ  - 17903
نَا خَمَْمَصٌة، َفَكَتَب َجرِيٌر ِإىَل  ْبِن َعْبِد هللِا يف َغْزَوةٍ فََأَصابَ ت ْ َمَع َجرِيِر  أَبِيِه، قَاَل: ُكنَّا  ْعُت َرُسوَل َعْن  ُهَما، َسَِ  ُمَعاوِيََة َرِضَي هللاُ َعن ْ

َعُهْم، قَاَل أَبُو  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن اَل يَ ْرَحِم النَّاَس اَل يَ ْرمَحْهُ هللاُ ". قَاَل: وََكَتَب ُمَعاوِيَ  ةُ َأْن يَ ْقِفُلوا. قَاَل: َوَمت َّ
َعُهمْ ِإْسَحاَق: فََأاَن أَ   ْدرَْكُت َقِطيَفًة ِمَّا َمت َّ
 صحيح بدون القصة.  # قال المحقق:
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ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبنُ   -  17907 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ  يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

ْبُن   هللِا  َأيِب ِفَراٍس،  َعْبُد  َنْضَرَة، َعْن  َأيِب  ، َعْن  اجْلَُرْيِريُّ ثنا َسِعيٌد  َمْيُموٍن،  ْبُن  َمْهِديُّ  ثنا  َأَْسَاٍء،  ْبِن  ِد  ْبَن حُمَمَّ قَاَل: َشِهْدُت ُعَمَر 
ِإنَّهُ َقدْ  النَّاُس  اَي أَي َُّها  النَّاَس، فَ َقاَل: "  بِِه    اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوُهَو خَيُْطُب  يُرِيُد  َمْن قَ َرأَ اْلُقْرآَن  َأنَّ  َأَرى  أََتى َعَليَّ زََماٌن َوَأاَن 

ن ْ  فََأرِيُدوا هللاَ  يَا، َأاَل فََأرِيُدوا هللاَ ِبَِْعَماِلُكْم، أاَل هللاَ َوَما ِعْنَدُه، فَ ُيَخيَُّل ِإِلَّ ِبََِخَرٍة َأنَّ قَ ْوًما َقرُءوهُ يُرِيُدوَن بِِه النَّاَس َويُرِيُدوَن بِِه الدُّ
زَُّل اْلَوْحُي، َوِإِذ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ن َ َا ُكنَّا نَ ْعرُِفُكْم ِإْذ يَ ت َ َم َبنْيَ َأْظُهراَِن، َوِإْذ نَ بََّأاَن هللاُ ِمْن َأْخبَارُِكْم، فَ َقِد  ِبَِْعَماِلُكْم، َأاَل ِإَّنَّ

النَِّبُّ  اْلَوْحُي َوَذَهَب  نَّ انْ َقطََع  ِمْنهُ َخرْيًا ظَن َ َمْن رَأَيْ نَا  َأاَل  َلُكْم،  أَقُوُل  نَ ْعرُِفُكْم مِبَا  َا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَِإَّنَّ نَاهُ  َصلَّى  ب ْ ِبِه َخرْيًا َوَأْحب َ ا 
َسَرائِرُُكمْ  َعَلْيِه،  َوأَبْ َغْضنَاهُ  َشرًّا  ِبِه  نَّا  ظَن َ َشرًّا  ِمْنهُ  رَأَيْ نَا  َوَمْن  ِديَنُكْم َعَلْيِه،  لِيُ َعلُِّموُكْم  اِل  ُعمَّ أَبْ َعُث  َا  ِإَّنَّ َأاَل  رَبُِّكْم،  َوَبنْيَ  َنُكْم  بَ ي ْ  

رَ  َفَمْن  َأاَل  َأْمَواَلُكْم،  لِيَْأُخُذوا  َواَل  ظُُهورَُكْم،  لَِيْضرِبُوا  أَبْ َعثُ ُهْم  َواَل  َتُكْم،  ُسن َّ فَ ْلرَيْفَ عْ َولِيُ َعلُِّموُكْم  َذِلَك  ِمْن  َشْيٌء  فَ َوالَِّذي  ابَهُ  ِإِلَّ،  هُ 
اِلَك فََأدََّب رَُجاًل ِمْن نَ ْفُس ُعَمَر بَِيِدِه أَلُِقصَّنَّ ِمْنهُ ". فَ َقاَم َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص فَ َقاَل: اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، ِإْن بَ َعْثتَ   َعاِماًل ِمْن ُعمَّ

لََّم ؟ قَاَل: " نَ َعْم، َوالَِّذي نَ ْفُس ُعَمَر بَِيِدِه أَلُِقصَّنَّ ِمْنُه، َوَقْد رَأَْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ َأْهِل رَِعيَِّتِه َفَضَربَهُ ِإنََّك َلُمِقصُّهُ ِمْنهُ 
ُعوُهْم ُحُقوقَ ُهْم فَ ُتْكِفُروُهْم،   اْلُمْسِلِمنَي فَ ُتِذلُّوُهْم، َواَل ََتْن َ َأاَل اَل َتْضرِبُوا  ِمْن نَ ْفِسِه،  تُ ْنزِلُوُهُم يُِقصُّ  ْفِتُنوُهْم، َواَل  ُروُهْم فَ ت َ َواَل جُتَمِّ

 اْلِغيَاَض فَ ُتَضيُِّعوُهمْ 
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
ُد هللِا، أنبأ َماَن، أنبأ َعبْ َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا اْبُن ُعثْ  - 17920

، َأنَّ  َلَك    َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن ََثِبٍت اْلبُ نَاّنِّ َل يَ ْوَم َكَذا، فَ َقاَل َلهُ َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد: " اَل تَ ْفَعْل فَِإنَّ قَ ت ْ ِعْكرَِمَة ْبَن َأيِب َجْهٍل تَ َرجَّ
ايَ  اْلُمْسِلِمنَي َشِديٌد ". فَ َقاَل: َخلِّ َعِنِّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َساِبَقٌة، َوِإّّنِ َوَأيِب    َعَلى  َلَك َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى  َخاِلُد، فَِإنَّهُ َقْد َكاَنْت 

 ُكنَّا ِمْن َأَشدِّ النَّاِس َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َفَمَشى َحَّتَّ قُِتَل "
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 [ 195:  اءَ فِي قَوْلِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ: }وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اهللِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ{ ]البقرة بَابُ مَا جَ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن اْلَفْضِل َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ  -  17924
أُمِّ   َمْوىَل  َصاِلٍح  َأيِب  َعْن  اْلُمْعَتِمِر،  ْبِن  َمْنُصوِر  َعْن  بَاُن،  َشي ْ ثنا  ِإاَيٍس،  َأيِب  ْبُن  آَدُم  ثنا  هللاُ الصَّائُِغ،  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  َهاِنٍئ، 

ُهَما، يف قَ ْولِِه: " }َوأَْنِفُقوا يف  ئًا، ِإْن مَلْ جيَِْد ِإالَّ 195 َسِبيِل هللِا{ ]البقرة:  َعن ْ [ اآْليََة، قَاَل: يَ ُقوُل: اَل يَ ُقوَلنَّ َأَحدُُكْم اَل َأِجُد َشي ْ
ْهُلَكِة{ ]البقرة:  ْز ِبِه يف َسِبيِل هللِا: }َواَل تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإىَل الت َّ  [ " 195ِمْشَقًصا فَ ْلُيَجهَّ

 ضعيف.  المحقق:# قال 
 

ُن َعاِمٍر، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيٍد، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، ثنا إِبْ َراِهيُم، ثنا َسِعيُد بْ   -  17926
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َأمحِْ  َعْنُه:  هللاُ  َرِضَي  لِْلرَبَاِء  رَُجٌل  قَاَل  قَاَل:  ِإْسَحاَق،  َا  َأيِب  ِإَّنَّ اَل،   " قَاَل:  َذاَك؟  ْهُلَكِة  الت َّ ِمَن  أَْلٍف،  يف  ْيِف  اِبلسَّ اْلَكِتيَبِة  َعَلى  ُل 
ْنَب ُثَّ يُ ْلِقَي بَِيَدْيِه، ُثَّ يَ ُقوَل: اَل يُ ْغَفُر ِل "  ْهُلَكةُ َأْن يُْذِنَب الرَُّجُل الذَّ  الت َّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َعْبدِ   -  17927 أَبُو  اْلفَ َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  اأْلََصمُّ،  ُهَو  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  ْضِل   
هللاُ  َبِشرٍي َرِضَي  ْبِن  ْعَماِن  الن ُّ ْبِن َحْرٍب، َعِن  ْبُن َسَلَمَة، َعْن َِسَاِك  ثنا مَحَّاُد  ثنا آَدُم،  ِإىَل  اْلَعْسَقاَلّنُّ،  ِِبَْيِديُكْم  تُ ْلُقوا   َعْنُه: }َواَل 

ْهُلَكِة{ ]البقرة:   ْهُلَكِة، َواَل يَ ُقوَلنَّ اَل تَ ْوبََة  195الت َّ َّ بَِيِدِه ِإىَل الت َّ ْغِفِر  [ قَاَل: يَ ُقوُل: " ِإَذا َأْذَنَب َأَحدُُكْم َفاَل يُ ْلِقنيَّ ِل، َوَلِكْن لَِيْست َ
ُتْب ِإلَْيِه، فَ   ِإنَّ هللاَ َغُفوٌر رَِحيٌم " هللاَ َوْلي َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا ُسْفيَانُ   -  17933 َفَة، َعِن َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َحاِمِد ْبُن ِباَلٍل، ثنا حَيََْي ْبُن الرَّبِيِع اْلَمكِّيُّ ، َعْن يَزِيَد ْبِن ُخَصي ْ
اِئِب ْبِن يَزِيَد، َأنَّ َرسُ   وَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ظَاَهَر يَ ْوَم ُأُحٍد َبنْيَ ِدْرَعنْيِ " السَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ النَّفرِيِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْجِهَادَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ 
ُد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو  - 17938 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ُهَما، قَاَل: قَاَل اٍس َرِضَي هللاُ  ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن َعْمرٍو، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعطَاٍء، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّ  َعن ْ
يًعا{ ]النساء:  71هللاُ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل: }ُخُذوا ِحْذرَُكْم فَاْنِفُروا ثُ بَاٍت{ ]النساء:  [، َوقَاَل: }اْنِفُروا 71[، ُعَصبًا، }َأِو اْنِفُروا َجَِ

ْبُكْم َعَذا41ِخَفافًا َوثَِقااًل{ ]التوبة:   [، ُثَّ َنَسَخ َهِذِه اآْلاَيِت، فَ َقاَل: }َوَما َكاَن  39اًب أَلِيًما{ ]التوبة:  [، َوقَاَل }ِإالَّ تَ ْنِفُروا يُ َعذِّ
ْنِفُروا َكافًَّة{ ]التوبة:   ْغُزو طَائَِفٌة َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوتُِقيُم طَائَِفٌة، قَاَل: فَاْلَماِكثُوَن 122اْلُمْؤِمنُوَن لِي َ [، قَاَل: فَ ت َ

يِن َويُ ْنِذرُوَن قَ ْوَمُهْم ِإَذا  َفقَُّهوَن يف الدِّ رََجُعوا ِإلَْيِهْم ِمَن اْلَغْزِو لََعلَُّهْم حَيَْذرُوَن َما َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُهُم الَِّذيَن يَ ت َ
 نَ زََّل هللاُ ِمْن ِكتَابِِه َوفَ َراِئِضِه َوُحُدوِدِه " 

 ضعيف.  ق:# قال المحق
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا  -  17943 ، ثنا زَْيُد ْبُن    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن اْلَعاِمِريُّ
، ثنا   احْلََنِفيُّ هللاُ َعَلْيِه  احْلُبَاِب، ثنا َعْبُد اْلُمْؤِمِن ْبُن َخاِلٍد  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ُهَما،  هللاُ َعن ْ اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  نُ َفْيٍع، َعِن  ْبُن  جَنَْدةُ 

ْبُكْم َعَذااًب أَلِيًما{ ]ا  َزَلْت: }ِإالَّ تَ ْنِفُروا يُ َعذِّ ثَاقَ ُلوا، فَ ن َ َفَر َحيًّا ِمَن اْلَعَرِب فَ ت َ ن ْ َكاَن َعَذاهُبُْم َحْبَس  [، قَاَل: "  39لتوبة: َوَسلََّم اْست َ
ُهْم "   اْلَمطَِر َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 َأيِب ِذْئٍب، َعْن َسِعيٍد  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا اْبنُ   -  17944

، َعْن َعْبدِ  ْل َعَلْيِه  هللِا ْبِن َأيِب قَ تَاَدَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: " َخَطَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَر اجْلَِهادَ اْلَمْقرُبِيِّ  فَ َلْم يُ َفضِّ
ئًا ِإالَّ اْلَمْكُتوبََة " َهَذا يَُدلُّ َعَلى أَنَّهُ فَ ْرٌض َعَلى اْلِكَفايَِة َحْيُث َفضََّل عَ   َلْيِه اْلَمْكُتوبََة بَِعْيِنَها، َوهللاُ َأْعَلُم " َشي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْغَنِيمَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ 
17953 -    ، آَدُم، ثنا ُشْعَبُة، ثنا قَ ْيُس  ثناَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ

و  ْعُت طَاِرَق ْبَن ِشَهاٍب، يَ ُقوُل: ِإنَّ َأْهَل اْلَبْصَرِة َغَزْوا َأْهَل ََنَاَوْنَد، فََأَمدُّ اُر ْبُن ْبُن ُمْسِلٍم، قَاَل: َسَِ ُهْم ِبَِْهِل اْلُكوفَِة َوَعَلْيِهْم َعمَّ
َما ظَهَ  بَ ْعَد  اْلكُ اَيِسٍر، فَ َقِدُموا َعَلْيِهْم  يَ ْقِسُموا أِلَْهِل  َأْن اَل  اْلَبْصَرِة  اْلَغِنيَمَة َوَأرَاَد َأْهُل  اْلُكوفَِة  َأْهُل  اْلَعُدوِّ، َفطََلَب  وَفِة  ُروا َعَلى 

اِر ْبِن اَيِسٍر: أَي َُّها اأْلَْجدَُع، تُرِيُد َأْن ُتَشارَِكنَ  اٍر ُجِدَعْت ِمَن اْلَغِنيَمِة، فَ َقاَل رَُجٌل ِمْن َبِِن ََتِيٍم ِلَعمَّ ا يف َغنَائِِمنَا؟ قَاَل: وََكاَنْت أُُذُن َعمَّ
ُبوا ِإىَل ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه، َفَكَتَب إِ  لَْيِهْم ُعَمُر: " ِإنَّ اْلَغِنيَمَة ِلَمْن َشِهَد  َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكت َ

َعَة "   اْلَوق ْ
 صحيح.  ال المحقق:# ق
 

ِد ْبِن حَيََْي   -  17961 َبُل ْبُن حُمَمَّ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َأيِب  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا َهن ْ  احْلِْمِصيُّ
ةُ ْبُن َصاِلٍح، َعِن اْلَعاَلِء ْبِن احْلَاِرِث، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن زاَِيِد ْبِن َجارِيََة، َعْن َحِبيِب ُمَعاِويَ   َأمْحََد اجْلُْرَجاّنُّ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َخاِلٍد، ثنا

رَوَ  " َكَذا   ." اْْلَِجنَي  َن  َوَهجَّ اْلَعَريِبَّ  َعرََّب   " َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َمْسَلَمَة،  َأيِب ْبِن  ْبُن  َأمْحَُد  َساِكُن  اهُ  اجْلُْرَجاّنُّ  َأمْحََد   
َبٍل، َوََجَاَعٌة، َعْن مَحَّاٍد مُ  اِفِعيُّ َوَأمْحَُد ْبُن َحن ْ َقِطًعا " مِحَْص، َعْن مَحَّاِد ْبِن َخاِلٍد َمْوُصواًل، َوَرَواهُ الشَّ  ن ْ

 منكر.  # قال المحقق:
 

َبَة، ثنا أَبُو ِباَلٍل َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا    -  17962 ُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب َشي ْ ، ثنا حُمَمَّ أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن يَ ْعُقوَب الث ََّقِفيُّ
هَ  ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ ، ثنا اْلُمَفضَُّل ْبُن َصَدَقَة، َعْن َوائِِل ْبِن َداُوَد، َعِن اْلَبِهيِّ لنَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ا، َأنَّ ا اأْلَْشَعِريُّ

ئًا، َوَأْعَطى ُدوَن َسْهِمِه اْلِعَراَب َواْلَكْوَدُن اْلرِبَْذْوُن اْلَبِطيءُ ". أَبُو ِباَللٍ    اأْلَْشَعرِيُّ اَل حُيَْتجُّ بِهِ " مَلْ يُ ْعِط اْلَكْوَدَن َشي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ يَحْضُرُونَ الْوَقْعَةَ بَابُ الْعَبِيدِ  
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ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبنُ   -  17969  َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن َوأَمَّا الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ِد ْبِن عَ  ، َعْن َمْكُحوٍل، َوَخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، قَااَل: " َأْسَهَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  بَُكرْيٍ، َعْن حُمَمَّ َوَسلََّم لِْلَفاِرِس ْبِد هللِا الدَِّمْشِقيِّ
، َوِلَصاِحِبِه َسْهًما، َفَصاَر َلهُ َثاَلثَةُ َأْسُهٍم، َولِلرَّاِجِل َسْهًما، َوَأْسهَ  يَاِن ". ِلَفَرِسِه َسْهَمنْيِ ب ْ  َم لِلنَِّساِء َوالصِّ

ْوِفيقُ  َقِطٌع َوَحِديُث اْبُن َعبَّاٍس َمْوُصوٌل َصِحيٌح فَ ُهَو َأْوىَل َواِبهلِل الت َّ  فَ َهَذا ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 بَابُ الرَّضْخِ لِمَنْ يُسْتَعَانُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى قِتَالِ الْمُشْرِكِنيَ 
ْبُن ُسَلْيَماَن،    -   17970 أنبأ الرَّبِيُع  يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ احْلَاِفُظ، ثنا  : قَاَل  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  اِفِعيُّ الشَّ قَاَل: قَاَل 

عَ  اْبِن  َعِن  ِمْقَسٍم،  َعْن  احْلََكِم،  َعِن  ُعَمارََة،  ْبُن  احْلََسُن  أنبأ  يُوُسَف:  هللِا  أَبُو  َرُسوُل  َعاَن  اْست َ  " قَاَل:  أَنَّهُ  ُهَما،  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  بَّاٍس 
نُ َقاَع فَ َرَضَخ َْلُْم، َومَلْ ُيْسِهْم َْلُْم ". "  ُهوِد َبِِن قَ ي ْ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِي َ

ُلغْ  نَا يف َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح، َوَقْد َرَوينَا قَ ْبُل َهَذا يف َكَراِهَيِة ااِلْسِتَعانَِة اِبْلُمْشرِِكنَي، تَ َفرََّد هِبََذا احْلََسُن ْبُن ُعَمارََة َوُهَو َمرْتُوٌك، َومَلْ يَ ب ْ
 َوهللاُ َأْعَلُم " 

 # قال المحقق: ضعيف. 
 

 بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ 
اْلقَ   -  17974 اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  ُعْثَماُن  ثنا  ُسْفيَاَن،  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ طَّاُن، 

ا ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  يَ ْعُقوُب، َوثَ نَا  اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة، ح، قَاَل: َوثَ نَا  أَبُو  ثنا  اْبِن َْلِيَعَة،  بْ َصاِلٍح، َعِن  ُد  ثنا حُمَمَّ ُن فُ َلْيٍح، َعْن  ْلُمْنِذِر، 
َتَل َبِِن اْلُمْصطَِلِق، َوَبِِن حِلْيَاَن يف  ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، يف ذِْكِر َمغَاِزي َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ُثَّ قَا 

 ِإْسَحاَق َأنَّ َذِلَك َكاَن َسَنَة ِستٍّ "  َشْعبَاَن َسَنَة ََخٍْس. َوَهَذا َأَصحُّ ِمَّا رُِوَي َعِن اْبنِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ  -  17975 ُد ْبُن َسْعٍد    َوَأمَّا بَ ْعثُهُ اْلَولِيَد ُمَصدِّقًا َفِفيَما َأْخرَباََن حُمَمَّ َأمْحَُد ْبُن َكاِمٍل اْلَقاِضي، ثنا حُمَمَّ

ي احْلَُسنْيُ ْبُن احْلَسَ  َثِِن َعمِّ ِد ْبِن احْلََسِن ْبِن َعِطيََّة، َحدَّ َثِِن َأيِب َسْعُد ْبُن حُمَمَّ َثِِن َأيِب، َعْن َجدِّي َعِطيَّةَ اْلَعْويفُّ، َحدَّ ِن ْبِن َعِطيََّة، َحدَّ
ُهَما، قَاَل: " َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث اْلَولِيَد بْ  ْبِن َسْعٍد، َن ُعْقَبَة ْبِن َأيِب ُمَعْيٍط ِإىَل َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

ا أَََتُهُم اْْلرََبُ فَ  ُهُم الصََّدقَاِت، َوأَنَّهُ َلمَّ َلقَّْوا َرُسوَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَنَّهُ  َبِِن اْلُمْصطَِلِق لِيَْأُخَذ ِمن ْ ت َ رُِحوا َوَخَرُجوا لِي َ
فَ قَ  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِإىَل  رََجَع  َلقَّْونَهُ  يَ ت َ َخَرُجوا  ُْم  َأَنَّ اْلَولِيُد  ُحدَِّث  ا  بَ َلمَّ ِإنَّ  هللِا،  َرُسوَل  اَي  َقْد اَل:  اْلُمْصطَِلِق  ِِن 

َنَما ُهَو حيَُ  ي ْ ُعوا الصََّدقََة. فَ َغِضَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َذِلَك َغَضبًا َشِديًدا، فَ ب َ دُِّث نَ ْفَسهُ َأْن يَ ْغُزَوُهْم ِإْذ أَََتهُ  َمن َ
ثْ نَا   ِإانَّ ُحدِّ هللِا،  اَي َرُسوَل  َا رَدَّهُ ِكتَاٌب َجاَءهُ ِمْنَك اْلَوْفُد، فَ َقالُوا:  ِإَّنَّ َأْن َيُكوَن  الطَّرِيِق، َوِإانَّ َخِشينَا  ِنْصِف  َأنَّ َرُسوَلَك رََجَع ِمْن 
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نَا، َوِإانَّ نَ ُعوذُ اِبهلِل ِمْن َغَضِب هللِا َوَغَضِب رَُسولِِه، َوِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  َتهُ َعَلي ْ ُهْم َوَهمَّ هِبِْم،  َعَلْيِه  ِلَغَضٍب َغِضب ْ ب َ ْعت َ َوَسلََّم اْست َ
بِن َ  فَاِسٌق  َجاءَُكْم  ِإْن  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَي َُّها  }اَي  فَ َقاَل:  اْلِكتَاِب،  يف  ُعْذرَُهْم  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  ِِبََهاَلٍة فَأَنْ َزَل  قَ ْوًما  ُتِصيُبوا  َأْن  ُنوا  ي َّ ب َ فَ ت َ بٍَأ 

 [ " 6اَنِدِمنَي{ ]احلجرات:  فَ ُتْصِبُحوا َعَلى َما فَ َعْلُتْم 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
، ثنا آَدُم، ثنا َوْرقَاُء، َعِن َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ   -  17976

ُُمَاِهدٍ  َعْن  جنَِيٍح،  َأيِب  الْ اْبِن  َبِِن  ِإىَل  ُمَعْيٍط  َأيِب  ْبِن  ُعْقَبةَ  ْبَن  اْلَولِيَد  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َأْرَسَل   " قَاَل:  ُمْصطَِلِق ، 
َلقَّْوهُ اِبْْلَِديَِّة، فَ َرَجَع ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل لَ  ُه: ِإنَّ َبِِن اْلُمْصطَِلِق َقْد َأَْجَُعوا َلَك لِيُ َقاتُِلوَك. لُِيَصدِّقَ ُهْم، فَ ت َ

ُنوا{ ]احلجرات:   ي َّ ب َ بٍَأ فَ ت َ  [ اآْليََة. 6فَأَنْ َزَل هللاُ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل: }ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِن َ
ٍة َكِثريٍَة َوُيْشِبهُ َأْن َيُكوَن َسَنةَ َعْشٍر، َكَما َحِفظَهُ قَاَل الشَّْيُخ: " َوالَِّذي ُيْسَتَدلُّ ِبِه َعَلى َأنَّ َذِلَك َكاَن   بَ ْعَد َغْزَوِة َبِِن اْلُمْصطَِلِق مِبُدَّ

اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ، َأنَّ اْلَولِيَد ْبَن ُعْقَبَة َكاَن زََمَن اْلَفْتِح َصِبيًّا، َوَذِلَك َسَنَة ََثَاٍن، َواَل  َعثُهُ ُمَصدِّقًاالشَّ  ِإالَّ بَ ْعَد َأْن َيِصرَي رَُجاًل "  يَ ب ْ
 حسن. # قال المحقق:

 
اْلَعبَّاِس    -  17977 أَبُو  ثنا  اْلَقاِضي، قَااَل:  احْلَُسنْيِ  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  هللِا  أَبُو َعْبِد  ْبُن َأْخرَباََن  َأمْحَُد  ثنا  اأْلََصمُّ،  ُهَو 

يُوُنسُ  ثنا  اجْلَبَّاِر،  اْلَولِ َعْبِد  ، َعِن  اْْلَْمَداّنِّ ُموَسى  َأيِب  اِج، َعْن  احْلَجَّ ْبِن  ََثِبِت  بُ ْرقَاَن، َعْن  ْبِن  بَُكرْيٍ، َعْن َجْعَفِر  ْبُن  ْبِن ُعْقَبِة،   يِد 
َة َيَْتُونَهُ  َة َجَعَل َأْهُل َمكَّ َتَح َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمكَّ ت َ ا اف ْ يَاَِنِْم فَ َيْمَسُح رُُءوَسُهْم َوَيْدُعو َْلُْم، َفِجيَء يِب قَاَل: َلمَّ ِبِصب ْ

الَّ  اْْلَلُوُق  ِإالَّ  َذِلَك  ِمْن  ْعهُ  مَيْن َ َومَلْ  مَيَْسْسِِن  مَلْ  رَآّن  ا  فَ َلمَّ اِبْْلَلُوِق،  ُخلِّْقُت  َوَقْد  ". ِإلَْيِه  ي  أُمِّ َخلََّقْتِِن     ِذي 
ثَ نَا ِبَذِلَك أَبُ   -  17978 َثِِن َأيِب، ثنا ف َ َوَحدَّ َبٍل، َحدَّ يَّاُض و َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن َحن ْ

، َعْن َعْبِد هللِا اْلَْ  اِج اْلِكاَليِبِّ ، َعْن َجْعَفِر ْبِن بُ ْرقَاَن، َعْن ََثِبِت ْبِن احْلَجَّ ٍد الرَّقِّيُّ ا ْبُن حُمَمَّ ، َعِن اْلَولِيِد ْبِن ُعْقَبَة، قَاَل: " َلمَّ ْمَداّنِّ
َة، َفذََكَرهُ مِبَْعنَاُه.    فَ َتَح َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمكَّ

هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  رَهُ  َقذَّ فَ ت َ يَ ْوَمِئٍذ  َسَلَح  أَنَّهُ  رُِوَي  َوَقْد   " َبٍل:  َحن ْ ْبُن  َأمْحَُد  بَ رََكةَ  قَاَل  َوُمِنَع  َلُه،  يَْدُع  َومَلْ  ُه،  مَيَسَّ َومَلْ  َوَسلََّم  َعَلْيِه   
 َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَساِبِق ِعْلِم هللِا ِفيِه " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ  - 17983 مَّ
ا َخَرَج ِمْن َمِضيٍق يُ َقاُل لَهُ الصَّ   يُ َقاُل ْفَراُء، َخَرَج ِمْنهُ ِإىَل َكثِيبٍ اْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: " َوَمَضى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َلمَّ

فَ  َلٍة ِمْن بَْدٍر أَْو َأْكثَ َر، فَ َقَسَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الن َّ  َل َبنْيَ اْلُمْسِلِمنَي َعَلى َذِلَك اْلَكِثيِب " َلهُ َسرْيٌ َعَلى َمِسريَِة لَي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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الدَّ   -  17984 ْبُن َسِعيٍد  ثنا ُعْثَماُن   ، اْلَعَنِزيُّ ٍد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  َأْخرَبّن  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن ُسَلْيَماَن َوَأْخرَباََن  ثنا حَيََْي   ، ارِِميُّ
الرَّمْحَِن   َأيِب َعْبِد  ، َعْن  َثِِن ُحَييٌّ ، ثنا اْبُن َوْهٍب، َحدَّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اجْلُْعِفيُّ ْبِن َعْمرٍو َرِضَي هللاُ َعْنُه،  هللِا  ، َعْن َعْبِد  احْلُبُِليِّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم َدَعا َْلُْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج يَ ْوَم َبْدٍر بَِثاَلَثِائٍَة َوََخَْسَة َعَشَر ِمَن اْلُمَقاتَِلِة، َكَما َخَرَج طَالُوُت فَ 
ُمْ  ُْم ُعَراٌة فَاْكُسُهْم، اللُهمَّ ِإَنَّ ْلُهْم، اللُهمَّ ِإَنَّ ُْم ُحَفاٌة فَامحِْ ِجيَاٌع فََأْشِبْعُهْم ". فَ َفَتَح هللاُ َْلُْم يَ ْوَم َبْدٍر،    ِحنَي َخَرَج، فَ َقاَل: " اللُهمَّ ِإَنَّ

ُهْم رَُجٌل ِإالَّ وَ   َقْد رََجَع ِِبََمٍل َأْو ََجََلنْيِ َواْكَتَسْوا َوَشِبُعوا ".  فَانْ َقَلُبوا َوَما ِمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
يُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو َمْنُصوٍر اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل، ثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ثنا َسعِ   -  17985

ْبِن ُموَسى اأْلَْشَدِق، َعْن َمْكُحوٍل،  ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعيَّاِش ْبِن َأيِب رَبِيَعَة، َعْن ُسَلْيَمانَ  هللاِ 
، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت  ٍم، َعْن َأيِب أَُماَمَة اْلبَاِهِليِّ َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: " َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل  َعْن َأيِب َسالَّ

َعُهْم طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْسِلِمنَي يَ ْقتُ ُلوََنُْم، َوَأحْ  ا َهَزَمُهُم هللاُ ات َّب َ  َعَلْيِه َوَسلََّم َدَقْت طَائَِفٌة بَِرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َبْدٍر، فَ َلِقَي هِبَا اْلَعُدوَّ فَ َلمَّ
َفلُ  الن َّ لَنَا  قَالُوا:   ، اْلَعُدوَّ طََلبُوا  الَِّذيَن  رََجَع  ا  فَ َلمَّ َواْلَعْسَكِر،  ْهِب  الن َّ َعَلى  طَائَِفٌة  ْوَلْت  هللاُ  َواْست َ نَ َفاُهُم  َوبِنَا   ، اْلَعُدوَّ نَا  طََلب ْ ََنُْن  ؛ 

نَا ِبَرُسوِل هللاِ َوَهَزَمُهْم. َوقَاَل الَِّذيَن َأْحَدقُوا بَِرُسولِ   َصلَّى  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َما أَنْ ُتْم ِبََِحقَّ ِبِه ِمنَّا َبْل ُهَو لَنَا؛ ََنُْن َأْحَدق ْ
َوالن َّ  اْلَعْسَكِر  ْوَلْوا َعَلى  اْست َ الَِّذيَن  َوقَاَل  ِغرٌَّة.  اْلَعُدوِّ  ِمَن  يَ نَاَلهُ  َأْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  ََنُْن هللاُ  لَنَا؛  ُهَو  َبْل  ِمنَّا  ِبِه  ِبََِحقَّ  أَنْ ُتْم  َما  ْهِب: 

عَ  }َيْسأَلُوَنَك  اَلُم:  السَّ َعَلْيِه  َرُسوِلِه  َعَلى  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  فَأَنْ َزَل  َوَأْحَرْزاَنُه.  َعَلْيِه  نَا  ْولَي ْ َوالرَُّسوِل{ اْست َ ّلِلَِِّ  اأْلَنْ َفاُل  ُقِل  اأْلَنْ َفاِل  ِن 
ُهْم َعْن فُ َواٍق "1  ]األنفال: ن َ  [ اآْليََة، فَ َقَسَمهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبُن    -  17987 يَ ْعُقوُب  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ اْلَقطَّاُن،  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن ُسْفيَ َأْخرَباََنهُ  َعْمُرو  ثنا  اَن، 
اُن ْبُن َعْبِد هللِا، قَااَل: ثنا اْبُن َْلِيَعَة، َعْن َأيِب اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ، يف   َتْسِمَيِة َمْن َشِهَد بَْدرًا َومَلْ َيْشَهْدَها، ُثَّ  َخاِلٍد، َوَحسَّ

يَّةَ َوَسلََّم ِبَسْهِمِه، َفَمْن مَلْ َيْشَهْدَها، َوَضَرَب َلهُ ِبَسْهِمِه ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن ْبِن َأيِب اْلَعاِص ْبِن أُمَ َضَرَب َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  
وََكاَنْت َوِجَعًة َفَضَرَب َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى  ْبِن َعْبِد َِشٍْس، ََتَلََّف اِبْلَمِديَنِة َعَلى اْمَرأَتِِه رُقَ يََّة بِْنِت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ْيِد هللاِ  ْبُن ُعب َ " َوطَْلَحةُ  اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " َوَأْجُرَك  ِبَسْهِمِه، قَاَل: َوَأْجِري  ْبِن    هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْبِن َكْعِب  ْبِن َعْمرِو  ْبِن ُعْثَماَن 
اِم فَ َقِدَم َفَكلََّم َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَضَرَب َلهُ ِبَسْهِمِه، فَ َقالَ َسْعِد ْبِن تَ ْيِم ْبِن ُمرَّةَ  : َوَأْجِري اَي َرُسوَل ، قَاَل: َكاَن اِبلشَّ

اِم بَ ْعدَ   َما رََجَع النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اْلَمِديَنِة  هللِا؟ فَ َقاَل: " َوَأْجُرَك " َوَسِعيُد ْبُن زَْيِد ْبِن َعْمرِو ْبِن نُ َفْيٍل، َقِدَم ِمَن الشَّ
 ". فَ َهُؤاَلِء الثَّاَلثَةُ ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن، َفَضَرَب لَهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسْهِمِه، فَ َقاَل: َوَأْجرِي اَي َرُسوَل هللِا؟ قَاَل: " َوَأْجُركَ 

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َبْدٍر، فَأَ َوأَ  مََّرهُ َعَلى اْلَمِديَنِة، َوَضَرَب لَهُ ِبَسْهِمِه مَّا ِمَن اأْلَْنَصاِر فَأَبُو لُبَابََة َخَرَج زََعُموا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى 
َعهُ النَِّبُّ َصلَّى   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم زََعُموا ِإىَل اْلَمِديَنِة َوَضَرَب َلهُ ِبَسْهِمِه، َوَخَرَج َعاِصُم  َمَع َأْصَحاِب َبْدٍر، َواحْلَاِرُث ْبُن َحاِطٍب رَجَّ

، فَ َردَّهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَضَرَب َلهُ ِبَسْهٍم َمَع َأْهِل بَْدٍر، َوَخوَّاُت ْبنُ  ْعَماِن َضَرَب   ْبُن َعِديٍّ َلهُ َرُسوُل هللِا ُجَبرْيِ ْبِن الن ُّ
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ِة ُكِسَر اِبلرَّْوَحاِء َفَضَرَب   مَّ   . لَهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسْهمٍ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسْهِمِه يف َأْصَحاِب َبْدٍر، َواحْلَاِرُث ْبُن الصِّ
ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َيسَ  ِديَنِة  اٍر، َوذََكَرُهْم أَْيًضا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، ِإالَّ أَنَّهُ مَلْ َيْذُكِر احْلَاِرَث ْبَن َحاِطٍب يف الرَّدِّ ِإىَل اْلمَ َوذََكَرُهْم أَْيًضا حُمَمَّ

 َوهللاُ َأْعَلُم  
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ا  - 17989 حْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن يَزِيُد ْبُن رُوَماَن، َعْن ُعْرَوَة ْبنِ  َصلَّى  الزَُّبرْيِ، قَاَل: بَ َعَث َرُسوُل هللِا ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ
نَا ِِبرََبٍ ِمنْ  َأْخبَاِر قُ َرْيٍش "، َومَلْ َيَُْمْرهُ ِبِقتَاٍل َوَذِلَك يف   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْبَد هللِا ْبَن َجْحٍش ِإىَل َُنَْلَة، فَ َقاَل لَُه: " ُكْن هِبَا َحَّتَّ َتَْتِي َ

يُ عْ  لَهُ ِكتَااًب قَ ْبَل َأْن  ْهِر احْلََراِم، وََكَتَب  َتْح ِكتَاَبَك  الشَّ يَ ْوَمنْيِ فَاف ْ أَْنَت َوَأْصَحاُبَك َحَّتَّ ِإَذا ِسْرَت  اْخرُْج   " َيِسرُي، فَ َقاَل:  أَْيَن  ِلَمهُ 
َهاِب َمَعَك "  ا َسارَ َواْنظُْر ِفيِه َفَما َأَمْرُتَك ِفيِه فَاْمِض َلُه، َواَل َتْسَتْكرَِهنَّ َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِبَك َعَلى الذَّ يَ ْوَمنْيِ فَ ْتَح اْلِكتَاَب،   ، فَ َلمَّ

ُهْم، فَ قَ  نَا ِمْن َأْخبَاِر قُ َرْيٍش مِبَا َيِصُل إِلَْيَك ِمن ْ اَل أِلَْصَحاِبِه ِحنَي قَ َرأَ اْلِكتَاَب ََسًْعا َوطَاَعًة، فَِإَذا ِفيِه َأِن اْمِض َحَّتَّ تَ ْنِزَل َُنَْلَة، فَ تَْأتِي َ
ا يف  رَْغَبٌة  لَهُ  ِمْنُكْم  َذِلَك  َمْن َكاَن  َوَمْن َكرَِه  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  أِلَْمِر  َماٍض  فَِإّّنِ  َمِعي  ْنطَِلْق  فَ ْلي َ َهاَدِة  ِمْنُكْم لشَّ

َضى َمَعهُ اْلَقْوُم َحَّتَّ ِإَذا َكاَن بُِبْحرَاَن َأَضلَّ فَ ْلرَيِْجْع، فَِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد ََنَاّن َأْن َأْسَتْكرَِه ِمْنُكْم َأَحًدا. َفمَ 
َيطْلُبَا َعَلْيِه  فَ َتَخلََّفا  يَ ْعَتِقبَانِِه،  َْلَُما َكااَن  بَِعريًا  َغْزَواَن  ْبُن  َبةُ  َوُعت ْ َوقَّاٍص  َأيِب  ْبُن  هِبِْم َسْعُد  َفَمرَّ  َُنَْلَة،  نَ َزلُوا  َحَّتَّ  اْلَقْوُم  َوَمَضى  نِِه، 

ابْ نَا َعْبِد هللِا، َمَعُهْم جِتَارٌَة َقِدُمو َعْمرُ  ، َواحْلََكُم ْبُن َكْيَساَن، َوُعْثَماُن َواْلُمِغريَةُ  احْلَْضَرِميِّ ْبُن  ا و  أُُدٌم َوزَبِيٌب، فَ َلمَّ ِمَن الطَّاِئِف  ا هِبَا 
َتَمَر   رَآُهُم اْلَقْوُم َأْشَرَف َْلُْم َواِقُد ْبُن َعْبِد هللِا، وََكاَن َقْد َحَلقَ  ُهْم ِبٌَْس، َوائ ْ اٌر لَْيَس َعَلْيُكْم ِمن ْ ا رََأْوهُ َحِليًقا قَالُوا: ُعمَّ رَْأَسُه، فَ َلمَّ

ْلُتُموهُ  -اْلَقْوُم هِبِْم  ْقتُ ُلوََنُْم يف  ْم ِإنَّكُ يَ ْعِِن َأْصَحاَب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف آِخِر يَ ْوٍم ِمْن رََجٍب، فَ َقالُوا: لَِئْن قَ ت َ ْم لَت َ
َلِة احْلََرَم فَ َلَيْمَتِنُعنَّ ِمْنُكْم، فَأَ  ْهِر احْلََراِم، َولَِئْن تَ رَْكُتُموُهْم لََيْدُخُلنَّ يف َهِذِه اللَّي ْ َْجََع اْلَقْوُم َعَلى قَ ْتِلِهْم، فَ َرَمى َواِقُد ْبُن َعْبِد هللِا الشَّ

ْضرَ  َلُه، َواْستَْأَسَر ُعْثَماَن ْبَن َعْبِد هللِا، َواحْلََكَم ْبَن َكْيَساَن، َوَهَرَب اْلُمِغريَةُ َوأَ التَِّميِميُّ َعْمَرو ْبَن احلَْ ْعَجَزُهْم، َواْستَاقُوا  ِميِّ ِبَسْهٍم فَ َقت َ
ْهِر احْلَرَاِم ". فََأْوَقَف َرُسوُل اْلِعرَي فَ َقِدُموا هِبَا َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َْلُْم: " َوهللِا مَ  ا أََمْرُتُكْم اِبْلِقتَاِل يف الشَّ

ا قَاَل َْلُْم َرُسو  ئًا، فَ َلمَّ َها َشي ْ ِقَط  ُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما قَاَل ُأسْ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اأْلَِسريَْيِن َواْلِعرَي، فَ َلْم َيَُْخْذ ِمن ْ
َفُهْم ِإْخَواَُنُْم ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، َوقَاَلْت قُ َرْيٌش ِحنَي بَ َلغَ  َم يف أَْيِديِهْم َوظَنُّوا َأْن َقْد َهَلُكوا، َوَعن َّ ٌد الدَّ ُهْم َأْمُر َهُؤاَلِء: َقْد َسَفَك حُمَمَّ

الّرِجَ  ِفيِه  َوَأَسَر  اْلَماَل،  ِفيِه  َوَأَخَذ  احْلََراِم،  ْهِر  الشَّ ْهِر يف  الشَّ َعِن  }َيْسأَلُوَنَك  َذِلَك:  يف  هللاُ  فَأَنْ َزَل  احْلََراَم.  الشَّْهَر  َواْسَتَحلَّ  اَل، 
َنةُ َأْكرَبُ  اُج َأْهِلِه ِمْنهُ َأْكرَبُ عِ احْلََراِم ِقتَاٍل ِفيِه ُقْل ِقتَاٌل ِفيِه َكِبرٌي َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل هللِا وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد احْلََراِم َوِإْخرَ  ْنَد هللِا َواْلِفت ْ

ا نَ َزَلت َذِلَك َأَخَذ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ 217ِمَن اْلَقْتِل{ ]البقرة:  لََّم اْلِعرَي،  [، يَ ُقوُل: اْلُكْفُر اِبهلِل َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتِل، فَ َلمَّ
أَتَ  اْلُمْسِلُموَن:  اأْلَِسريَْيِن، فَ َقاَل  الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا{ ]البقرة: َوَفَدى  هللاُ ِفيِهْم: }ِإنَّ  َتُكوَن َغْزَوًة، فَأَنْ َزَل  َأْن  لَنَا  ْطَمُع 

التَّاِسعَ 218 َوَأِمريُُهُم  ََثَانَِيًة  وََكانُوا  اآْليَِة،  آِخِر  ِإىَل  هللِا{،  َرمْحََة  يَ ْرُجوَن  }أُولَِئَك  قَ ْولِِه:  ِإىَل  ". َعْبُد    [،  َجْحٍش  ْبُن   هللِا 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن أَ   -  17990 ْغَداَد، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ مْحََد ْبِن َعتَّاٍب، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، بِب َ
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أ أَُوْيٍس،  َأيِب  اْبُن  ثنا  اْلُمِغريَِة،  ْبِن  هللِا  ْبِن  َعْبِد  هللِا  َعْبِد  ِقصََّة  َفذََكَر  ُعْقَبَة،  ْبِن  ُموَسى  ِه  َعمِّ َعْن  ُعْقَبَة،  ْبِن  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  نبأِإَْسَاِعيُل 
 ُزوِل اآْليَِة يف اْلغَنَائِِم " اَن قَ ْبَل ن ُ َجْحٍش مِبَْعىَن َهَذا، قَاَل: " َوَذِلَك يف رََجٍب قَ ْبَل َبْدٍر ِبَشْهَرْيِن، َويف َذِلَك َداَللٌَة َعَلى َأنَّ َذِلَك كَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الْعَلَفَ وَالطَّعَامَ 
، ثنا ُموَسى ْبُن َهارُونَ   -  17998 َبٍل،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َسِعيٍد َأمْحَُد ْبُن يَ ْعُقوَب الث ََّقِفيُّ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحن ْ

بَ ْرزََة اأْلَْسَلِميِّ َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: " َكاَنِت اْلَعَرُب تَ ُقوُل:   َوُمَؤمَُّل ْبُن ِهَشاٍم، قَااَل: ثنا ِإَْسَاِعيُل، َعْن يُوُنَس، َعِن احْلََسِن، َعْن َأيِب 
َها فََأَكْلُت   َزٍة َْلُْم فَ َقَعْدُت َعَلي ْ ا فَ َتْحنَا َخْيرَبَ َجَهْضنَاُهْم َعْن ُخب ْ َن، فَ َلمَّ َز َسَِ اْْلُب ْ َأَكَل  َها َحَّتَّ َشِبْعُت، َفَجَعْلُت أَْنظُُر يف َمْن  ِمن ْ

ْنُت ".    ِعْطِفيَّ َهْل َسَِ
 َكَذا قَاَل َعْن يُوُنَس َوقَاَل َغرْيُُه، َعْن أَيُّوبَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِي دَارِ الْحَرْبِ 
ْغَدادَ   -  18004 بِب َ اْلَعْدُل  ِبْشَراَن  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا  َأْخرَباََن  اْْلَِليِل،  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  الرَّزَّاُز،  َعْمرٍو  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َجْعَفٍر  أَبُو  أنبأ   ،

، َعْن َأيِب سُ  ، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن اْلُفَضْيِل، َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَْشَجِعيِّ و َرِضَي هللاُ  ْفيَاَن، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍ اْلَواِقِديُّ
ُهَما، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم َخْيرَبَ: " ُكُلوا َواْعِلُفوا َواَل حَتِْمُلوا ".   َعن ْ

َمنْ   -  18005 ْبُن  ثنا َسِعيُد  أَبُو َداُوَد،  ثنا  َبْكٍر،  ْبُن  ُد  أنبأ حُمَمَّ  ، الرُّوْذاَبِريُّ أَبُو َعِليٍّ  ْبُن َوْهٍب، َعْن  َأْخرَباََن  هللِا  ثنا َعْبُد  ُصوٍر، 
ْيِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َفذََكَرهُ ُمْرَساًل   ُعب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يَفْعَلُهُ بِذَرَارِيِّ مَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ 
ْبُن ُعب َ   -  18018 َأمْحَُد  أنبأ أَبُو َجْعَفٍر  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبِن  َأْخرَباََن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  أنبأ  هَبََمَذاَن،  احْلَاِفُظ  اأْلََسِديُّ  ْيٍد 

ُد ْبُن َصاِلٍح ا ، َوِإَْسَاِعيُل ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، قَااَل: ثنا حُمَمَّ ٍد اْلَفْرِويُّ اُر، َعْن َسْعِد ْبِن إِبْ َراِهيَم، َعْن عَ ِديزِيَل، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ اِمِر  لتَّمَّ
ُهمْ  ِمن ْ يُ ْقَتَل  َأْن  َبِِن قُ َرْيظََة  هللاُ َعْنهُ َحَكَم َعَلى  ُمَعاٍذ َرِضَي  ْبَن  َأنَّ َسْعَد  أَبِيِه،  اْلُموَسى، َوَأْن   ْبِن َسْعٍد، َعْن  َمْن َجَرْت َعَلْيِه  ُكلُّ 

ْوَم ِفيِهْم ِِبُْكِم هللِا الَِّذي َحَكَم ِبِه  تُ َقَسَم َأْمَواُْلُْم َوَذرَارِي ُُّهْم، َفذُِكَر َذِلَك ِلَرُسوِل هللِا َصلَّ  ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: " َلَقْد َحَكَم اْلي َ
 ِمْن فَ ْوِق َسْبِع ََسَاَواٍت " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا يَفْعَلُهُ بِالرِّجَالِ الْبَالِغِنيَ مِنْهُمْ 

َهاّنُّ، أنبأ احْلََسُن ْبُن اجْلَْهِم، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرِج، ث  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبدِ   -  18026 ُد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا اأْلَْصب َ نا حُمَمَّ
َأنَّ رَ   " ِه،  أَبِيِه، َعْن َجدِّ َأيِب َحْثَمَة، َعْن  ْبِن  ْبِن َسْهِل  ْبُن حَيََْي  ُد  َثِِن حُمَمَّ َبَل ْبُن ُعَمَر، َحدَّ أَق ْ ا  َلمَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  ُسوَل 

َلِح َأْن َيْضِرَب ُعُنقَ  َيِة أََمَر َعاِصَم ْبَن ََثِبِت ْبِن َأيِب اأْلَق ْ ُعْقَبَة ْبِن َأيِب ُمَعْيٍط، َفَجَعَل ُعْقَبةُ ْبُن   اِبأْلَُساَرى َحَّتَّ ِإَذا َكاَن بِِعْرِق الظُّب ْ
َتُل ِمْن َبنْيِ َهُؤاَلِء؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِبَعدَ َأيِب ُمَعْيٍط ي َ  اَوِتَك ّلِلَِِّ َوِلَرُسوِلِه ". فَ َقاَل: ُقوُل: اَي َوْياَلُه، َعاَلَم أُق ْ

ُهْم قَ ت َ  ْلت َ ُد َمنَُّك أَْفَضُل، فَاْجَعْلِِن َكَرُجٍل ِمْن قَ ْوِمي ِإْن قَ ت َ ُهُم اْلِفَداءَ اَي حُمَمَّ ، َوِإْن َأَخْذَت ِمن ْ ْنَت َعَليَّ ْنَت َعَلْيِهْم َمن َ ْلَتِِن، َوِإْن َمن َ
َيِة؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " النَّاُر، اَي  ب ْ ُد َمْن لِلصِّ ْمهُ فَاْضِربْ ُكْنُت َكَأَحِدِهْم، اَي حُمَمَّ  ُعنُ َقهُ َعاِصُم ْبَن ََثِبٍت، َقدِّ

َمهُ َفَضَرَب ُعنُ َقهُ "   ". فَ َقدَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
ثنا هِ   -  18027 ُب، هِبََمَذاَن،  ْبُن مَحَْداَن اجْلالَّ احْلَاِفُظ، أنبأ َعْبُد الرَّمْحَِن  ْبُن َعْبِد هللِا  ُد  ثنا َوَأْخرَباََن حُمَمَّ  ، الرَّقِّيُّ اْلَعاَلِء  اَلُل ْبُن 

ِإب ْ َعْبُد   ُمرََّة، َعْن  ْبِن  أُنَ ْيَسَة، َعْن َعْمرِو  َأيِب  ْبِن  ْبُن َعْمرٍو، َعْن زَْيِد  هللِا  ْيُد  ثنا ُعب َ ْبُن َجْعَفٍر،  ْبُن هللِا  اُك  الضَّحَّ َأرَاَد  َراِهيَم، قَاَل: 
ْعِملُ  ْعِمَل َمْسُروقًا، فَ َقاَل َلهُ ُعَمارَةُ ْبُن ُعْقَبَة: أََتْست َ َلِة ُعْثَماَن َرِضَي هللاُ َعْنُه؟ فَ َقاَل َلهُ َمْسُروٌق:  قَ ْيٍس َأْن َيْست َ رَُجاًل ِمْن بَ َقااَي قَ ت َ

ا َأرَاَد ق َ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ وََكاَن يف أَنْ ُفِسنَا َمْوثُوَق احْلَِديِث، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى   ْتَل أَبِيَك هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " َلمَّ
َيِة؟ قَاَل: " النَّاُر "، َقْد َرِضيُت َلَك َما َرِضَي َلَك َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ب ْ  قَاَل: َمْن لِلصِّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعبْ   - 18029 َهاّنُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهِم، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ِد هللِا اأْلَْصب َ
، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا، َعِن الزُّْهرِيِّ َثِِن حُمَمَّ ُد ْبُن ُعَمَر، َحدَّ ِه ِب، قَاَل: أَمََّن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ اْلَفَرِج، ثنا حُمَمَّ

، وََكاَن َشاِعًرا،   وََكاَن قَاَل لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َوَسلََّم ِمَن اأْلَُساَرى يَ ْوَم بَْدٍر أاََب َعزََّة َعْبَد هللِا ْبَن َعْمرِو ْبِن َعْبٍد اجْلَُمِحيَّ
بَ نَاٍت لَْيَس َْلُنَّ َشْيٌء فَ َتَصدَّ  ُد ِإنَّ ِل ََخَْس  أُْكِثَر  اَي حُمَمَّ أَبُو َعزََّة: أُْعِطيَك َمْوثًِقا َأْن اَل أُقَاتَِلَك َواَل  ، فَ َفَعَل، َوقَاَل  يِب َعَلْيِهنَّ ْق 

ا َخَرَجْت قُ َرْيٌش ِإىَل ُأُحٍد َجاَءهُ  يََّة، فَ َقاَل: اْخرُْج َمَعنَا، َصْفَواُن ْبُن أُمَ  َعَلْيَك أََبًدا، فََأْرَسَلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّ
ًدا َمْوثًِقا َأْن اَل أُقَاتَِلُه، َفَضِمَن َصْفَواُن َأْن جَيَْعَل بَ نَاتِِه َمَع ب َ  نَاتِِه ِإْن قُِتَل، َوِإْن َعاَش َأْعطَاهُ َمااًل َكِثريًا، فَ َقاَل: ِإّّنِ َقْد َأْعطَْيُت حُمَمَّ

َا ُأْخرِْجُت َكْرًها وَ   فَ َلْم يَ َزْل ِبِه َحَّتَّ َخَرَج َمعَ  ُد ِإَّنَّ ِل بَ نَاٌت فَاْمُنْن قُ َرْيٍش يَ ْوَم ُأُحٍد، فَُأِسَر َومَلْ يُ ْؤَسْر َغرْيُهُ ِمْن قُ َرْيٍش، فَ َقاَل: اَي حُمَمَّ
َتِِن ِمَن اْلَعْهِد وَ  . فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَْيَن َما َأْعطَي ْ َة تَ ُقوُل: َعَليَّ اْلِميثَاِق؟ اَل، َوهللِا اَل َتََْسُح َعاِرَضْيَك مِبَكَّ

ٍد َمرََّتنْيِ ". قَاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب: فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " إِ  ، اَي َسِخْرُت مِبَُحمَّ نَّ اْلُمْؤِمَن اَل يُ ْلدَُغ ِمْن ُجْحٍر َمرََّتنْيِ
َمهُ َفَضَرَب ُعنُ َقُه.  عَ   اِصُم ْبَن ََثِبٍت َقدِّْمهُ فَاْضِرْب ُعنُ َقهُ ". فَ َقدَّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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، ثنا أَبُو ُعاَلثََة، ثنا َأيِب، ثنا اْبُن   -  18032 ْغَداِديُّ َْلِيَعَة، َعْن َأيِب اأْلَْسَوِد، َعْن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر اْلب َ

َبَل ََثِبُت ْبُن قَ ْيِس ْبِن ِشَّاٍس ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: هَ  ُهوِديَّ َأْجزِيِه، فَ َقْد ُعْرَوَة، قَاَل: َوأَق ْ ْب ِل الزَُّبرْيَ اْلي َ
َبَل ََثِبٌت َحَّتَّ َأََتُه، فَ َقاَل: اَي َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن َهْل تَ ْعرُِفِِن؟ فَ َقاَل: نَ َعمْ َكاَنْت لَهُ ِعْنِدي يَ ْوَم بُ َعاٍث. فَ  ُه، فَأَق ْ ، َوَهْل يُ ْنِكُر َأْعطَاهُ ِإايَّ

ْوَم بَِيٍد َلَك ِعْنِدي يَ ْوَم بُ َعاٍث. قَاَل:   َعْل فَِإنَّ اْلَكرميَ جَيِْزي اْلَكرمَِي. قَاَل: َقْد الرَُّجُل َأَخاُه؟ قَاَل ََثِبٌت: َأرَْدُت َأْن َأْجزَِيَك اْلي َ فَاف ْ
زَُّبرْيُ: لَْيَس ِل قَائٌِد َوَقْد َأَخْذُتُ اْمَرَأيت  فَ َعْلُت، َقْد َسأَْلُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوَهَبَك ِل. فََأطَْلَق َعْنهُ ِإَسارَُه. فَ َقاَل ال 

َك. فَ َقاَل الزَُّبرْيُ: َحاِئٌط ِل ِفيِه َأْعُذٌق فَ َرَجَع ََثِبٌت ِإىَل الزَُّبرْيِ، فَ َقاَل: رَدَّ ِإلَْيَك َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْمَرأََتَك َوبَِنيَوَبِِنَّ.  
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوَهَب َلُه، فَ َرَجَع ََثِبٌت ِإىَل الزَُّبرْيِ فَ َقاَل: َقْد  لَْيَس ِل َواَل أِلَْهِلي َعْيٌش ِإالَّ بِِه. فَ َرَجَع ََثِبٌت ِإىَل َرُسوِل هللاِ 

ِمِه، قَاَل ََثِبٌت:  يَساِن، َوذََكَر رَِجاَل قَ وْ رَدَّ ِإلَْيَك َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْهَلَك َوَماَلَك فََأْسِلْم َتْسَلْم. قَاَل: َما فَ َعَل اجْلَلِ 
ُهْم، َوَلَعلَّ هللاَ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل َأْن َيُكوَن أَبْ َقاَك َْلرَْيٍ. قَاَل الزُّبرَْيُ: َأسْ  أَُلَك اِبهلِل اَي ََثِبُت َوبَِيِدي اْْلَِصيِم ِعْنَدَك يَ ْوَم  َقْد قُتُِلوا َوفُرَِغ ِمن ْ

َفذََكَر َذِلَك ََثِبٌت ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأََمَر اِبلزَُّبرْيِ فَ ُقِتَل. "  يف اْلَعْيِش َخرْيٌ بَ ْعَدُهْم.  بُ َعاٍث ِإالَّ َأحْلَْقَتِِن هِبِْم، فَ َلْيسَ 
، َوذََكَر أَنَّهُ الزَُّبرْيُ ْبُن ابَ  ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َيَساٍر، َعِن الزُّْهِريِّ ، َوذََكَرهُ أَْيًضا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َوذََكَر أَنَّهُ  َوذََكَرهُ أَْيًضا حُمَمَّ طَا اْلُقَرِظيُّ

 َكاَن يَ ْوَمِئٍذ َكِبريًا َأْعَمى " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
حُمَمَّ   -   18040 اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو،  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد 

ْغَداَد، ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْرَعَرَة، ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، بِب َ ،   ُسَلْيَماَن اْلرُبُلُِّسيُّ ٍد اْلِمْصرِيُّ أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
ْيَدَة، َعْن َعِليٍّ  ثنا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق بْ  ٍد، َعْن ُعب َ َرِضَي هللاُ َعْنُه،  ِن َصاِلٍح، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْرَعَرَة، ثنا أَْزَهُر، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن حُمَمَّ

ُتْم قَ ت َ  ْعتُْم اِبْلِفَداِء  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اأْلَُساَرى يَ ْوَم َبْدٍر: " ِإْن ِشئ ْ ُتْم فَاَديْ ُتُموُهْم َواْسَتْمت َ ْلُتُموُهْم َوِإْن ِشئ ْ
  ." اْلَيَماَمِة  يَ ْوَم  قُِتَل  قَ ْيٍس،  ْبَن  ََثِبَت  ْبِعنَي  السَّ آِخُر  َفَكاَن  قَاَل:   ." َِتِْم  بُِعدَّ ِمْنُكْم  اْبُن َواْسُتْشِهَد  قَاَل  رَِوايَِتِه:  يف  اْلرُبُلُِّسيُّ  زَاَد 

ْيَدةُ َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعرْ   َعَرَة: رََدْدُت َهَذا َعَلى َأْزَهَر فََأََب ِإالَّ َأْن يَ ُقوَل: ُعب َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبدِ   -  18042  اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، فَ َقِدَم ابْ ُنهُ اْلُمطَّلِ  ْهِميُّ ُب اْلَمِديَنَة فََأَخَذ َأاَبهُ ِبَِْربَ َعِة آاَلِف اْبِن ِإْسَحاَق يف ِقصَِّة بَْدٍر، قَاَل: " وََكاَن يف اأْلَُساَرى أَبُو َوَداَعَة السَّ
وا رِْجِليَّ  بَ َعَث قُ َرْيٌش يف ِفَداِء اأْلَُساَرى، فَ َقِدَم ِمْكَرُز ْبُن َحْفٍص يف ِفَداِء ُسَهْيِل ْبِن َعْمرٍو، فَ َقاَل: اْجَعلُ ِدْرَهٍم، فَاْنطََلَق ِبِه، ُثَّ 

َعَث ِإلَْيَكم ِبِفَدائِِه. َفَخلَّْوا َسِبيَل ُسَهْيٍل َوَحَبُسوا مِ  ْكَرزًا. قَاَل: فَ َفَدى ُكلُّ قَ ْوٍم َأِسريَُهْم مِبَا َرُضوا.  َمَكاَن رِْجِلِه َوَخلُّوا َسِبيَلهُ َحَّتَّ يُ ب ْ
اْلُمطَِّلِب، َوَذِلَك أَلَنَّهُ َكاَن رَجُ  ْبَن َعْبِد  اْلَعبَّاَس  َبْدٍر ِفَداًء  يَ ْوَم  اأْلَُساَرى  َأْكثَ ُر  أُوِقيَِّة  قَاَل: وََكاَن  نَ ْفَسهُ مِبِائَِة  َتَدى  ُموِسًرا، فَاف ْ اًل 

 َذَهٍب "
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 ضعيف.  ل المحقق:# قا
 

 بَابُ قَتْلِ الْمُشْرِكنِيَ بَعْدَ الْإِسَارِ بِضَرْبِ الْأَعْنَاقِ دُونَ الْمُثْلَةِ 
، أنبأ إِبْ رَ   - 18052 اِفِعيُّ ، َوأَبُو َبْكٍر، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ ََي، َعْن َجْعَفٍر،  اِهيُم ْبُن َأيِب حيَْ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ

هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ََسََل  َما  َوهللِا  اَل   " قَاَل:  اَلُم،  السَّ َعَلْيِهَما  احْلَُسنْيِ  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  أَبِيِه،  َأْهَل َعْن  زَاَد  َواَل  نًا،  َعي ْ َوَسلََّم  َعَلْيِه   
 اللَِّقاِح َعَلى َقْطِع أَْيِديِهْم َوَأْرُجِلِهْم. 

ا أَنَّ قَاَل  يًعا  اْبِن ُعَمَر، َوِفيِهَما َجَِ ََثِبٌت َصِحيٌح، َوَمَعهُ رَِوايَةُ  أََنٍس َحِديٌث  " َحِديُث  هللاُ:  ْيُخ َرمِحَهُ  َمْعىَن  لشَّ ُهْم، َفاَل  َأْعيُ ن َ هُ ََسََل 
ْنَكاِر َمْن أَْنَكَر، َواأْلَْحَسُن مَحُْلهُ َعَلى النَّْسِخ ".   إِلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْغَدادَ  -  18055 ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َجْعَفٍر الرَُّصايفُّ بِب َ ، أنبأ اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد هللِا  َوَحدَّ
احْلََسِن ْبِن َسِعيٍد، َعْن حُ  ، َعْن َجدِِّه  اْلُقَرِشيُّ ْبِن َسِعيٍد  احْلََسِن  ْبِن َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َأيِب ِهْنٍد، َعْن  ْبِن  ْبِن خُمَاِرٍق، َعْن َداُوَد  َصنْيِ 

ُْم َمث َُّلوا اِبلرَّ  َا " َمثََّل هِبِْم؛ أِلََنَّ  اِعي " َرِضَي هللاُ َعْنُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَّنَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 

 بْرِ الْكَافِرِ بَعْدَ الْإِسَارِ بِأَنْ يُتَّخَذَ غَرَضًا بَابُ الْمَنْعِ مِنْ صَ 
َوزايَ   -  18061 ِعيَسى،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  َداُوَد،  أَبُو  ثنا  َبْكٍر،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ أنبأ   ، الرُّوْذاَبِريُّ َعِليٍّ  أَبُو  أنبأ  َأْخرَباََن  قَااَل:  أَيُّوَب،  ْبُن  ُد 

َرُسوُل هللِا    بَاٍك، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن ُهِِنِّ ْبِن نُ َويْ َرَة، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: قَالَ ُهَشْيٌم، أنبأ ُمِغريَُة، َعْن شِ 
ميَاِن "  َلًة َأْهُل اإْلِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَعفُّ النَّاِس ِقت ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 جْرِي عَلَيْهِ الرِّقُّ بَابُ مَنْ يَ 
َسعِ   -  18076 ثنا  مِبَْرَو،  اْلَمْحُبويِبُّ  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن  َوَأْخرَباََن  يَزِيُد  ثنا  َمْسُعوٍد،  ْبُن  يُد 

ْيِد ْبِن احْلََسِن، َعِن اْبِن ُمَغفٍَّل، َأنَّ سَ  َها رَقَ َبٌة ِمْن  َهارُوَن، أنبأ ِمْسَعٌر، َعْن ُعب َ يًا ِمْن َخْواَلَن َقِدَم، وََكاَن َعَلى َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ ب ْ
َهاَها النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  بُهُ قَاَل: " َسلََّم، فَ َقِدَم َسْبٌ ِمْن ُمَضَر َأْحسِ َوَلِد ِإَْسَاِعيَل، فَ َقِدَم َسْبٌ ِمَن اْلَيَمِن فََأرَاَدْت َأْن تُ ْعِتَق، فَ ن َ

 ِمْن َبِِن اْلَعْنرَبِ فََأَمَرَها َأْن تُ ْعِتَق ". 
ْيدٍ   ََتبَ َعهُ ُشْعَبةُ َعْن ُعب َ

 صحيح.  # قال المحقق:
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ْبُن    -  18086 َأمْحَُد  أَبُو َسِعيٍد  ثنا  ِإْماَلًء،  َهاّنُّ  اأْلَْصب َ يُوُسَف  ْبُن  هللِا  ٍد َعْبُد  أَبُو حُمَمَّ ثَ نَا  ثنا  َحدَّ َة،  اْلَبْصِريُّ مِبَكَّ ْبِن زاَِيٍد  ِد  حُمَمَّ

، َعِن اْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َنَة، َعِن الزُّْهرِيِّ ي ْ ٍد الزَّْعَفَراّنُّ، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ ِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه   احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ َعْن َعمِّ
  ِإىَل اْبِن َأيِب احْلَُقْيِق ََنَاهُ َعْن قَ ْتِل النَِّساِء َواْلوِْلَداِن " َوَسلََّم ِحنَي بَ َعَثهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 قَتْلُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ 

اْلَقاِسُم ْبُن َعبْ   -  18103 ثنا  ْبُن َعتَّاٍب،  بَْكِر  أَبُو  أنبأ  اْلَقطَّاُن،  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َأيِب َوَأْخرَباََن  اْبُن  ْبِن اْلُمِغريَِة، ثنا  ِد هللِا 
ِه ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة يف َهِذِه اْلِقصَِّة، قَاَل:  فَ َعانَ َقهُ َسْلَكاُن ْبُن َساَلَمَة، َوقَاَل: "  أَُوْيٍس، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َعمِّ

تُ ُلوّن َوَعُدوَّ هللِا "، فَ َلمْ  َها  اق ْ ْيِف َخَرَج ِمن ْ ُمْصَرانُهُ َوَخَلُصوا   يَ َزالُوا يَ َتَخلَُّصوَن ِإلَْيِه ِبَِْسيَاِفِهْم َحَّتَّ طََعَنهُ َأَحُدُهْم يف َبْطِنِه طَْعَنًة اِبلسَّ
ُمَعانِ  ِإلَْيِه، َوَسْلَكاُن  يَ َتَخلَُّصوَن  َما  بَ ْعِض  ِبَِْسيَاِفِهْم، وََكانُوا يف  أَْو يف رِْجلِه َواَل ِإلَْيِه َفَضَربُوهُ  ِبْشٍر يف َوْجِهِه،  ْبَن  َأَصابُوا َعبَّاَد  ُقهُ 

َأدْ  ُهْم، فَ َرَجُعوا  بُ َعاٍث فَ َقُدوا َصاِحب َ ِإَذا َكانُوا ِِبُُرِف  وَن ِسَراًعا َحَّتَّ  َيْشَتدُّ ِمْن َورَاِء اجْلُُرِف َيْشُعُروَن، ُثَّ َخَرُجوا  رَاَجُهْم فَ َوَجُدوهُ 
ِد ْبِن َمْسَلَمةَ فَاْحَتَمُلو  َلِتِهْم. َوذََكَر اْبُن ِإْسَحاَق َهِذِه اْلِقصََّة َعْن حُمَمَّ ، قَاَل: َوُأِصيَب احْلَاِرُث ْبُن َأْوِس  هُ َحَّتَّ أَتَ ْوا ِبِه َأْهَلُهْم ِمْن لَي ْ

 اهُ ذََكَرهُ اْبُن َْلِيَعَة َعْن َأيِب اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوةَ ْبِن ُمَعاٍذ َفُجرَِح يف رَْأِسِه َورِْجِلِه، َأَصابَهُ بَ ْعُض َأْسيَاِفنَا. َومِبَْعنَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 

 
 بَابُ الْمَرْأَةِ تُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ 

َمَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى َوِفيَما َرَوى أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل، َعْن ُموَسى ْبِن ِإَْسَاِعيَل، َعْن ُوَهْيٍب، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعْكرِ   - 18105
ُب َهِذِه اْلَمْرَأِة اْلَمْقُتوَلِة؟ ". قَاَل رَُجٌل هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى اْمَرَأًة َمْقُتوَلًة اِبلطَّاِئِف، فَ َقاَل: " َأمَلْ أَْنَه َعْن قَ ْتِل النَِّساِء؟ َمْن َصاحِ 

ْقتُ َلِِن. فََأَمَر هِبَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن تُ َوارَ ِمَن اْلَقْوِم: أاََن اَي َرُسوَل هللِا َأْردَ  تُ َها فََأرَاَدْت َأْن َتْصَرَعِِن فَ ت َ  ى " ف ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
زَْيٍد، ِكاَلُُهَا َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعْكرَِمَة،  َوَعْن ُموَسى ْبِن ِإَْسَاِعيَل، َعْن ُوَهْيٍب، َوَعْن َسِعيِد ْبِن َمْنُصوٍر، َعْن مَحَّاِد ْبِن  - 18106

قُ بُ َلهَ  َفَكَشَفْت  اْمرََأٌة  َأْشَرَفِت  الطَّاِئِف  َأْهَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َحاَصَر  ا  َلمَّ فَاْرُموا، قَاَل:  ُدوَنُكْم  َها  فَ َقاَلْت:  ا، 
اْلُمْسِلِمنَي فَ  ِمَن  هللاُ فَ َرَماَها رَُجٌل  هللِا َصلَّى  هِبَا َرُسوُل  ُلوَها، فََأَمَر  َأْن قَ ت َ َأْخطََأَها  َها، َويف َحِديِث ُوَهْيٍب َفَما  ِمن ْ َأْخطَأَ َذِلَك    َما 

اْلَفَسِويُّ  أَبُو احْلََسِن  ٍد، أنبأ  ْبُن حُمَمَّ ُد  َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  َأْخرَباََن هِبَِما  تُ َواَرى.  َأْن  ثنا أَبُو   َعَلْيِه َوَسلََّم   ، اللُّْؤلُِؤيُّ أَبُو َعِليٍّ  ، ثنا  اُوِديُّ الدَّ
 َداُوَد، َفذََكَر احْلَِديَثنْيِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن َجرِيرٍ   -  18109 قَّاُق، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن َجْعَفٍر الدَّ ُد ْبُن مُحَْيٍد،  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعِليٍّ حُمَمَّ ثَ ُهْم حُمَمَّ ِفيَما َحدَّ

أَ   ، اْلَواِقِديِّ ْبِن َسْعٍد، َعِن  ِد  ٍد، َعْن حُمَمَّ ْبِن حُمَمَّ ِإْسَحاَق، َواحْلَاِرِث  ْبِن  ِد  ْبِن َعْن َسَلَمَة، َعْن حُمَمَّ ْبَن ُسَوْيِد  َد  ِإنَّ َخالَّ ُْم قَالُوا:  َنَّ
ِه َوَسلََّم قَاَل: "  َلْيِه ُفاَلنَُة، اْمرََأٌة ِمْن َبِِن قُ َرْيظََة، رًَحا َفَشَدَخْت رَْأَسُه، َفذُِكَر َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليْ ثَ ْعَلَبَة اْْلَْزرَِجيَّ َدلَّْت عَ 

َلَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَما ذُِكَر، وََكاَن  ُد ْبُن ُسَوْيٍد َقْد َشِهَد بَْدرًا، َوُأُحًدا، َواْْلَْنَدَق، َلهُ َأْجُر َشِهيَدْيِن ". فَ َقت َ َخالَّ
َقِطعٌ   َوَبِِن قُ َرْيظََة ". َوَهَذا ِمْن قَ ْوِل اْبِن ِإْسَحاَق، َواْلَواِقِديِّ ُمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَحَرْقِ الْمَنَازِلِ 
دُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللاِ   -  18117 ، ثنا أَبُو ُعاَلثََة حُمَمَّ ْغَداِديُّ ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلب َ ُد ْبُن حُمَمَّ  ْبُن َعْمرِو ْبِن  احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ

َزلَ  الزَُّبرْيِ، قَاَل: فَ ن َ ْبِن  اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة  َأيِب  ثنا اْبُن َْلِيَعَة، َعْن  َأيِب،  ثنا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبأْلََكَمِة ِعْنَد  َخاِلٍد،   َرُسوُل هللِا َصلَّى 
ِحْصنِ  يف  َوُهْم  َواحلَِْجارَِة  ْبِل  اِبلن َّ ثَِقيٌف  َوقَاتَ َلْتهُ  َلًة،  لَي ْ َعْشَرَة  ِبْضَع  َفَحاَصَرُهْم  الطَّاِئِف،  يف   ِحْصِن  َلى  اْلَقت ْ وََكثُ َرِت  الطَّاِئِف، 

ثَ  َويف  صَ اْلُمْسِلِمنَي  هللِا  َرُسوُل  َوَأَمَر  ُعْرَوُة:  قَاَل  ِبَذِلَك.  لَِيِغيظُوُهْم  ثَِقيٍف  ِمْن ُكُروِم  ئًا  َشي ْ اْلُمْسِلُموَن  َوَقَطَع  َعَلْيِه ِقيٍف،  هللاُ  لَّى 
ٍت، َأْو َحَباَلٍت ِمْن ُكُروِمِهْم، فََأََتهُ ُعَمُر ْبُن َوَسلََّم اْلُمْسِلِمنَي ِحنَي َحاَصُروا ثَِقيًفا َأْن يَ ْقَطَع ُكلُّ رَُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ََخَْس َُنَاَل 

َا َعًفا مَلْ تُ ؤَْكْل َثَارَُها. فََأَمَرُهْم َأْن يَ ْقطَ   ُعوا َما ُأِكَلْت ََثََرتُهُ اأْلَوََّل فَاأْلَوََّل "اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، ِإَنَّ
 عيف. ض # قال المحقق:

 
ْبنُ   -  18118 ثنا اْلَقاِسُم  ْبِن َعتَّاٍب،  ُد ْبُن َعْبِد هللِا  أنبأ حُمَمَّ اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن،  احْلَُسنْيِ ْبُن  أَبُو  ثنا   َأْخرَباََن  ْبِن اْلُمِغريَِة،  َعْبِد هللِا 

َثِِن   ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة يف َغْزَوِة الطَّاِئِف، قَاَل: " َونَ َزَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  اْبُن َأيِب أَُوْيٍس، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُعْقَبَة، َحدَّ
َوَقطَعُ  قَاَل:  َفذََكَرُه.  يُ َقاتُِلُهْم،  َلًة  لَي ْ َعْشَرَة  ِبْضَع  الطَّاِئِف  ِحْصِن  ِعْنَد  اِبأْلََكَمِة  َوَسلََّم  لَِيغِ َعَلْيِه  َأْعنَاهِبِْم  ِمْن  طَائَِفًة  هِبَا،  وا  يظُوُهْم 

َا لَنَا َأْو َلُكْم. قَاَل: َواْستَْأَذنَهُ اْلُمْسِلُموَن يف ُمنَاهَ  َضِة احلِْْصِن، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  فَ َقاَلْت ثَِقيٌف: اَل تُ ْفِسُدوا اأْلَْمَواَل فَِإَنَّ
 لَنَا ِفيِه اآْلَن " َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما أََرى َأْن نَ ْفَتَحُه، َوَما أُِذَن 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد، َوأاََن َأَْسَُع،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أنبأ َأمْحَُد ْبُن َسْلَماَن، قَاَل: قُِرَئ َعَلى َعْبِد اْلمَ  - 18120 ِلِك ْبِن حُمَمَّ
ْيَدَة َرِضَي هللاُ َعْنُه، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْمرٍو َبْصِريٌّ وَ  َأنَّ  َكاَن َحاِفظًا، ثنا ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُعب َ

َعَة َعَشَر ي َ   ْوًما "  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحاَصَر َأْهَل الطَّاِئِف، َوَنَصَب َعَلْيِهُم اْلَمْنَجِنيَق َسب ْ
ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: " َفَكأَنَّهُ َكاَن يُ ْنَكُر َعَلْيِه َوْصُل ِإْسنَاِدِه، َوحُيَْتَمُل أَنَّهُ .  قَاَل أَبُو ِقاَلبََة: " وََكاَن يُ ْنَكُر َعَلْيِه َهَذا احْلَِديُث " قَاَل الشَّ

ُهْم يَ ْوَمِئٍذ اِبْلَمَجانِيِق " فَ َقْد َرَوى أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل، َعْن َأيِب َصاِلٍح، عَ  َا أَْنَكَر رَْمي َ ،  ْن َأيِب ِإْسَحاَق ِإَّنَّ ، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ اْلَفَزاِريِّ
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َلَغَك أَنَّهُ رََماُهْم اِبْلَمَجانِيِق؟ فَأَْنَكَر  َعْن حَيََْي ُهَو اْبُن َأيِب َكِثرٍي، قَاَل: َحاَصَرُهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشْهًرا. قُ ْلُت: فَ ب َ 
قَالَ  َهَذا.  يُ ْعَرُف  َما  َوقَاَل:  دَ َذِلَك،  أَبُو  َرَوى  بَ َلَغُه.  أَنَّهُ  َغرْيُهُ  َوزََعَم  ُلْغُه،  يَ ب ْ مَلْ  ِإنَّهُ  حَيََْي  قَاَل  " َكَذا  هللاُ:  َرمِحَهُ  ْيُخ  الشَّ يف    اُوَد 

اٍر، َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن ثَ ْوٍر، َعْن َمْكُحوٍل، َأنَّ  ِد ْبِن َبشَّ  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَصَب اْلَمَراِسيِل، َعْن حُمَمَّ
اِفِعيُّ يف اْلَقِدمِي.   اْلَمَجانِيَق َعَلى َأْهِل الطَّاِئِف. َوَقْد ذََكَرهُ الشَّ

احْلَُسنْيِ    -  18121 أَبُو  أنبأ  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  احْلَِديِث  هِبََذا  َداُوَد،  َأْخرَباََن  أَبُو  ثنا   ، اللُّْؤلُِؤيُّ َعِليٍّ  أَبُو  ثنا   ، اْلَفَسِويُّ
 ْلَماُن اْلَفاِرِسيُّ َفذََكَرُُهَا، َوَقْد ذََكَرهُ اْلَواِقِديُّ َعْن ُشُيوِخِه، َكَما ذََكَرهُ َمْكُحوٌل، َوزََعَم َأنَّ الَِّذي َأَشاَر ِبِه سَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثن  َوَأْخرَبانَ   -  18123 ا ِهاَلُل ْبُن اْلَعاَلِء،  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
، ثنا أَبُو َعَوانََة، َعنْ  ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: " َأَمَرّن َرُسوُل  َهارُوَن ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأيِب َصاِلٍح    ثنا أَبُو رَبِيَعَة اْلَعاِمرِيُّ احْلََنِفيِّ

 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن أَُغوَِّر َماَء آاَبِر بَْدٍر ".  
ُد ْبُن َعْوٍف َضِعيَفاِن. َوَرَوى أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل،  وََكَذِلَك َرَواهُ يُوُسُف ْبُن َخاِلِد ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن َهارُوَن. َويُوُسُف، َوأَبُو رَبِيَعَة حُمَمَّ 

ْيٍد، َعْن مَحَّاِد ْبِن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، قَاَل: " اْسَتَشاَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  ِد ْبِن ُعب َ  َوَسلََّم يَ ْوَم بَْدٍر، فَ َقاَل احْلُبَاُب ْبُن  َعْن حُمَمَّ
ْلَقى اْلَقْوَم َعَلْيِه "اْلُمْنِذرِ   : نَ َرى َأْن تُ َغوََّر اْلِميَاهُ ُكلَُّها َغرْيَ َماٍء َواِحٍد، فَ ن َ

 موضوع.  # قال المحقق:
 

 بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ مَا لَهُ رُوحٌ إِلَّا بِأَنْ يُذْبَحَ فَيُؤْكَلَ 
َبْكرٍ   -  18135 هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو  أَبُو َعْبِد  أَبُو   َأْخرَباََن  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  اْلَقاِضي، قَااَل:  احْلََسِن  َأمْحَُد ْبُن 

، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، عَ  َبَة، ثنا بَِقيَُّة، ثنا َخاِلُد ْبُن مُحَْيٍد، ثنا ُعَمُر ْبُن َسِعيٍد اللَّْخِميُّ َماِعيِّ ُعت ْ َصاِحِب النَِّبِّ   ْن َأيِب رُْهٍم السَّ
ْبُع َأْجرِِه، َوَمْن َحرََّق َُنْاًل َذَهَب رُْبُع َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َعَقَر هَبِيَمًة َذَهَب رُ 

 َمْن َعَصى ِإَماَمهُ َذَهَب َأْجُرهُ ُكلُّهُ ".  َأْجرِِه، َوَمْن غَاشَّ َشرِيَكهُ َذَهَب رُْبُع َأْجرِِه، وَ 
ْسنَاِد َضْعفٌ   . يف َهَذا اإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الرُّخْصَةِ فِي عَقْرِ دَابَّةِ مَنْ يُقَاتِلُهُ حَالَ الْقِتَالِ 
ُد ْبُن   -  18141 ُد  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ َهاّنُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهِم، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرِج، ثنا حُمَمَّ َأمْحََد اأْلَْصب َ

، َعْن ُشُيوِخِه، َفذََكُروا ِقصََّة َحْنظََلَة، قَالُوا: " َوَأَخَذ َحْنظََلةُ ْبُن َأيِب َعاِمٍر رَ   فَ َلِحَق ِبَرُسوِل ِضَي هللاُ َعْنهُ ِساَلَحهُ ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ
ا اْنَكَشَف اْلُمْشرُِكوَن اْعرَتََض َحْنظَ    َلةُ أِلَيِب ُسْفيَاَن ْبِن َحْرٍب َفَضَربَ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبُُِحٍد َوُهَو ُيَسوِّي الصُُّفوَف، فَ َلمَّ
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َن ِإىَل اأْلَْرِض َفَجَعَل َيِصيُح: اَي َمْعَشَر قُ َرْيٍش أاََن أَبُو ُسْفيَاَن ْبُن َحْرٍب. َوَحْنظََلةُ ُعْرقُوَب فَ َرِسِه فَاْكَتَسَعِت اْلَفَرُس، َويَ َقُع أَبُو ُسْفيَا
َحَمَل َعَلى َحْنظََلَة اِبلرُّْمِح،  ْسَوُد ْبُن َشُعوٍب، فَ يُرِيُد َذَِبَهُ اِبلسَّْيِف، فََأَْسََع الصَّْوُت رَِجااًل اَل يَ ْلَتِفُتوَن إِلَْيِه يف اْْلَزميَِة َحَّتَّ َعايَ َنهُ اأْلَ 

 فَأَنْ َفَذهُ َوَهَرَب أَبُو ُسْفيَاَن " 
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْأَسرِيِ يُوثَقُ 

ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجلَْ   -  18145 يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  بَُكرْيٍ، َعِن  َأْخرَباََن  ثنا يُوُنُس ْبُن  بَّاِر، 
َثِِن اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َمْعَبٍد، َعْن بَ ْعِض َأْهِلِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ  ا َأْمَسى َرُسوُل  اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ ُهَما، قَاَل: َلمَّ  َعن ْ

فَ َقاَل    ْدٍر َواأْلَُساَرى حَمُْبوُسوَن اِبْلَوََثِق، اَبَت َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َساِهًرا َأوََّل اللَّْيِل،هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم بَ 
ْعُت  َلهُ َأْصَحابُُه: اَي َرُسوَل هللِا، َما َلَك اَل تَ نَاُم َوَقْد َأَسَر اْلَعبَّاَس رَُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر؟ فَ َقاَل َرسُ  وُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َسَِ

َي اْلَعبَّاِس يف َوََثِقِه ". فََأطَْلُقوُه، َفَسَكَت، فَ نَاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   أَِننَي َعمِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َبْكٍر، َعْن حَيََْي ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأْسَعَد ْبِن  َوِبِِْسنَاِدِه َعِن اْبِن ِإْسَحاَق،  - 18146 قَاَل: َحدَّ

َها َزوْ  ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد آِل  ُج النَّ زُرَارََة، قَاَل: ُقِدَم اِبأْلَُساَرى ِحنَي ُقِدَم هِبُِم اْلَمِديَنُة، َوَسْوَدةُ بِْنُت زَْمَعَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
احلَِْجاُب، قَ  ُيْضَرَب َعَلْيِهُم  َأْن  ِإْذ َعْفَراَء يف ُمنَاِخِهْم َعَلى َعْوٍف َوُمَعوٍِّذ اْبَِنْ َعْفَراَء، َوَذِلَك قَ ْبَل  اَلْت َسْوَدُة: فَ َوهللِا ِإّّنِ َلِعْنَدُهْم 

يَزِيَد ُسَهْيُل ْبُن َعْمرٍو  أْلَُساَرى َقْد ُأيتَ هِبِْم، فَ َرَجْعُت ِإىَل بَ ْييِت َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيِه، َوِإَذا أَبُو  أُتِينَا، َفِقيَل: َهُؤاَلِء ا
ِحنيَ  َمَلْكُت  َما  فَ َوهللِا  ِِبَْبٍل،  ُعنُِقِه  ِإىَل  َُمُْموَعتَاِن  َيَداهُ  احْلُْجَرِة  اَنِحَيِة  ُتْم يف  َأْعطَي ْ يَزِيَد  أاََب  َأْي  قُ ْلُت:  َأْن  يَزِيَد َكَذِلَك  َأاَب  رَأَْيُت   

َهْيُت ِإالَّ  ْيِت: " اَي َسْوَدةُ َأَعَلى هللِا َوَعَلى َرُسو   ِِبَْيِديُكْم ِإالَّ ِمتُّْم ِكَراًما، َفَما انْ ت َ ِلِه؟  ِبَقْوِل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اْلب َ
 ىَل ُعُنِقِه اِبحْلَْبِل َأْن قُ ْلُت َما قُ ْلتُ ". فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ َما َمَلْكُت ِحنَي رَأَْيُت َأاَب يَزِيَد َُمُْموَعًة يََداهُ إِ 

 حسن. # قال المحقق:
 

الطَّيِّبِ   -  18147 أَبُو  َماُم  اإْلِ ْيُخ  الشَّ ثَ نَا  جُنَْيٍد    َحدَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  َعْمرٍو  أَبُو  أنبأ  ِإْماَلًء،  هللاُ  َرمِحَهُ  ُسَلْيَماَن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َسْهُل 
، ثنا أَبُو َعاِصٍم النَّبِيُل، أنبأ اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعْن حمَُ  ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْصِريُّ َلِميُّ ِد ْبِن َعْمرِ السُّ و ْبِن َعطَاٍء، َعْن ذَْكَواَن، مَّ

ِبَِِسرٍي َوِعْنَدَها   َها  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلي ْ النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  َها،  هللاُ َعن ْ اأْلَِسرُي،  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي  َعْنُه، َفَذَهَب  َها  ن َ ِنْسَوٌة، فَ َلَهي ْ
َوَسلَّ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  فَ َقاَل َفَجاَء  َفَذَهَب.  َعْنهُ  َنِِن  فَ َلَهي ْ ِعْنِدي  ِنْسَوٌة ُكنَّ  فَ َقاَلْت:   ." اأْلَِسرُي؟  أَْيَن  َعاِئَشةُ  اَي   " فَ َقاَل:  َم 

ِبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِإَذا   النَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقَطَع هللاُ َيَدِك ". َوَخَرَج فََأْرَسَل يف أَثَرِِه َفِجيَء ِبِه َفَدَخلَ 
َها َقْد َأْخَرَجْت َيَديْ َها، فَ َقاَل: " َما َلِك؟ ". قَاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا. ِإنََّك َدَعْوتَ   َعَليَّ ِبَقْطِع َيِديَّ َوِإّّنِ ُمَعلَِّقةٌ  َعاِئَشةُ َرِضَي هللاُ َعن ْ
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َدَعْوُت َعَلْيِه    . قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأُجِنْنِت؟ ". ُثَّ رََفَع َيَدْيِه َوقَاَل: " اللُهمَّ َمْن ُكْنتُ َيِديَّ أَنْ َتِظُر َمْن يَ ْقطَُعَها 
 فَاْجَعْلهُ َلهُ َكفَّارًَة َوطَُهورًا " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَْسَاِعيُل اْلَقاِضي، ثنا اْبُن َأيِب أَُوْيٍس، ثنا إِبْ َراِهيُم  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعبْ  - 18154 َداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
ةَ  ُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن نَِظيٍف اْلَفرَّاءُ اْلِمْصِريُّ مِبَكَّ ِد ْبِن   َرمِحَهُ ْبُن ِإَْسَاِعيَل، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ هللاُ، ثنا أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

، َأيِب اْلَمْوِت ِإْماَلًء، أنبأ َأمْحَُد ْبُن مَحَّاٍد زُْغَبُة، ثنا َسِعيُد ْبُن احْلََكِم، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ِإَْسَاِعي َصنْيِ َل ْبِن َأيِب َحِبيَبَة، ثنا َداُوُد ْبُن احلُْ
ُهَما، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا بَ َعَث َجْيًشا، َويف رِ َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن ا َوايَِة اْبِن َأيِب أَُوْيٍس ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

قَاَل: ُجُيوَشهُ  بَ َعَث  ِإَذا  أَنَّهُ َكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعْن  َمْن َكَفَر    قَاَل:  هللِا  َسِبيِل  يف  تُ َقاتُِلوَن  هللِا  اِبْسِم  اْخُرُجوا   "
ْيَس يف رَِوايَِة اْلِمْصِريِّ قَ ْولُُه: " َواَل تَ غُلُّوا  اِبهلِل، اَل تَ ْغِدرُوا، َواَل َُتَثُِّلوا، َواَل تَ غُلُّوا، َواَل تَ ْقتُ ُلوا اْلوِْلَداَن، َواَل َأْصَحاَب الصََّواِمِع ". لَ 

ُلهُ   " َواْلبَاِقي ِمث ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
الزَّْعَفَراّنُّ   -  18155 ٍد  حُمَمَّ ْبُن  احْلََسُن  ثنا   ، اأْلَْعَرايِبِّ ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  أنبأ  يُوُسَف،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثنا َأْخرَباََن   ، َعِليٍّ ْبُن  َعاِصُم  ثنا   ،

، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنُه،قَ ْيُس ْبُن الرَّبِيِع، َعْن ُعَمَر  ، َعْن زَْيِد ْبِن َعِليٍّ َبَسَة اْلُقَرِشيِّ قَاَل: َكاَن   َمْوىَل َعن ْ
اْنطَِلُقوا اِبْسِم هللِا "، َفذََكَر احْلَِديَث، َوِفيِه: "  َنِبُّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا بَ َعَث َجْيًشا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ِإىَل اْلُمْشرِِكنَي قَاَل: " 

نًا، َواَل تَ ْعِقُرنَّ َشجَ  َنُكْم َواَل تَ ْقتُ ُلوا َولِيًدا ِطْفاًل، َواَل اْمَرأًَة، َواَل َشْيًخا َكِبريًا، َواَل تُ َغوُِّرنَّ َعي ْ ُعُكْم ِقتَااًل َأْو حَيِْجُز بَ ي ْ َرةً ِإالَّ َشَجًرا مَيْن َ
سْ وَ  نَاِد ِإْرَساٌل َوَضْعٌف، َوُهَو ِبَشَواِهِدِه َمَع َما َبنْيَ اْلُمْشرِِكنَي، َواَل َُتَثُِّلوا ِِبَدِميٍّ َواَل هَبِيَمٍة، َواَل تَ ْغِدرُوا، َواَل تَ غُلُّوا ". " يف َهَذا اإْلِ

 ِفيِه ِمَن اآْلََثِر يَ ْقَوى، َوهللاُ َأْعَلُم " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
بْ   -  18156 احْلََسُن  ثنا  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  احْلَُسنْيُ  ثنا  اجْلَْهِم،  ُن 

َثِِن اْبُن َصْفَواَن، َوَعطَّاُف ْبُن َخاِلٍد، عَ  ُد ْبُن ُعَمَر، َحدَّ ْن َخاِلِد ْبِن زَْيٍد، قَاَل: َخَرَج َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  اْلَفَرِج، ثنا حُمَمَّ
اِم، ْسِم هللِا فَ َقاتُِلوا َعُدوَّ هللِا َوَعُدوَُّكمْ َوَسلََّم ُمَشيًِّعا أِلَْهِل ُمْؤَتَة َحَّتَّ بَ َلَغ ثَِنيََّة اْلَوَداِع، فَ َوَقَف َوَوقَ ُفوا َحْولَُه، فَ َقاَل: " اْغُزوا ابِ     اِبلشَّ

آَخرِيَن   َوَسَتِجُدوَن  َْلُْم،  تَ َعرَُّضوا  َفاَل  النَّاِس  ِمَن  ُمْعَتزِِلنَي  الصََّواِمِع  يف  رَِجااًل  ِفيِهْم  َمَفاِحُص  َوَسَتِجُدوَن  رُُءوِسِهْم  يف  ْيطَاِن  لِلشَّ
يُوِف، َواَل تَ ْقتُ ُلوا اْمَرَأًة، َواَل َصِغريًا َضَرعً  تًا ". فَاْفِلُقوَها اِبلسُّ  ا، َواَل َكِبريًا فَانِيًا، َواَل تَ ْقطَُعنَّ َشَجَرًة، َواَل تَ ْعِقُرنَّ َُنْاًل، َواَل ََتِْدُموا بَ ي ْ

َقِطٌع َوَضِعيفٌ   َوَهَذا أَْيًضا ُمن ْ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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 غَالُ بِغَيْرِهِ أَوْلَى بَابُ قَتْلُ مَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ مِنَ الْكُفَّارِ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ الِاشْتِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ  - 18158 َعفَّاَن، ثنا حَيََْي ْبُن آَدَم،   َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
أَيُّوبَ  ْبُن َخاِلٍد، َعْن  ْبُن زَْيٍد، َوُوَهْيُب  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ثنا مَحَّاُد  ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى   " أَبِيِه، قَاَل:  ، َعْن رَُجٍل، َعْن  السَّْخِتيَاّنِّ  

 َعْن قَ ْتِل اْلَوْصَفاِء، َواْلَعْسَفاِء " 
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
اْلَعبَّاِس    -  18162 أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ َأْخرَباََن  يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  بَُكرْيٍ، َعْن  ،  حُمَمَّ ثنا يُوُنُس ْبُن 

مَّ  الصِّ ْبَن  ُدرَْيَد  رُفَ ْيٍع  ْبُن  رَبِيَعةُ  فََأْدَرَك  قَاَل:  َأْوطَاٍس،  ِقصَِّة  يف  َيَساٍر،  ْبِن  ِإْسَحاَق  ْبِن  ِد  َوهُ حُمَمَّ ََجَِلِه  ِِبِطَاِم  فََأَخَذ  أَنَّهُ  ِة  َيُظنُّ  َو 
ُهَو ُدرَْيٌد َواَل يَ ْعرِفُهُ اْلُغاَلُم، فَ َقاَل ُدرَْيٌد:   اْمَرأٌَة، َوَذِلَك أَنَّهُ َكاَن يف ِشَجاٍر َلُه، فَِإَذا ُهَو ِبَرُجٍل، فََأاَنَخ ِبِه فَِإَذا ُهَو َشْيٌخ َكِبرٌي َوِإَذا

َلَك. قَاَل: " وَ  ئًا، فَ َقاَل ُدرَْيدٌ " َماَذا تُرِيُد؟ ". قَاَل: قَ ت ْ ، ُثَّ َضَربَهُ ِبَسْيِفِه فَ َلْم يُ ْغِن َشي ْ َلِميُّ :  َمْن أَْنَت؟ ". قَاَل رَبِيَعةُ ْبُن رُفَ ْيٍع السُّ
َجاِر ُثَّ اْضِرْب ِبِه، َواْرَفْع َعِن اْلِعظَاِم   ِر الشِّ َماِغ، فَِإّّنِ َكَذِلَك  َواخْ " بِْئَس َما َسلََّحْتَك أُمَُّك، ُخْذ َسْيِفي َهَذا ِمْن ُمَؤخَّ ِفْض َعِن الدِّ

َلهُ  ُتُل الّرَِجاَل ". فَ َقت َ  ُكْنُت أَق ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
أَبُ   -  18166 ثنا  َداُوَد،  أَبُو  ثنا  َحِبيٍب،  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  فُوَرٍك،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َعْن  َأْخرَباََن  وَِكيٍع،  َأيِب و 

َبدْ  يَ ْوُم  ا َكاَن  َلمَّ قَاَل:  َعْنُه،  هللاُ  َرِضَي  َمْسُعوٍد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َمْيُموٍن،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  َوُهَو  ِإْسَحاَق،  َجْهٍل  َأيِب  ِإىَل  َهْيُت  انْ ت َ ٍر 
ُفُه، َفَضَربْ تُ  ئًا َوَنَدَر َسي ْ َا أََقلَّ  َمْصُروٌع، َفَضَربْ ُتهُ ِبَسْيِفي، َفَما َصَنَع َشي ْ ُه، ُثَّ أَتَ ْيُت ِبِه النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف يَ ْوٍم َحارٍّ َكَأَّنَّ

عَ  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  فَ َقاَل  قُِتَل.  َقْد  َجْهٍل  أَبُو  هللِا  َعُدوُّ  َهَذا  هللِا،  َرُسوَل  اَي  فَ ُقْلُت:  اأْلَْرِض،  آّلِلَِّ ِمَن   " َوَسلََّم:  ".  َلْيِه  قُِتَل؟  لََقْد   
َن َهِذِه اأْلُمَِّة ". َكَذا قَاَل َعْن َعْمرِو ْبِن  قُ ْلُت: آّلِلَِّ َلَقْد قُِتَل. قَاَل: فَاْنطَِلْق بِنَا فََأراَِنُه. َفَجاَء فَ َنظََر ِإلَْيِه فَ َقاَل: " َهَذا َكاَن ِفْرَعوْ 

ْيَدَة، َعْن أَبِيِه، َوَقْد َمَضى َذِلَك " َمْيُموٍن، َواْلَمْحُفوُظ َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب    ُعب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
أنبأ َجدِّي، ثنا ِإبْ َرا  -   18169 ْبِن اْلَفْضِل،  ِد  ْبُن حُمَمَّ َأْخرَبّن ِإَْسَاِعيُل  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  ، ثنا  َوَأْخرَباََن  الزَُّبرْيِيُّ ِهيُم ْبُن مَحَْزَة 

اْلعَ  هللاُ َعْنُه،َعْبُد  َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي  ْبِن راََبٍح، َعْن  اْلَولِيِد  ْبِن زَْيٍد، َعِن  َأيِب َحازٍِم، َعْن َكِثرِي  ْبُن  هللاُ َعَلْيِه   زِيِز  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل 
 َوَسلََّم قَاَل: " جيُِرُي َعَلى أُمَّيِت َأْداَنُهْم " 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َداُوَد ْبِن ُسَلْيَماَن الصُّويفُّ، قَاَل:    -  18172 ِد َما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ قُِرَئ َعَلى َأيِب َعِليٍّ حُمَمَّ
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أَ  َثِِن  َأَْسَُع، قَاَل: َحدَّ اْلُكويفِّ مِبِْصَر َوأاََن  اأْلَْشَعِث  ْبِن  ِد  ْبِن ْبِن حُمَمَّ ِد  ْبِن حُمَمَّ ْبِن َجْعَفِر  ُموَسى  ْبِن  ِإَْسَاِعيَل  ْبُن  ُموَسى  احْلََسِن  بُو 
حمَُ  ْبِن  َجْعَفِر  ِه  َجدِّ َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ِإَْسَاِعيُل،  َأيِب  ثنا  طَاِلٍب،  َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  احْلَُسنْيِ  ْبِن  بْ َعِليِّ  َعِليِّ  ِه  َجدِّ َعْن  أَبِيِه،  َعْن  ٍد،  ِن مَّ

، َعْن أَبِيِه َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: قَالَ  ، َعْن أَبِيِه احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليٍّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "   احْلَُسنْيِ
 انُهُ َجائٌِز ِإَذا ُهَو َأْعَطى اْلَقْوَم اأْلََماَن " لَْيَس لِْلَعْبِد ِمَن اْلَغِنيَمِة َشْيٌء ِإالَّ ُخْرِثيَّ اْلَمتَاِع، َوأَمَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ أَمَانِ الْمَرْأَةِ 
ُد بْ   - 18177 ُد ْبُن َعْبِد  ُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ يَ ْعُقوَب، أنبأ حُمَمَّ

، َعْن   اأْلَْنَصاِريِّ ْبِن ُجَبرْيٍ  ُموَسى  اْبُن َْلِيَعَة، َعْن  َأْخرَبّن  اْبُن َوْهٍب،  أنبأ  احْلََكِم،  ْبِن َعْبِد  َأيِب  هللِا  ، َعْن  اْلِغَفارِيِّ َماِلٍك  ْبِن  ِعَراِك 
َها َمَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَّ زَيْ َنَب بِْنَت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أُمِّ َسلَ  َأْرَسَل ِإلَي ْ

رَْأَسَها فََأطَْلَعْت  َفَخَرَجْت  أَبِيِك،  ِمْن  َأَمااًن  ِل  ُخِذي  َأْن  الرَّبِيِع  ْبُن  اْلَعاِص  أَبُو  َعَلْيِه   َزْوُجَها  هللاُ  َصلَّى  َوالنَِّبُّ  ُحْجَرَِتَا  اَبِب  ِمْن 
هللِا َصلَّى بِْنُت َرُسوِل  الصُّْبِح ُيَصلِّي اِبلنَّاِس، فَ َقاَلْت: أَي َُّها النَّاُس، أاََن زَيْ َنُب  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِإّّنِ َقْد َأَجْرُت   َوَسلََّم يف َصاَلِة 

ْعُتُموُه، َأاَل َوإِنَّهُ جيُِريُ   ا فَ رََغ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن الصَّاَلِة قَاَل: " أَي َُّها النَّاُس، ِإّّنِ مَلْ َأْعَلْم هِبََذاَأاَب اْلَعاِص. فَ َلمَّ  َحَّتَّ َسَِ
 َعَلى اْلُمْسِلِمنَي َأْداَنُهْم " 

 صحيح بدون القصة.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثناَوَأْخربََ   -  18178 يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن    اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
الرَّبِيعِ  ْبُن  أَبُو اْلَعاِص  ا َدَخَل  َلمَّ ْبُن رُوَماَن، قَاَل:  يَزِيُد  َثِِن  ِإْسَحاَق، َحدَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   اْبِن  هللِا َصلَّى  بِْنِت َرُسوِل  َعَلى زَيْ َنَب 

ا َكربََّ يف الصَّاَلِة َصرَ  َخْت زَيْ َنُب: أَي َُّها النَّاُس، ِإّّنِ َقْد َأَجْرُت  َواْسَتَجاَر هِبَا، َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل الصُّْبِح، فَ َلمَّ
ا َسلََّم َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َصاَلتِِه، قَاَل: " أَي َُّها الَأاَب   ْعُت؟ ". قَالُوا: اْلَعاِص ْبَن الرَّبِيِع. فَ َلمَّ ْعُتْم َما َسَِ نَّاُس، َهْل َسَِ

ٍد بَِيِدِه َما َعِلْمُت ِبَشْيٍء   ْعتُْم، ِإنَّهُ جيُِرُي َعَلى اْلُمْسِلِمنَي َأْداَنُهْم نَ َعْم. قَاَل: " َأَما َوالَِّذي نَ ْفُس حُمَمَّ ْعُت ِمْنهُ َما َسَِ ِمَّا َكاَن َحَّتَّ َسَِ
َواُه،   َأْكرِِمي َمث ْ يَّةُ  َأْي بُ ن َ  " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى زَيْ َنَب، فَ َقاَل:  هللِا َصلَّى  يَ ْقَربَ نَِّك فَِإنَِّك  ". ُثَّ َدَخَل َرُسوُل  َلهُ َواَل  َواَل  اَل حتَِلِّنَي 

َعنْ  اْلُمْسَتْدَرِك  يف ِكتَاِب  ِبِه  ثْ نَا  َوُحدِّ َقِطًعا،  ُمن ْ اْلَمغَاِزي  يف ِكتَاِب  ُأْخرِباَْن  َهَكَذا   "  ." َلِك  َعْن   حيَِلُّ  ُعْرَوَة،  َعْن  رُوَماَن،  ْبِن  يَزِيَد 
 َعاِئَشَة قَاَلْت: َصَرَخْت زَيْ َنُب َفذََكَرهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبنُ  - 18179 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليِّ ْبِن حُمَمَّ  يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ
ا  هللاُ  َكِثرٍي، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن َسِعيٍد، َعْن َواِئِل ْبِن َداُوَد، َعْن َعْبِد هللِا  لِلنَِّبِّ َصلَّى  َها، قَاَلْت: قُ ْلُت  هللاُ َعن ْ ، َعْن زَيْ َنَب َرِضَي  ْلَبِهيِّ
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، َوِإْن بَ ُعَد فَأَبُو َوَلٍد، َوِإّّنِ َقدْ   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.   َأَجْرتُُه. فََأَجازَهُ النَِّبُّ َصلَّىَعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ َأاَب اْلَعاِص ْبَن الرَّبِيِع ِإْن قَ ُرَب فَاْبُن َعمٍّ
َها قَاَلْت لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو مُ   ْرَسلٌ َوِقيَل َعْن َعْبِد هللِا، َأنَّ زَيْ َنَب َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 دُوِّ اسْتِدْلَالًا بِجَوَازِ التَّقَدُّمِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ أَنَّهَا سَتَقْتُلُهُ بَابُ جَوَازِ انْفِرَادِ الرَّجُلِ وَالرِّجَالِ بِالْغَزْوِ فِي بِلَادِ الْعَ 
ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّا  -  18198 يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا يُونُ َأْخرَباََن  بَُكرْيٍ، َعِن  ِر،  ُس ْبُن 

ابْ  َعْوُف  قَاَل  َبْدٍر  يَ ْوَم  النَّاُس  َقى  اْلت َ ا  َلمَّ قَاَل:  قَ تَاَدَة،  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  َعاِصُم  َثِِن  َحدَّ ِإْسَحاَق،  هللاُ  اْبِن  َرِضَي  احْلَاِرِث  ْبِن  َعْفرَاَء  ُن 
زََع َعْنُه: اَي َرُسوَل هللِا َما ُيْضِحُك الرَّبَّ تَ بَاَرَك َوتَ َعا ىَل ِمْن َعْبِدِه؟ قَاَل: " َأْن يَ َراهُ َقْد َغَمَس َيَدهُ يف اْلِقتَاِل يُ َقاِتُل َحاِسًرا ". فَ ن َ

َم فَ َقاَتَل َحَّتَّ قُِتلَ   َعْوٌف ِدْرَعُه، ُثَّ تَ َقدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِإَْسَاِعيُل    -  18199 أنبأ  ِبْشَراَن،  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َأيِب َأْخرَباََن  اْبِن  َعِن  َنَة،  ي ْ ُعي َ ْبُن  ُسْفيَاُن  ثنا  َنْصٍر،  ْبُن  َسْعَداُن  ثنا  ٍد،  ْبُن حُمَمَّ

 َوْحَدهُ   َسرِيًَّة، َوبَ َعَث ِدْحَيَة َسرِيَّةً جنَِيٍح، َعْن ُُمَاِهٍد، قَاَل: َقْد بَ َعَث النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْبَد هللِا ْبَن َمْسُعوٍد َوَخبَّاابً 
 صحيح لمجاهد.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا يُقْطَعُ مَنْ غَلَّ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَا يُحْرَقُ مَتَاعُهُ، وَمَنْ قَالَ يُحْرَقُ 

وِسيُّ   -  18209 ِد ْبِن يُوُسَف السُّ ْغَداِديُّ ثنا أَبُو َجْعَفٍر  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلب َ ُد ْبُن حُمَمَّ ،  حُمَمَّ
َع َعْمَرو ْبَن ُشعَ  اٍر، ثنا ُسْفيَاُن، ثنا َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، َسَِ ِه، َواْبُن ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َبشَّ ْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

ا قَ َفَل ِمْن  َعْجاَلَن َعْن َعْمرِو ْبِن   َغْزَوةِ ُحَننْيٍ رَِهَقهُ  ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ
َأََتَْشْوَن َعَليَّ اْلُبْخَل؟ َوهللِا َلْو أَفَاَء هللاُ ، يَّ رَِداِئي فَ َقاَل: " رُدُّوا َعلَ ، َفَخِطَفْت رَِداَءهُ َشَجَرةٌ ، َفَحاَصْت ِبِه النَّاقَةُ ، النَّاُس َيْسأَلُونَهُ 

َنُكمْ  ااًب ". ُثَّ َأَخَذ َوبَ َرًة ِمْن َوبَِر َسنَاِم اْلبَ ،  َعَلْيُكْم نَ َعًما ِمْثَل ََسُِر َِتَاَمَة َلَقَسْمتُ َها بَ ي ْ ِعرِي فَ َرفَ َعَها  ُثَّ اَل جتَُِدوَنِِن ِبَِياًل َواَل َجبَااًن َواَل َكذَّ
ا َكاَن ِعْنَد َقْسِم اْْلُُمِس َأََتهُ رَُجٌل َوقَاَل: " َما ِل ِمَّا أَفَاَء هللاُ َعَلْيُكْم َواَل ِمْثُل َهِذِه ِإالَّ اْْلُُمُس، َواْْلُُمُس َمْرُدوٌد َعَلْيُكْم ".  فَ َلمَّ

 فَِإنَّ اْلغُُلوَل َعاٌر َواَنٌر َوَشنَاٌر يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ". ، يَاَط َواْلِمْخَيطَ َيْسَتِحلُّهُ ِخيَاطًا َأْو خِمَْيطًا فَ َقاَل: " رُدُّوا اْلِْ 
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ 

َهاّنُّ، أنبأ  -  18218 احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا اأْلَْصب َ هللِا  أَبُو َعْبِد  اْلَفَرِج، َأظُنُّهُ َعِن   َأْخرَباََن  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ْبُن اجْلَْهِم، ثنا  احْلََسُن 
َثِِن َعْبُد احْلَِميِد ْبُن َجْعَفٍر، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، يف ِقصَِّة َخْيرَبَ َوَما ُأْخرَِج مِ  ، َحدَّ ْن ِحْصِن الصَّْعِب ْبِن ُمَعاٍذ قَاَل: َوزُقَاُق اْلَواِقِديِّ
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َفَكرَِه ِحنَي ، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فَأُْهرِيَقْت َوَعَمَد يَ ْوَمِئٍذ رَُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َفَشِرَب ِمْن َذِلَك اْْلَْمِر فَ ُرِفَع َذِلَك ِإىَل النَِّبِّ ََخٍْر 
ْعِلِه َوَأَمَر َمْن َحَضَرهُ َفَخَفُقوهُ بِِنَعاْلِِ  وََكاَن يُ َقاُل َلُه: َعْبُد هللِا احْلَِماُر َكاَن رَُجاًل اَل َيْصرِبُ َعِن الشُّْرِب َفَضَربَهُ ، مْ رُِفَع ِإلَْيِه َفَخَفَقهُ بِن َ

ِمَرارًا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  ُيْضَربُ ،  َرُسوُل  َما  َأْكثَ َر  َما  اْلَعْنهُ  اللُهمَّ  هللاُ َعْنُه:  هللاُ  فَ َقاَل َرُسولُ ،  فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي  هللِا َصلَّى   
 َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل تَ ْفَعْل اَي ُعَمُر فَِإنَّهُ حيُِبُّ هللاَ َوَرُسوَلهُ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْغَدادَ  -  18219 ُد ْبُن َوْهٍب،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ُسْفيَاَن، ثنا حُمَمَّ
َثِِن َمْنُصوٌر، َعْن َأيِب يَزِيَد َغْياَلَن َمْوىَل ِكنَانَ  ُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َأيِب َعْبِد الرَِّحيِم، َحدَّ ، َعِن اْلِمْقَداِم  ، ةَ ثنا حُمَمَّ َعْن َأيِب َساَلَم احْلََبِشيِّ

ُهَما َأنَّ َعِن  ،  يَكِربَ   ْبِن َمْعدِ  ْرَداِء َرِضَي هللاُ َعن ْ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ    احْلَاِرِث ْبِن ُمَعاِويََة، قَاَل: ثنا ُعبَاَدةُ ْبُن الصَّاِمِت، َوِعْنَدهُ أَبُو الدَّ
مِ  ا فَ رََغ ِمْن َصاَلتِِه َأَخَذ ِمْنهُ ق َ ،  َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى ِإىَل بَِعرٍي ِمَن اْلُمَقسَّ َعْيِه َوِهَي يف َوبَ َرٍة فَ َقاَل: " َأاَل ِإنَّ َهَذا ِمْن فَ َلمَّ َرَدًة َبنْيَ ِإْصب َ

َعَلْيُكمْ ،  َغنَائِِمُكمْ  َمْرُدوٌد  اْْلُُمُس، َواْْلُُمُس  ِإالَّ  ِمْنهُ  َوَأْكربََ ،  َولَْيَس  َذِلَك  ِمْن  َواْلِمْخَيَط َوَأْصَغَر  اْْلَْيَط  َعارٌ ،  فََأدُّوا  اْلغُُلوَل    فَِإنَّ 
نْ يَا َواآْلِخَرةِ  ُهْم َواْلَبِعيدَ ، َوَجاِهُدوا النَّاَس يف هللاِ ، َعَلى َأْهِلِه يف الدُّ َوأَِقيُموا ُحُدوَد هللِا  ، َواَل َيَُْخْذُكْم يف هللِا َلْوَمةُ اَلئِمٍ ، اْلَقرِيَب ِمن ْ

َفِر َواحْلََضرِ  ي هللاُ ِبِه ِمَن اْْلَمِّ َواْلَغمِّ ". َوَعَلْيُكْم اِبجْلَِهاِد فَِإنَّهُ اَبٌب مِ ، يف السَّ  ْن أَبْ َواِب اجْلَنَِّة َعِظيٌم يُ َنجِّ
ْرَداِء َواحْلَاِرِث ، َرَواهُ أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َمْرميََ  –  18220 ٍم، َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِديَكِرَب، أَنَّهُ َجَلَس َمَع ُعبَاَدَة َوَأيِب الدَّ َعْن َأيِب َسالَّ

فَ َقاَل ُعبَاَدةُ َرِضَي هللاُ َعْنُه: ِإنَّ َرُسوَل  ، فَ َتَذاَكُروا احْلَِديَث َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اأْلََْخَاسِ ،  ُمَعاِويََة اْلِكْنِديِّ ْبنِ 
َفِر َواحْلََضِر. َأْخرَباَْنهُ ،  ذََكَرهُ بَِنْحِوهِ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى هِبِْم يف َغْزَوٍة ِإىَل بَِعرٍي. فَ  َوقَاَل ِفيِه: َوأَِقيُموا ُحُدوَد هللِا يف السَّ

َفاضِ ،  أَنْ بَأَ أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطَرٍ ،  أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ  ِد ْبِن احْلََسِن ْبِن اْلُمْست َ ُد ْبُن َعاِبدٍ ثنا أَبُو َعْبِد هللاِ ،  أَنْ بَأَ َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ثنا  ،   حُمَمَّ
 َفذََكَرهُ ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َمْرميََ ، ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاشٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، َعِن احْلََسِن ْبِن حَيََْي  - 18221 ، َعْن زَْيِد ْبِن َواِقٍد، َعْن  َوَرَوى أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل َعْن ِهَشاِم ْبِن َخاِلٍد الدَِّمْشِقيِّ اْْلَُشِِنِّ
َفِر َمْكُحوٍل، َعْن ُعبَاَدَة ْبِن الصَّاِمِت َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " وَ  أَِقيُموا احْلُُدوَد يف احْلََضِر َوالسَّ

دٍ َواَل ت ُ ، َعَلى اْلَقرِيِب َواْلَبِعيدِ  ،  ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ،  أَنْ بَأَ أَبُو احْلَُسنْيِ اْلَفَسِويُّ ، بَالُوا يف هللِا لَْوَمَة اَلئٍِم ". َأْخرَباََن أَبُو بَْكِر ْبُن حُمَمَّ
 ْبِن الصَّاِمتِ َفذََكَرُه. َورُِوي َذِلَك أَْيًضا َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح َعْن ُعبَاَدَة ، ثنا أَبُو َداُودَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ بَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   -  18232 ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم،،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أنبأ اْبُن َوْهٍب،   ثنا حُمَمَّ
، ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  ثنا ُمَعاذُ ْبُن ،  أنبأ أَبُو اْلَقاِسِم ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد الطَّرَبَاّنُّ ، َأْخرَبّن ُسْفيَاُن الث َّْوِريُّ

، َويُوُسُف اْلَقاِضي، قَااَل: ثنا ابْ  ُهَما قَاَل: "  اْلُمَثىنَّ ُن َكِثرٍي، ثنا ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن َأيِب جنَِيٍح، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
 َما قَاَتَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ْوًما َقطُّ َحَّتَّ َيْدُعَوُهْم "

 صحيح.  # قال المحقق:
 

حَمَْمَوْيهِ   -  18233 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  َعْمرٍو ،  اْلَعْسَكِريُّ   َأْخرَباََن  أَبُو  ثنا 
احْلِْمِصيُّ  اْلُمْنِذِر  ْبِن  ِعيَسى  ْبُن  ثن،  ُموَسى  بَِقيَُّة،  ثنا  ُمَصفَّى،  ْبَن  ُد  حُمَمَّ َأيِب  ثنا  َعْن  َحيَّاَن،  ْبُن  ُمَقاتُِل  َثِِن  َحدَّ ُمَساِفٍر،  ْبُن  َرْوُح  ا 

ِت َواْلُعزَّى. قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل اْلَعالَِيِة، َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: ُأيتَ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبُِسَ  اَرى ِمَن الالَّ
ْساَلِم؟ ". فَ َقالُوا: اَل. فَ َقاَل َْلُْم: " َهْل َدَعوُْكمْ هللاِ  ْساَلِم؟ " فَ َقالُوا: اَل. قَاَل:   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َهْل َدَعْوُهْم ِإىَل اإْلِ ِإىَل اإْلِ

ُهْم ". ُثَّ قَ َرأَ َرُسوُل هللِا صَ  ُلُغوا َمْأَمن َ ًرا َوَنِذيًرا " َخلُّوا َسِبيَلُهْم َحَّتَّ يَ ب ْ : }ِإانَّ َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهاَتنْيِ اآْليَ َتنْيِ
ُكْم لََتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع }َوأُوِحَي ِإِلَّ َهَذا اْلُقْرآُن أِلُْنِذرَُكْم ِبِه َوَمْن بَ َلَغ أَئِنَّ ،  [46َوَداِعيًا ِإىَل هللِا ِبِِْذنِِه َوِسَراًجا ُمِنريًا{ ]األحزاب: 

 [ ِإىَل آِخِر اآْليَِة. َرْوُح ْبُن ُمَساِفٍر َضِعيفٌ 19هللِا آِْلًَة ُأْخَرى{ ]األنعام:  
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 يْدِي الْعَدُوِّ بَابُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وُجُودِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ وَبَيْنَ وُجُودِهِ بَعْدَهُ وَمَا جَاءَ فِيمَا اشْتُرِيَ مِنْ أَ 

ُد ْبُن اْلُمِغريَِة، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن ا  -  18252 حْلََكِم، ثنا احْلََسُن ْبُن ُعَمارََة،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ، ثنا حُمَمَّ
اْبِن َعبَّ  الزَّرَّاِد، َعْن طَاُوٍس، َعِن  اْلَمِلِك  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: ِإّّنِ  َعْن َعْبِد  النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل  هللاُ َعْنهُ قَاَل: َجاَء رَُجٌل  اٍس َرِضَي 

ْدَت بَِعريََك قَ ْبَل َأْن " اْنطَِلْق فَِإْن َوجَ َوَجْدُت بَِعريِي يف اْلَمْغَنِم َكاَن َأَخَذهُ اْلُمْشرُِكوَن، فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  
َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ، ُعَمارَةَ  َوِإْن َوَجْدتَهُ َقْد ُقِسَم فَأَْنَت َأَحقُّ ِبِه اِبلثََّمِن ِإْن َأرَْدَتهُ ". َهَذا احْلَِديُث يُ ْعَرُف اِبحْلََسِن ْبنِ ، يُ ْقَسَم َفُخْذهُ 

َوُهَو أَْيًضا َضِعيٌف. ،  َعْن َعْبِد اْلَمِلكِ ،  وٌك اَل حُيَْتجُّ ِبِه. َوَرَواهُ أَْيًضا َمْسَلَمةُ ْبُن ُعَليٍّ اْْلَُشِِنُّ َواحْلََسُن ْبُن ُعَمارََة َمرتُْ ،  ْبِن َمْيَسَرةَ 
َواَيِسنَي ْبِن  ،  هللِا ْبِن َأيِب فَ ْرَوةَ َواَل َيِصحُّ َشْيٌء ِمْن َذِلَك. َورُِوَي َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد  ،  َورُِوي ِبِِْسنَاٍد آَخَر َُمُْهوٍل َعْن َعْبِد اْلَمِلكِ 

تِ  ُهَما يف َلْفِظهِ ،  َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد هللاِ ،  َعِن اْبِن ِشَهابٍ ،  ُمَعاٍذ الزَّايَّ ن َ َوِإْسَحاُق َواَيِسنُي َمرْتُوَكاِن  ،  َعْن أَبِيِه َمْرفُوًعا َعَلى اْخِتاَلٍف بَ ي ْ
 اَل حُيَْتجُّ هِبَِما 

 عيف. ض # قال المحقق:
 

ِإبْ َراِهيمُ   -  18253 ثنا  َمطٍَر،  ْبُن  َعْمرِو  أَبُو  ثنا  قَااَل:  اْلَفاِرِسيُّ  َبْكٍر  َوأَبُو  قَ تَاَدَة،  ْبُن  َنْصِر  أَبُو  ْبُن وَأْخرَباََن  حَيََْي  ثنا   ، َعِليٍّ ْبُن   
ْبِن طََرَفَة،   اأْلَْحَوِص، َعْن َِسَاٍك، َعْن ََتِيِم  أَبُو  ثنا  يََدْي رَُجلٍ حَيََْي،  َلهُ يف  اَنَقًة  هللاُ َعَلْيِه ،  قَاَل: َعَرَف رَُجٌل  النَِّبَّ َصلَّى  بِِه  فَأََتى 
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ِذي َعَرفَ َها: " ِإْن فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِلَّ ،  فَ َوَجَد َأْصَلَها اْشرُتَِي ِمْن أَْيِدي اْلَعُدوِّ ،  َفَسَأَل َعْن َأْمِر النَّاَقةِ ،  َوَسلَّمَ 
 َوِإالَّ َفَخلِّ َعْن اَنقَِتِه ". قَاَل: َوَسَأَل َشاِهَدْينِ ،  ِشْئَت َأْن َتَُْخَذ اِبلثََّمِن الَِّذي اْشرَتَاَها بِِه فَأَْنَت َأَحقُّ بِهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِل ْبُن َخَِريََوْيِه، أنبأ َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ثنا احْلََسُن ْبُن الرَّبِيِع، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن  َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو اْلَفضْ  - 18254
اَنقََة رَُجلٍ  اْلَعُدوَّ َأَصابُوا  ْبِن طََرَفَة، َأنَّ  اْلُمْسِلِمنيَ   اْلُمبَاَرِك، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن َِسَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن ََتِيِم  ِمَن  فَاشْ ،  ِمَن  رَتَاَها رَُجٌل 

الَِّذي  ،اْلُمْسِلِمنيَ  الثََّمَن  إِلَْيِه  رُدَّ   " فَ َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  َفَخاَصَم  َصاِحبُ َها  َنهُ   فَ َعَرفَ َها  بَ ي ْ َخلِّ  َأْو  ِبِه  اْشرَتَاَها 
اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ يف رِ  َها ". قَاَل الشَّ ن َ ْغَداِديِّ َعْنُه: ََتِيُم ْبُن طََرَفَة مَلْ يُْدِرِك النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ َوبَ ي ْ  َوَسلََّم َومَلْ َوايَِة َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن اْلب َ

ْن َأَخَذهُ ، َيْسَمْع ِمْنهُ  ٌة؛ أِلَنَّهُ اَل يُْدَرى َعمَّ ُبُت ِبِه ُحجَّ  َواْلُمْرَسُل اَل تَ ث ْ
 عيف. ض # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ 

مَ   -  18259 َأمْحََد الدِّ ْبُن  ثنا َجْعَفُر  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  َأمْحَُد ْبُن ُعب َ أنبأ  َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن،  ْبُن  ، ثنا ِهَشاٌم، ح َوأنبأ َأْخرَباََن َعِليُّ  ْشِقيُّ
  ، ْبُن ُخَرميٍْ ُد  ثنا حُمَمَّ  ، ْبُن َعِديٍّ َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  ُمَعاٍذ  أَبُو َسْعٍد  اَيِسنُي ْبُن  ثنا  ُمَعاِويََة،  ْبُن  َمْرَواُن  ثنا  ْبُن َخاِلٍد،  ثنا ِهَشاُم 

هللاِ  َرُسوَل  َأنَّ  َعْنهُ  هللاُ  ُهَريْ َرَة َرِضَي  َأيِب  َعْن  اْلُمَسيِِّب،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن   ، الزُّْهرِيِّ َعِن  ُت،  َمْن    الزَّايَّ  " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى 
 َأْسَلَم َعَلى َشْيٍء فَ ُهَو َلهُ ". 

ُت ُكويفٌّ َضِعيٌف َجَرَحهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َواْلُبَخاِريُّ َوَغرْيُُُهَا ِمَن احْلُفَّا َا يُ ْرَوى َعِن اْبِن َأيِب  اَيِسنُي ْبُن ُمَعاٍذ الزَّايَّ ِظ، َوَهَذا احْلَِديُث ِإَّنَّ
اِفعِ ُمَلْيَكَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  يُّ َرمِحَهُ هللاُ: وََكَأنَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل، َوَعْن ُعْرَوةَ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل. قَاَل الشَّ

 َمْعىَن َذِلَك َمْن َأْسَلَم َعَلى َشْيٍء جَيُوُز َلهُ ِمْلُكهُ فَ ُهَو َلهُ 
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  -  18261 ، ثنا أَبُو َشْيٍخ احْلَرَّاّنُّ، ثنا ُموَسى ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ وِريُّ ثنا اْلَعبَّاُس الدُّ

، َعْن لَْيِث ْبِن َأيِب ُسَلْيٍم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ب ُ  َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َكاَن يَ ُقوُل ْبُن َأْعنَيَ
  الصََّدقَةُ " ِتِهْم لَْيَس َعَلْيِهْم ِفيِه ِإالَّ يف َأْهِل الذِّمَِّة: " َْلُْم َما َأْسَلُموا َعَلْيِه ِمْن أَْمَواِْلِْم َوَعِبيِدِهْم َوِداَيرِِهْم َوَأْرِضِهْم َوَماِشيَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْحَرْبِيِّ يَدْخُلُ بِأَمَان  وَلَهُ مَال  فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ يُسْلِمُ أَوْ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ 
ُد ْبُن    -  18263 اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  بَُكرْيٍ، َعِن  ،  يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن  ثنا يُوُنُس ْبُن  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، 

َثِِن َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن قَ تَاَدَة، َعْن َشْيٍخ ِمْن قُ َرْيظََة أَنَّهُ قَاَل: َهْل َتْدِري َعمَّ  ، َيةَ َكاَن ِإْساَلُم ثَ ْعَلَبَة َوُأَسْيٍد اْبَِنْ َسعْ   اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ
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ْيٍد نَ َفٌر ِمْن ُهَدَل مَلْ َيُكونُوا ِمْن َبِِن قُ َرْيظََة َواَل َنِضرٍي َكانُوا فَ ْوَق َذِلَك؟ فَ ُقْلُت: نَا رَُجٌل ِمَن   َوَأَسِد ْبِن ُعب َ اَل. قَاَل: فَِإنَّهُ َقِدَم َعَلي ْ
بَاِن فَأَقَاَم ِعْنَدانَ  اِم ِمْن يَ ُهوَد يُ َقاُل َلهُ اْبُن اْْلَي ْ َعِث ،  َوهللِا َما رَأَيْ نَا رَُجاًل َقطُّ اَل ُيَصلِّي اْْلَْمَس َخرْيًا ِمْنهُ ،  الشَّ نَا قَ ْبَل َمب ْ فَ َقِدَم َعَلي ْ

َتنْيِ  نَا اْلَمطَُر نَ ُقوُل لَُه: اَي اْبَن اْْلَي ْ ،  َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسن َ ُقوُل: ،  بَاِن اْخُرْج فَاْسَتْسِق لَنَا َفُكنَّا ِإَذا َقَحْطنَا َوَقلَّ َعَلي ْ فَ ي َ
أََماَم خَمَْرِجُكْم َصَدقَةً  تُ َقدُِّموا  ِمْن َشِعريٍ ،  اَل َوهللِا َحَّتَّ  ْيِن  ُمدَّ َأْو  ِمْن ََتٍْر  ُقوُل: َصاًعا  نُ َقدُِّم؟ فَ ي َ ُقوُل: َكْم  ِإىَل ظَاِهَرةِ  ،  فَ ن َ ُثَّ خَيْرُُج 

َعابُ ،  َتْسِقيَحرَّتِنَا َوََنُْن َمَعهُ فَ َيسْ  َفَحَضَرْتهُ  ،  َقْد فَ َعَل َذِلَك َغرْيَ َمرٍَّة اَل َمرََّتنْيِ َواَل َثاَلثَةً ، فَ َوهللِا َما يَ ُقوُم ِمْن َُمِْلِسِه َحَّتَّ َُتَرَّ الشِّ
ِإلَْيهِ  َأرْ ،  اْلَوفَاةُ فَاْجَتَمْعنَا  ِمْن  َأْخَرَجِِن  تَ َرْونَهُ  َما  يَ ُهوَد  َمْعَشَر  اَي  أَْنَت  فَ َقاَل:  اْلبُ ْؤِس َواجْلُوِع؟ فَ ُقْلنَا:  َأْرِض  ِإىَل  اْْلَْمِر َواْْلَِمرِي  ِض 

َا َأْخَرَجِِن أَتَ َوقَُّع ُخُروَج َنِبٍّ َقْد َأَظلَّ زََمانُُه، َهِذِه اْلِباَلُد ُمَهاَجُرُه، فَأَ ،  َأْعَلمُ  ُقنَّ إِلَْيِه ِإذَ فَ َقاَل: ِإنَّهُ ِإَّنَّ ا َخَرَج اَي َمْعَشَر  تَِّبُعهُ َفاَل ُتْسب َ
رَاِريَّ َوالنَِّساَء ِمَّْن َخاَلَفهُ  الذَّ َماَء َوَيْسِب  الدِّ َيْسِفُك  َماتَ ،  يَ ُهوَد، فَِإنَّهُ  ِمْنُه. ُثَّ  ْعُكْم َذِلَك  الَّيِت ،  َفاَل مَيْن َ َلةُ  اللَّي ْ تِْلَك  ا َكاَنْت  فَ َلمَّ

تُِتَحْت ِفيَها قُ َرْيظَةُ قَاَل أُولَِئَك الْ  َيةُ الثَّاَلثَةُ اف ْ وََكانُوا ُشبَّااًن َأْحَداًَث: اَي َمْعَشَر يَ ُهوَد لَلَِّذي َكاَن ذََكَر َلُكُم اْبُن اْْلَيبَاِن. قَالُوا: َما  ، ِفت ْ
ُهودِ  اْلي َ َمْعَشَر  اَي  َْلَُو  َوهللِا  بَ َلى  قَالُوا:  فََأْسلَ ،  ُهَو؟  نَ َزلُوا  ُثَّ  ِلِصَفِتِه.  َْلَُو  َوهللِا  قَاَل: إِنَّهُ  ُهْم.  َوَأَهالِي َ َوَأْواَلَدُهْم  َأْمَواَْلَْم  َوَخلَّْوا  ُموا 

ا فُِتَح رُدَّ َذِلَك َعَلْيِهْم " ، وََكاَنْت َأْمَواُْلُْم يف احلِْْصِن َمَع اْلُمْشرِِكنيَ   فَ َلمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 لْإِمَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّثَبُّتِ إِذَا تَكَلَّمُوا بِمَا يُشْبِهُ الْإِقْرَارَ بِالْإِسْلَامِ وَيُشْبِهُ غَيْرَهُ بَابُ الْمُشْرِكِنيَ يُسْلِمُونَ قَبْلَ الْأَسْرِ وَمَا عَلَى ا 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   - 18268 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، ثنا يُوُنُس ثنا َأمْحَُد ْبُن  ،  َأْخرَباََن حُمَمَّ َعْبِد اجْلَبَّاِر اْلُعطَارِِديُّ
هللاِ  َعْبِد  اْلَقْعَقاِع  َأيِب  َعْن  ُقَسْيٍط،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  يَزِيُد  َثِِن  َحدَّ ِإْسَحاَق،  اْبِن  َعِن  بَُكرْيٍ،  َحْدرٍَد   ْبُن  َأيِب  أَبِيِه  َعْن  َحْدرٍَد،  َأيِب  ْبِن 

َفَخَرْجُت يف نَ َفٍر ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ِفيِهْم أَبُو قَ تَاَدَة احْلَاِرُث ْبُن ،  نَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل ِإَضمٍ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: بَ َعث َ 
َجثَّاَمةَ ،  رِْبِعيٍّ  ْبُن  بْ ،  َوحُمَلُِّم  َعاِمُر  بِنَا  َمرَّ  ِإَضٍم  بَِبْطِن  ِإَذا ُكنَّا  َحَّتَّ  َلهُ َفَخَرْجنَا  بَِعرٍي  َعَلى  اأْلَْضَبِط  نَا  ،  ُن  َعَلي ْ َسلََّم  نَا  َعَلي ْ َمرَّ  ا  فَ َلمَّ

ْساَلمِ  َلهُ َوَأَخَذ بَِعريَهُ َوَما َمَعهُ ،  فََأْمَسْكنَا َعْنهُ ،  بَِتِحيَِّة اإْلِ  َعَلْيِه فَ َقِدْمنَا َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ ،  َومَحََل َعَلْيِه حُمَلُِّم ْبُن َجثَّاَمَة فَ َقت َ
اْْلربََ  َوَأْخرَباَْنهُ  تَ ُقولُوا  ،  َوَسلََّم  َواَل  ُنوا  ي َّ ب َ فَ ت َ هللِا  َسِبيِل  يف  َضَربْ ُتْم  ِإَذا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَي َُّها  }اَي  اْلُقْرآُن:  ِفينَا  َزَل  ِإلَْيُكُم فَ ن َ أَْلَقى  ِلَمْن 

 يَِة. [ ِإىَل آِخِر اآْل 94السَّاَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا{ ]النساء: 
ِإْسَحاقَ    اْبِن  َعِن  بَُكرْيٍ  ْبُن  يُوُنُس  َرَواهُ  َسَلَمةَ ،  َكَذا  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ِإْسَحاقَ ،  َورََواهُ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َأيِب  ،  َعْن  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َأيِب  ْبِن  يَزِيَد  َعْن 

وََكَذِلَك  ، َعْن أَبِيهِ ، َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب َحْدرَدٍ ، َعْن يَزِيدَ ، َحاقَ َعْن أَبِيِه. َوَرَواهُ أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَُر َعِن اْبِن ِإسْ ، َحْدرَدٍ 
اٍج َعْنهُ  َسَلَمَة يف رَِوايَِة َحجَّ ْبُن  ِإْسَحاَق. َورََواهُ مَحَّاُد  اْبِن  اأْلَُمِويُّ َعِن  ْبُن َسِعيٍد  ِإْسَحاقَ ،  قَاَلهُ حَيََْي  اْبِن  َأيِب َعنْ ،  َعِن  ْبِن  يَزِيَد   

اأْلَْسَلِميِّ  أَبِيهِ ،  َحْدرٍَد  ِإْسَحاقَ ،  َوِقيَل َغرْيُ َذِلَك. َوَرَواهُ َعْبُد هللِا ْبُن ِإْدرِيسَ ،  َعْن  اْبِن  الزَُّبرْيِ ،  َعِن  ْبِن  ْبِن َجْعَفِر  ِد  َعْن ،  َعْن حُمَمَّ
هللاُ  اأْلَْسَلِميِّ َرِضَي  َأيِب َحْدرٍَد  ْبِن  هللِا  ِإَضمٍ   َعْبِد  ِإىَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  بَ َعثَ َها َرُسوُل  ِمْن ،  َعْنهُ قَاَل: ُكْنُت يف َسرِيٍَّة  َواٍد 

ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُقَسْيطٍ  يَزِيَد  ْيِميُّ َعْن  ْيِد هللاِ ،  َأْوِديَِة َأْشَجَع. َوَرَواهُ ُسَلْيَماُن الت َّ بَ َعثَ نَا  ،  َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن ُعب َ َأيِب َعْبِد هللِا قَاَل:  َعْن 
 َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّا  -  18270 يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  بَُكرْيٍ، َعِن  ثنا  ،  رِ َأْخرَباََن  يُوُنُس ْبُن 

ْعُت زاَِيَد ْبَن ُضَمرْيََة ْبِن َسْعٍد السُّ  ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن الزَُّبرْيِ، قَاَل: َسَِ َثِِن حُمَمَّ َأنَّ َأاَبهُ  ،  َلِميَّ حُيَدُِّث ُعْرَوَة ْبَن الزَُّبرْيِ اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ
هللاِ  َمَع َرُسوِل  نًا  ي ْ هُ َشِهَدا ُحن َ الظُّْهرَ َوَجدَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  بِنَا َرُسوُل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقااَل: َصلَّى  ُثَّ َعَمَد ِإىَل  ،   َصلَّى 

َشَجَرةٍ  ا،  ِظلِّ  ْبِن  َعاِمِر  َدِم  يف  خَيَْتِصَماِن  َبْدٍر  ْبُن  َنةُ  ي ْ َوُعي َ َحاِبٍس  ْبُن  رَُع  اأْلَق ْ إِلَْيِه  ْبُن فَ َقاَم  حُمَلُِّم  َلهُ  قَ ت َ وََكاَن   ، اأْلَْشَجِعيِّ أْلَْضَبِط 
َنةُ يَطُْلُب ِبَدِم اأْلَْشَجِعيِّ َعاِمِر ْبِن اأْلَْضَبِط؛ أِلَنَّهُ ِمْن قَ ْيسٍ ،  َجثَّاَمَة ْبِن قَ ْيسٍ  ي ْ رَُع ْبُن َحاِبٍس يَْدَفُع َعْن حُمَلِِّم ْبِن َجثَّاَمَة؛  ،  فَ ُعي َ َواأْلَق ْ

َنَة يَ ُقوُل: َوهللِا اَي َرُسوَل هللِا اَل َأَدُعهُ َحَّتَّ أُِذيَق ِنَساَءهُ ِمَن احْلَرِّ َما َأَذاَق ، ْن ِخْنِدَف َوُهَو يَ ْوَمِئٍذ َسيُِّد ِخْنِدفَ أِلَنَّهُ مِ  ي ْ َفَسِمْعنَا ُعي َ
فَ َقاَم  ، َوََخِْسنَي ِإَذا رََجْعنَا "، َوُهَو َيَََْب ،  يََة ََخِْسنَي يف َسَفراَِن َهَذاِنَساِئي. َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َتَُْخُذوَن الدِّ 

َما َوَجْدُت ِْلََذا اْلَقِتيلِ  هللِا،  اَي َرُسوَل  ُمَكْيِتٌل َُمُْموٌع َقِصرٌي فَ َقاَل:  لَهُ  لَْيٍث يُ َقاُل  َبِِن  ِمْن  ْساَلِم ِإالَّ َكِعريٍ رَُجٌل  اإْلِ  َورََدْت   يف ُغرَِّة 
ُأْخَراَها َفَرْت  فَ ن َ أُواَلَها  ا ،  فَ ُرِمَيْت  َتَُْخُذوَن   " قَاَل:  ُثَّ  َيَدهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  فَ َرَفَع َرُسوُل  َغًدا.   ْ َوَغريِّ ْوَم  اْلي َ لدِّيَةَ  اْسُنِن 

 " رََجْعنَا  ِإَذا  َوََخِْسنَي  َهَذا  َسَفراَِن  يف  اْلَقْومُ فَ َقبِ ،  ََخِْسنَي  َعَلْيِه ،  َلَها  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َلهُ  ْغِفْر  َيْست َ ِبَصاِحِبُكْم  ُتوا  ائ ْ  " قَاَل:  ُثَّ 
لِْلَقْتلِ ،  َوَسلَّمَ  ََتَيَّأَ ِفيَها  َيَدْي َرُسولِ ،  َفَجاُءوا ِبِه فَ َقاَم رَُجٌل آَدُم طَوِيٌل َضَرَب َعَلْيِه ُحلًَّة َلهُ َقْد  هللاُ َعَلْيِه    َفَجَلَس َبنْيَ  هللِا َصلَّى 

َوسَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل  َجثَّاَمَة.  ْبُن  حُمَلُِّم  فَ َقاَل:   " اَْسَُك؟  َما   " َلُه:  فَ َقاَل  ْبِن َوَسلََّم  ِلُمَحلِِّم  تَ ْغِفْر  اَل  اللُهمَّ   " لََّم: 
َلقَّى َدْمَعهُ ِبَفْضِل  ،  اَمةَ اللُهمَّ اَل تَ ْغِفْر ِلُمَحلِِّم ْبِن َجثَّ ،  َجثَّاَمةَ  اللُهمَّ اَل تَ ْغِفْر ِلُمَحلِِّم ْبِن َجثَّاَمَة ". ُثَّ قَاَل َلُه: " قُْم "، فَ َقاَم َوُهَو يَ ت َ

ْرُجو َأْن َيُكوَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ ، رَِدائِهِ  ُقوُل: ِإانَّ لَن َ نَا فَ ن َ ن َ ْغَفَر لَهُ فََأمَّا ََنُْن ِفيَما بَ ي ْ ْنزَِع ، َسلََّم َقِد اْست َ َوَلِكْن َأْظَهَر َهَذا لِي َ
بَ ْعضٍ  ْبُن َسَلَمةَ ،  النَّاُس بَ ْعُضُهْم َعْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهَذا. َومِبَْعنَاهُ َرَواهُ مَحَّاُد  َما ظََهَر ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى  ْبِن ،  فَأَمَّا  ِد  َعْن حُمَمَّ

 ِإْسَحاَق. 
ْبُن بَ يَاٍن، َوَأمحَْ   -  18271 أَبُو َداُوَد، ثنا َوْهُب  ثنا  َبْكِر ْبُن َداَسَة،  ، أنبأ أَبُو  الرُّوْذاَبِريِّ أَبُو َعِليٍّ  ُد ْبُن َسِعيٍد اْْلَْمَداّنُّ،  َأْخرَباََن 

َع زاَِيَد ْبَن َسْعِد  قَااَل: ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب الّزاَِنِد، َعْن َعبْ  ِد ْبِن َجْعَفٍر، أَنَّهُ َسَِ ِد الرَّمْحَِن ْبِن احْلَاِرِث، َعْن حُمَمَّ
الزَُّبرْيِ  ْبَن  َلِميَّ حُيَدُِّث ُعْرَوَة  السُّ ا،  ْبِن ُضَمرْيََة  َأْشَجَع يف  ِمْن  اللَّْيِثيَّ قَ َتَل رَُجاًل  ْبَن َجثَّاَمَة  َأنَّ حُمَلَِّم  أَبِيِه  َأوَُّل َعْن  ْساَلِم، َوَذِلَك  إْلِ

َنةُ َأاَل  ،  ِعرٍي َقَضى بِِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ي ْ َفذََكَر َمْعنَاهُ ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي ُعي َ
يَةَ  ْساَلِم؟َوقَ ،  تَ ْقَبُل اْلِعرَي "؟ يُرِيُد الدِّ ْلَتهُ ِبِساَلِحَك يف ُغرَِّة اإْلِ اللُهمَّ    اَل يف آِخرِِه: فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَقَ ت َ

 اَل تَ ْغِفْر ِلُمَحلٍِّم " ِبَصْوٍت َعاٍل َومَلْ َيْذُكْر َما بَ ْعَدهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
أَبُو َعبْ   -  18272 الصَّفَّارُ َأْخرَباََن  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  هللِا حُمَمَّ أَبُو َعْبِد  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  أنبأ ،  ِد  اْلَفِقيهُ قَااَل:  ِإْسَحاَق  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو 

نَا َنْصَر ْبَن َعاِصٍم اللَّْيِثيَّ ِبْشُر ْبُن ُموَسى، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن يَزِيَد اْلُمْقِرُئ، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَِة، َعْن  ،  مُحَْيِد ْبِن ِهاَلٍل، قَاَل: أَتَ ي ْ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  هللِا َصلَّى  بَ َعَث َرُسوُل  ِمْن رَْهِطِه، قَاَل:  َماِلٍك، وََكاَن  ْبُن  ثنا ُعْقَبةُ  َنْصٌر:  َفَشذَّ  ،  َسرِيًَّة فََأغَارُوا َعَلى قَ ْومٍ   فَ َقاَل 

ِمَن   ْيُف َشاِهرٌ رَُجٌل  َمَعهُ السَّ ِمَن السَّرِيَِّة  َعهُ رَُجٌل  اْلَقْوِم: ِإّّنِ ُمْسِلمٌ ،  اْلَقْوِم فَات َّب َ ِمَن  اذُّ  الشَّ َلهُ ،  فَ َقاَل  يَ ْنظُْر ِفيِه َفَضَربَهُ فَ َقت َ ،  فَ َلْم 
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فَ َقاَل اْلَقاتُِل: َوهللِا اَي َرُسوَل هللِا َما قَاَل الَِّذي قَاَل ِإالَّ ،  َشِديًدا فَ َقاَل قَ ْواًل ، فَ ُنِمَي احْلَِديُث ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َبَل َعَلْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تُ ْعَرُف اْلَمَساَءةُ يف َوْجِههِ ،  تَ َعوًُّذا ِمَن اْلَقْتِل. فََأْعَرَض َعْنهُ َثاَلَثً  ، ُثَّ قَاَل: " فََأَعاَدهُ فَأَق ْ

ْيٍد َعْن مُحَْيدِ    ْبِن ِهاَللٍ ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َأََب َعَلى َمْن قَ َتَل ُمْؤِمنًا " قَاَْلَا َثاَلًَث. ََتبَ َعهُ يُوُنُس ْبُن ُعب َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ فَتْحِ مَكَّةَ حَرَسَهَا اهللُ تَعَالَى 

ُم ْبُن ِمسْ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ  - 18275 ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا َسالَّ ِكنٍي، ثنا   الرُّوْذاَبِريُّ
، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ   َة َسرََّح ََثِبٌت اْلبُ نَاّنُّ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن راََبٍح اأْلَْنَصاِريِّ ا َدَخَل َمكَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ

ْيَدَة ْبَن اجْلَرَّاِح َوَخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد َعَلى اْْلَْيلِ  اِم َوأاََب ُعب َ ا َوقَاَل: " اَي َأاَب ُهَريْ َرَة اْهِتْف اِبأْلَْنَصاِر ". قَاَل: " اْسُلُكو ،  الزَُّبرْيَ ْبَن اْلَعوَّ
ْوِم. فَ قَ  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "    الَ َهَذا الطَّرِيَق َفاَل ُيْشرَِفنَّ َلُكْم َأَحٌد ِإالَّ َأََّنُْتُموهُ ". فَ نَاَدى ُمنَاٍد: اَل قُ َرْيَش بَ ْعَد اْلي َ

اَلَح فَ ُهَو آِمٌن ". ، َمْن َدَخَل َدارًا فَ ُهَو آِمنٌ  َوَعَمَد َصنَاِديُد قُ َرْيٍش َفَدَخُلوا اْلَكْعَبَة فَ ُغصَّ هِبِْم َوطَاَف النَِّبُّ َصلَّى َوَمْن أَْلَقى السِّ
اْلَمَقامِ  اإْلِ ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَصلَّى َخْلَف  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى  النَِّبَّ َصلَّى  اْلبَاِب َفَخَرُجوا فَ بَايَ ُعوا  زَاَد ِفيِه ،  ْساَلمِ ُثَّ َأَخَذ ِِبَْنبَِ 

ْسنَاِد قَاَل: ُثَّ أََتى اْلَكْعَبَة فََأَخَذ بِِعَضاَديتَِ  ِم ْبِن ِمْسِكنٍي َعْن أَبِيِه هِبََذا اإْلِ  اْلبَاِب فَ َقاَل: " َما تَ ُقولُوَن َوَما َتظُنُّوَن  اْلَقاِسُم ْبُن َسالَّ
فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَقُوُل َكَما قَاَل ،  َحِليٌم رَِحيٌم. قَاَل: َوقَالُوا َذِلَك َثاَلَثً "؟ قَالُوا: نَ ُقوُل: اْبُن َأٍخ َواْبُن َعمٍّ  

]يوسف:   نَي{  الرَّامِحِ َأْرَحُم  َلُكْم َوُهَو  هللاُ  يَ ْغِفُر  ْوَم  اْلي َ َعَلْيُكُم  تَ ْثرِيَب  }اَل  َفَخَرُجوا  92يُوُسُف:  قَاَل:  اْلُقُبوِر  [.  ِمَن  ُنِشُروا  َا  َكَأَّنَّ
ْساَلِم.   َفَدَخُلوا يف اإْلِ

ُد ْبُن أَيُّوَب، أنبأ اْلَقاِسُم بْ   -  18276 ، ثنا حُمَمَّ ٍم، َفذََكَرُه. َوِفيَما َحَكى  َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن اْلُمَؤمَِّل، أنبأ أَبُو َسِعيٍد الرَّاِزيُّ ُن َسالَّ
اِفِعيُّ َعنْ  َأٌخ  ، ْم؟ " قَالُوا: َخرْيًا َأيِب يُوُسَف يف َهِذِه اْلِقصَِّة أَنَّهُ قَاَل َْلُْم ِحنَي اْجَتَمُعوا يف اْلَمْسِجِد: " َما تَ َرْوَن َأّّنِ َصاِنٌع ِبكُ  الشَّ

 َكِرميٌ َواْبُن َأٍخ َكرمٍِي. قَاَل: " اْذَهُبوا فَأَنْ ُتُم الطَُّلَقاءُ ".  
َوِإَّنََّ  الشَّْيُخ:  قَ ُبوِْلِمْ قَاَل  َشْرِط  َعَلى  َعَقَدهُ  الَِّذي  اأْلَوَِّل  اِبأْلََماِن  َأطَْلَقُهْم  اِبأْلََماِن ،  ا  يَ ْعِِن   ." الطَُّلَقاءُ  أَنْ ُتُم   " قَاَل:  قَبُِلوهُ  ا  فَ َلمَّ

 َوهللاُ َأْعَلمُ ، اأْلَوَّلِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن زََكرايَّ اأْلَِديبُ َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ   - 18280 ِد ْبِن زاَِيٍد اْلَقبَّاّنُّ، ،  ، أنبأ أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن حُمَمَّ

الْ  ْبِن َسِعيٍد  الرَّمْحَِن  َثِِن ُعَمُر ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد  احْلُبَاِب، َحدَّ ْبُن  أَبُو ُكَرْيٍب، ثنا زَْيُد  أَبِيِه، َأنَّ  ثنا  َثِِن َجدِّي، َعْن  ، َحدَّ َمْخُزوِميُّ
ِإالَّ َهُؤاَلِء اأْلَْربَ َعةُ فَ  َن النَّاُس  " أُمِّ َة  َمكَّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يَ ْوَم فَ ْتِح  يُ َؤمَّنُوَن يف ِحلٍّ َواَل َحَرمٍ َرُسوَل  ، اْبُن َخطَلٍ ،  اَل 

َلهُ الزَُّبرْيُ ْبُن اْلَعوَّامِ ،  َوَعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َسْرحٍ ،  َة اْلَمْخُزوِميُّ َوَمِقيُس ْبُن ُصبَابَ  َوَأمَّا َعْبُد هللِا ْبُن ،  َواْبُن نُ َقْيٍذ ". فََأمَّا اْبُن َخَطٍل فَ َقت َ
هللاُ َعْنهُ فَأُوِمنَ  لَهُ ُعْثَماُن َرِضَي  ْبِن َأيِب َسْرٍح فَاْستَْأَمَن  يُ ْقَتلْ   وََكانَ ،  َسْعِد  الرََّضاَعِة فَ َلْم  اْبُن  ،  َأَخاهُ ِمَن  َلهُ  ْبُن ُصبَابََة قَ ت َ َوَمِقيُس 

َلَتِت اأْلُ ،  َعمٍّ َلهُ حلًّا َقْد ََسَّاهُ  َتنْيِ َكانَ تَا ِلَمِقيٍس فَ ُقتَِلْت ِإْحَداُُهَا َوأَف ْ ن َ َلَمْت أَبُو  ْخَرى َوَأسْ َوقَ َتَل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ اْبَن نُ َقيٍذ َوقَ ي ْ
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اْلَمْخُزوِميُّ  يَ ْربُوٍع  ْبُن  ِه َسِعيُد  اْلَقبَّاّنُّ ،  َجدِّ ِلُقَرْيشٍ ،  قَالَهُ  َمْواَلٌة  أُمُّ َسارََّة  ِبَقْتِلِه  َأَمَر  َماِلٍك ِفيَمْن  ْبِن  أََنِس  َويف رَِوايَِة ،  َويف َحِديِث 
ْعضِ  ةَ ،  َبِِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ اْبِن ِإْسَحاَق يف اْلَمغَاِزي َسارَّةُ َمْواَلٌة لِب َ  وََكاَنْت ِمَّْن يُ ْؤِذيِه مِبَكَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْغَداِديُّ   -  18281 ِد ْبِن َعْبِد هللِا اْلب َ ُد ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن عَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ْمرِو ْبِن ثنا أَبُو ُعاَلثََة حُمَمَّ
أَ ،  َخاِلدٍ  الزُّبرَْيِ، ح َوَأْخرَباََن  ْبِن  اأْلَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة  أَبُو  اْبُن َْلِيَعَة، ثنا  ْبُن َخاِلٍد، ثنا  َأيِب َعْمُرو  اْلَقطَّاُن ثنا  اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  بُو 

ْغَدادَ  ِه ُموَسى بْ أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َعتَّاٍب، ثنا ،  بِب َ ، ثنا اْبُن َأيِب أَُوْيٍس، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َعمِّ ِن اْلَقاِسُم اجْلَْوَهِريُّ
يِل أَ ، ُعْقَبةَ  ةِ  َوَهَذا َلْفُظ َحِديِث ُموَسى َوَحِديُث ُعْرَوَة مِبَْعنَاهُ قَاَل: ُثَّ ِإنَّ َبِِن نُ َفاثََة ِمْن َبِِن الدِّ غَارُوا َعَلى َبِِن َكْعٍب َوُهْم يف اْلُمدَّ

وََكاَن بَ ُنو نُ َفاثَةَ ،  وََكاَن بَ ُنو َكْعٍب يف ُصْلِح َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  الَّيِت َبنْيَ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَبنْيَ قُ َرْيشٍ 
اَلِح َوالرَِّقيقِ فَأَ ، يف ُصْلِح قُ َرْيشٍ  ُهْم قُ َرْيٌش اِبلسِّ َفذََكَر اْلِقصََّة قَاَل: َفَخَرَج رَْكٌب ِمْن َبِِن َكْعٍب  ، َعاَنْت بَ ُنو َبْكٍر َبِِن نُ َفاثََة َوَأَعانَ ت ْ

َوَما كَ  َأَصاهَبُْم  الَِّذي  لَهُ  َفذََكُروا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  أَتَ ْوا  َذِلكَ َحَّتَّ  َعَلْيِهْم يف  ِمْن قُ َرْيٍش  ُخُروِج  ،  اَن  ِقصََّة  ذََكَر  ُثَّ 
َة َوِقصََّة اْلَعبَّاِس َوَأيِب ُسْفيَاَن ِحنَي أََتى ِبِه َرُسوَل   َمكَّ ِإىَل  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  الظَّْهَراِن  َرُسوِل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبَرِّ  هللِا َصلَّى 

َزَلْت  ،  اَس ِإىَل اأْلََمانِ َمَعهُ َحِكيُم ْبُن ِحَزاٍم َوبَُدْيُل ْبُن َوْرقَاَء قَاَل: فَ َقاَل أَبُو ُسْفيَاَن َوَحِكيٌم: اَي َرُسوَل هللِا ادُْع النَّ وَ  َأرَأَْيَت ِإِن اْعت َ
َمْن َكفَّ يََدهُ َوَأْغَلَق َدارَهُ فَ ُهَو آِمٌن ". قَالُوا:  ،  َلْيِه َوَسلََّم: " نَ َعمْ قُ َرْيٌش َفَكفَّْت أَْيِديَ ُهْم آِمنُوَن ُهْم؟ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عَ 

َحِكيمُ  اَي  َوَداَرَك  ُسْفيَاَن  َأاَب  اَي  َداَرَك  َدَخَل  َفَمْن  اْنطَِلُقوا   " قَاَل:  ِفيِهْم.  ِبَذِلَك  نُ َؤذِّْن  نَا  َوَداُر    فَابْ َعث ْ  ." آِمٌن  فَ ُهَو  َيَدهُ  َأيِب وََكفَّ 
ةَ  ةَ ،  ُسْفيَاَن ِبَِْعَلى َمكَّ ا،  َوَداُر َحِكيٍم ِبَِْسَفِل َمكَّ َها َذاِهَبنْيِ قَاَل اْلَعبَّاُس: اَي َرُسوَل هللِا ِإّّنِ اَل آَمُن َأاَب ُسْفيَاَن َأْن يَ ْرِجَع   فَ َلمَّ تَ َوجَّ

يَِقَف َويَ َرى ُجُنوَد هللاِ  ِإْساَلِمِه. قَاَل: " رُدَّهُ َحَّتَّ  َمَعَك ". فََأْدرََكهُ َعبَّاٌس َفَحَبَسهُ َعْن  َبِِن َهاِشٍم؟  ،    اَي  َأَغْدرًا  أَبُو ُسْفيَاَن:  فَ َقاَل 
ْعَلُم َأانَّ َلْسنَا بُِغُدٍر َوَلِكْن ِل إِلَْيَك َحاَجٌة فََأْصِبْح َحَّتَّ تَ ْنظَُر ُجُنوَد هللاِ   َأيِب ُسْفيَاَن َحَّتَّ  . ُثَّ ذََكَر ِقصََّة إِيَقافِ فَ َقاَل اْلَعبَّاُس: َست َ

اْلُمَها،  َمرَّْت ِبِه اجْلُُنودُ  اِم َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعَلى  ْبَن اْلَعوَّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الزُّبرَْيَ  َوأََمَرهُ  ،  ِجرِيَن َوَخْيِلِهمْ قَاَل: َوبَ َعَث َرُسوُل 
ةَ  َوبَ َعَث َخاِلَد ،  َوَأْعطَاهُ رَايَ َتهُ َوأََمَرهُ َأْن يَ ْغرِزََها اِبحْلَُجوِن َواَل َيرْبََح َحْيُث َأَمَرهُ يَ ْغرِزَُها َحَّتَّ َيَْتَِيهُ   ،َأْن َيْدُخَل ِمْن َكَداَء ِمْن َأْعَلى َمكَّ

ةَ ْبَن اْلَولِيِد ِفيَمْن َكاَن َأْسَلَم ِمْن ُقَضاَعَة َوَبِِن ُسَلْيٍم َواَنًسا َأْسَلُموا قَ ْبَل َذِلَك َوأََمرَ  َوأََمَرهُ َأْن يَ ْغرَِز رَايَ َتهُ ،  هُ َأْن َيْدُخَل ِمْن َأْسَفِل َمكَّ
ةَ  َمكَّ ِبَِْسَفِل  اْلبُ يُوِت  َأْدََن  اأْلََحابِيِش  ،  ِعْنَد  ِمَن  َمَعُهْم  َوَمْن َكاَن  َوُهَذْيٌل  َمنَاٍة  َعْبِد  ْبِن  احْلَاِرِث  َوبَ ُنو  َبْكٍر  بَ ُنو  َة  َمكَّ َقِد َوِبَِْسَفِل 

قُ َرْيشٌ اْست َ  هِبِْم  ةَ ،  ْنَصَرْت  َمكَّ ِبَِْسَفِل  َيُكونُوا  َأْن  ِمَن ،  فَأََمَرُهْم  يف َكِتيَبٍة  ُعبَاَدَة  ْبَن  َسْعَد  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َوبَ َعَث 
َمِة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَمَرُهمْ   َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيُكفُّوا أَْيِديَ ُهْم َفاَل يُ َقاتُِلوا َأَحًدا  اأْلَْنَصاِر يف ُمَقدِّ

ُهمْ ،  ِإالَّ َمْن قَاتَ َلُهمْ  ، َوَمِقيِس ْبِن ُصبَابَةَ ،  لٍ َواْبِن َخطَ ،  َواحْلَاِرِث ْبِن نُ َقْيذٍ ،  َعْبِد هللِا ْبِن َسْعِد ْبِن َأيِب َسْرحٍ ،  َوأََمَر ِبَقْتِل َأْربَ َعِة نَ َفٍر ِمن ْ
َتنْيِ اِلْبِن َخَطٍل َكانَ تَا تُ َغنِّيَاِن هِبَِجاِء َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ن َ ُلو بَ ْعُضَها بَ ْعًضا َعَلى َأيِب ،  َوَأَمَر بَِقْتِل قَ ي ْ َفَمرَِّت اْلَكتَاِئُب تَ ت ْ

َهااَل ميَُ ، ُسْفيَاَن َوَحِكيٍم َوبَُدْيلٍ  فَ نَاَدى َسْعٌد ، َحَّتَّ َمرَّْت َعَلْيِهْم َكِتيَبةُ اأْلَْنَصاِر ِفيَها َسْعُد ْبُن ُعبَاَدةَ ، رُّ َعَلْيِهْم َكِتيَبٌة ِإالَّ َسأَلُوا َعن ْ
ا َمرَّ رَُسوُل هللاِ  ْوَم ُتْسَتَحلُّ احْلُْرَمُة. فَ َلمَّ ْوَم يَ ْوُم اْلَمْلَحَمِة اْلي َ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَِيِب ُسْفيَاَن يف اْلُمَهاِجرِيَن قَاَل:  َأاَب ُسْفيَاَن: اْلي َ

ُلوا ْوَم يَ ْوُم اْلَمْلَحَمةِ ،  اَي َرُسوَل هللِا َأَمْرَت بَِقْوِمَك َأْن يُ َقت َّ ْلي َْوَم  ا،  فَِإنَّ َسْعَد ْبَن ُعبَاَدَة َوَمْن َمَعهُ ِحنَي َمرُّوا يِب اَنَداّن َسْعٌد فَ َقاَل: اْلي َ
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احْلُْرَمةُ  ْبِن ُعبَاَدةَ ،  ُتْسَتَحلُّ  ِإىَل َسْعِد  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  أاَُنِشُدَك هللاَ يف قَ ْوِمَك. فََأْرَسَل َرُسوُل  الزَُّبرْيَ ،  فَ َعَزلَهُ   َوِإّّنِ  َوَجَعَل 
اِم َمَكانَهُ َعَلى اأْلَْنَصاِر َمَع اْلُمَهاِجرِ  َفَساَر الزَُّبرْيُ اِبلنَّاِس َحَّتَّ َوَقَف اِبحْلَُجوِن َوَغَرَز هِبَا رَايََة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ، ينَ ْبَن اْلَعوَّ

ةَ ،  َوَسلَّمَ  قُِتَل ِمْن َبِِن َبْكٍر قَرِيٌب ِمْن ِعْشرِيَن فَ َلِقَيهُ بَ ُنو َبْكٍر فَ َقاتَ ُلوهُ فَ ُهزُِموا وَ ،  َواْنَدَفَع َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َحَّتَّ َدَخَل ِمْن َأْسَفِل َمكَّ
ُلُهْم اَبَب اْلَمْسِجدِ ،  َوِمْن ُهَذْيٍل َثاَلثٌَة َأْو َأْربَ َعٌة َواَْنََزُموا ،  رَُجاًل  ورَ ،  َوقُتُِلوا اِبحْلَْزَورَِة َحَّتَّ بَ َلَغ قَ ت ْ ، َوفَ رَّ َفَضُضُهْم َحَّتَّ َدَخُلوا الدُّ

َعُهُم اْلُمْسِلُموَن اِبلسُُّيوفِ َواْرتَ َقْت طَائَِفٌة ِمن ْ  َوَدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْلُمَهاِجرِيَن اأْلَوَِّلنَي  ، ُهْم َعَلى اجْلِبَاِل َوات َّب َ
النَّاسِ  ُأْخَراَيِت  َأْغَلَق َدارَهُ  ،  يف  َمْن  َة:  َمكَّ أَبُو ُسْفيَاَن ِحنَي َدَخَل  َبَة َوِهَي َوَصاَح  بِْنُت ُعت ْ َلهُ ِهْنُد  َيَدهُ فَ ُهَو آِمٌن. فَ َقاَلْت  وََكفَّ 

َواَندَ  ُسْفيَاَن  َأيِب  بِِلْحَيِة  َوَأَخَذْت  َمَعَك.  َعِشريََتَك  َوقَ بََّح  قَ ْوٍم  طَِليَعِة  ِمْن  هللاُ  قَ بََّحَك  ْيَخ  اْمَرأََتُه:  الشَّ تُ ُلوا  اق ْ غَاِلٍب،  آَل  اَي  ْت: 
ا الَّ قَاتَ ْلُتْم َوَدفَ ْعُتْم َعْن أَنْ ُفِسُكْم َوِباَلدُِكْم؟ فَ َقاَل َْلَا أَبُو ُسْفيَاُن: َوحْيَِك اْسُكيِت َواْدُخِلي ب َ هَ ،  اأْلَمْحَقَ  . َوَلمَّ َتِك فَِإنَّهُ َجاَءاَن اِبحْلَقِّ ي ْ

ْلبَارِقَِة َعَلى اجْلََبِل َمَع َفَضِض اْلُمْشرِِكنَي فَ َقاَل: " َما َهَذا َوَقْد ََنَْيُت َعِن َعاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ثَِنيََّة َكَداَء َنظََر ِإىَل ا
َكاَن اَي َرُسوَل هللِا  يُ َقاِتَل َمْن قَاتَ َلُه، َوَما  اْلِقتَاِل "؟ فَ َقاَل اْلُمَهاِجُروَن: َنُظنُّ َأنَّ َخاِلًدا قُوتَِل َوبُِدَئ اِبْلِقتَاِل فَ َلْم َيُكْن َلهُ بُدٌّ ِمْن َأنْ 

الثَِّنيَِّة فََأَجاَز عَ  ِمَن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  َأْمَرَك. فَ َهَبَط َرُسوُل  لُِيَخاِلَف  ْعِصَيَك َواَل  احْلَُجونِ لِي َ اِم ،  َلى  اْلَعوَّ الزَُّبرْيُ ْبُن  َواْنَدَفَع 
ُتَك قَاَل ِفيَها: َوقَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِْلَاِلِد ْبِن اْلَولِيِد: " ملَ قَاتَ ْلَت َوَقْد ََنَي ْ ،  ةَ َحَّتَّ َوَقَف بِبَاِب اْلَكْعَبِة َوذََكَر اْلِقصَّ 

ْبلِ  اَلَح َوَأْشَعُرواَن اِبلن َّ اِبْلِقتَاِل َوَوَضُعوا ِفينَا السِّ بََدُؤواَن  " فَ َقاَل: ُهْم  اْلِقتَاِل؟  اْسَتطَْعُت. فَ َقاَل َرُسوُل    َوَقدْ ،  َعِن  َما  َيِدي  َكَفْفُت 
 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقَضاءُ هللِا َعزَّ َوَجلَّ َخرْيٌ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

يَ ْعُقوبَ   -   18283 ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأمحَْ ،  َوَأْخرَباََن  اْبِن ثنا  َعِن  يُوُنُس،  ثنا  اجْلَبَّاِر،  َعْبِد  ْبُن  ُد 
َها يف ِقصَّةِ  َثِِن حَيََْي ْبُن َعبَّاٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َأَْسَاَء بِْنِت َأيِب بَْكٍر َرِضَي هللاُ َعن ْ  َأيِب ُقَحافََة َوابْ َنٍة لَهُ ِمْن َأْصَغِر َوَلِدهِ ِإْسَحاَق، َحدَّ

َها اْْلَْيُل َويف ُعُنِقَها طَْوٌق َْلَا ِمْن َوِرقٍ ،  ْوَم اْلَفْتحِ َكاَنْت تَ ُقوُدهُ ي َ  ت ْ َتطََعهُ إِْنَساٌن ِمْن ُعُنِقَها ،  َحَّتَّ ِإَذا َهَبَطْت ِبِه ِإىَل اأْلَْبَطِح َلِقي َ ، فَاق ْ
ا َدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْسِجَد َخَرَج أَبُو َبكْ  ، َفذََكَر احْلَِديَث يف ِإْساَلِمهِ ،  ٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َحَّتَّ َجاَء ِِبَبِيهِ فَ َلمَّ

ْساَلِم طَْوَق ُأخْ  َل الثَّانَِيةَ يِت. فَ َوهللِا َما َأَجابَهُ َأَحٌد، ُثَّ قَاُثَّ قَاَم أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ فََأَخَذ بَِيِد ُأْخِتِه فَ َقاَل: أَْنُشدُُكْم اِبهلِل َواإْلِ
ْوَم يف النَّاِس َلَقِلي ئًاَفَما َأَجابَهُ َأَحٌد فَ َقاَل: اَي ُأَخيَّةُ اْحَتِسِب طَْوَقِك فَ َوهللِا ِإنَّ اأْلََمانََة اْلي َ ُْم مَلْ يَ ْغَنُموا َشي ْ ،  ٌل. َوَهَذا يَُدلُّ َعَلى َأَنَّ

َوةً  َا فُِتَحْت ُصْلًحا ِإْذ َلْو فُِتَحْت َعن ْ  َوَلَكاَن أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ اَل َيطُْلُب طَْوقَ َها،  َلَكاَنْت َوَما َمَعَها َغِنيَمةً َوَأَنَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ تَرْكِ أَخْذِ الْمُشْرِكِنيَ بِمَا أَصَابُوا 

ْبُن    -  18289 َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  بَُكرْيٍ َوَأْخرَباََن  اْبُن  ُهَو  حَيََْي  ثنا  َشرِيٍك،  ْبُن  ْيُد  ُعب َ ثنا  الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ثنا ،  ُعب َ
 َرِضَي أَنَّهُ َأْخرَبَهُ أَبُو ُشَرْيٍح اْْلَُزاِعيُّ ،  اللَّْيُث، َعْن يُوُنَس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخرَبّن ُمْسِلُم ْبُن يَزِيَد َأَحُد َبِِن َسْعِد ْبِن َبْكِر ْبِن قَ ْيسٍ 

َأنَّ َأْصَحاَب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم اْلَفْتِح لَُقوا رَُجاًل ، هللاُ َعْنهُ وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
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ُلوهُ ،  اجْلَاِهِليَِّة يف احْلََرمِ ِمْن ُهَذْيٍل َكانُوا َيطْلُبُونَهُ ِبَذْحٍل يف   ْساَلِم فَ َقت َ ا ،  يَ ُؤمُّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِيُ بَاِيَعهُ َعَلى اإْلِ فَ َلمَّ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َغِضبَ  هللِا َصلَّى  َبْكٍر َوُعَمرَ ،  بَ َلَغ َذِلَك َرُسوَل  َأيِب  ِإىَل  َبْكٍر  ِإىَل َفَسَعْت بَ ُنو  َيْسَتْشِفُعوَن هِبِْم  ُهَما  هللاُ َعن ْ  َرِضَي 

ا َكاَن اْلَعِشيُّ قَاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف النَّاِس فَأَْثىَن َعَلى هللِا مِبَا ُهَو أَ ، َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْهُلهُ ُثَّ فَ َلمَّ
َة َومَلْ حيُِلََّها لِلنَّاسِ ،  بَ ْعدُ قَاَل: " َأمَّا   َا َأَحلََّها ِل َساَعًة ِمْن ََنَاٍر ُثَّ ِهَي ،  فَِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم َمكَّ َأْو قَاَل: َومَلْ حُيَّرِْمَها النَّاُس َوِإَّنَّ

َمرَّةٍ  َأوََّل  النَّاِس َعلَ ،  َحَراٌم َكَما َحرََّمَها هللاُ  َأْعَدى  َثاَلثٌَة: رَُجٌل قَ َتَل ِفيَها َوِإنَّ  هللِا  ِبَذْحِل  ،  َورَُجٌل قَ َتَل َغرْيَ قَاتِِلهِ ،  ى  َورَُجٌل طََلَب 
ُتْم ". قَاَل أَبُو ُشَرْيٍح: فَ َوَداهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ، اجْلَاِهِليَّةِ   لَّمَ َعَلْيِه َوسَ  َوِإّّنِ َوهللِا أَلَِدَينَّ َهَذا الرَُّجَل الَِّذي َأَصب ْ

 صحيح بدون القصة.  # قال المحقق:
 

 بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا 
اْلَعبَّاِس حمَُ   -  18308 أَبُو  ثنا  اْلَقاِضي قَااَل:  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن  ُد  أَبُو ،  مَّ أنبأ 

، ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن اْبنُ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم ْبِن َأْعنَيَ اْلِمْصِريُّ  َأيِب ِذْئٍب، َوأََنُس ْبُن ِعيَاٍض، َعْن َجْعَفِر  َعْبِد هللِا حُمَمَّ
أَبِيهِ  ٍد، َعْن  ْبِن حمَُ ،  ْبِن حُمَمَّ َأيِب ِذْئٍب: َعْن َجْعَفِر  اْبُن  هللاُ َعْنهُ َقِدَم قَاَل  اأْلَْنَصارِيَّ َرِضَي  ُأَسْيٍد  َأاَب  َأنَّ  ِه،  أَبِيِه، َعْن َجدِّ ٍد، َعْن  مَّ

يُ ْبِكيِك؟ " قَاَلْت:  فَ َقاَل: " َما  ،  فَِإَذا اْمَرَأٌة تَ ْبِكي،  فَ َقاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َنظََر ِإلَْيِهمْ ،  ِبَسبٍْ ِمَن اْلَبْحَرْيِن َفُصفُّوا 
َعْبسٍ  يف  اْبِِن  اِبلثَّ ،  بِيَع  بِْعَت  ِبِه َكَما  فَ َلَتِجيَئنَّ  َلرَتَْكَْبَّ   " ُأَسْيٍد:  أِلَيِب  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  ُأَسْيٍد فَ َقاَل  أَبُو  فَ رَِكَب   ." َمِن 

مَ َفَجاَء ِبِه. َهَذا َوِإْن َكاَن ِفيِه ِإْرَساٌل فَ هُ   َو ُمْرَسٌل َحَسٌن َشاِهٌد ِلَما تَ َقدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ث  -  18311 يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  َبْكٍر اْلَقاِضي قَااَل:  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  أَبُو َعْبِد هللِا  هللِا ْبِن َأْخرَباََن  ْبُن َعْبِد  ُد  نا حُمَمَّ

أَبِيِه،  َعْبِد   َأْخرَبّن اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعْن ُحَسنْيِ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُضَمرْيََة، َعْن  اْبُن َوْهٍب،  َأنَّ َرُسوَل  ،  َعْن َجدِِّه ُضَمرْيَةَ احْلََكِم، أنبأ 
يُ ْبِكيِك؟ َأَجائَِعٌة أَْنِت َأْم َعارِيٌَة أَْنِت؟ " فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا   هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ ِِبُمِّ ُضَمرْيََة َوِهَي تَ ْبِكي فَ َقاَل: " َما

، هُ ُضَمرْيَةُ لَِّذي ِعْندَ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يُ َفرَُّق َبنْيَ َواِلَدٍة َوَوَلِدَها ". ُثَّ َأْرَسَل ِإىَل ا، فُ رَِّق بَ ْيِِن َوَبنْيَ اْبِِن 
 َفَدَعاهُ فَابْ تَاَعهُ ِمْنهُ بَِبْكَرةٍ 

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن اَنِجَيَة، ثنا  -  18321 َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن يُوُنَس ْبِن    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
ِد ْبِن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ السَّ  ، َعْن طَِليِق ْبِن حُمَمَّ ْيِميِّ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  رَّاِج، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ُسَلْيَماَن الت َّ

دٍ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْلُعوٌن َمْن فَ رََّق ". َكَذا قَاَلهُ أَبُو  َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َوِقيَل َعْنهُ َعْن طَْلِق ْبِن حُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ التَّفْرِيقُ 

اْْلَُراَساّنُّ    -  18326 ِإْسَحاَق  ْبُن  هللِا  ْيُد  ُعب َ ٍد  حُمَمَّ أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْغَدادَ َأْخرَباََن  بِب َ َثِم ،  اْلَعْدُل  اْْلَي ْ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ 
ْعتُ  ، قَاَل: َسَِ ُنوِخيُّ اَن، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز الت َّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْمرِو ْبِن َحسَّ ثَ نَا اَنِفُع ْبُن  اْلَعْسَكِريُّ  َمْكُحواًل يَ ُقوُل: َحدَّ

َع ُعبَاَدَة ْبَن الصَّاِمِت َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَ ُقوُل: ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ   حَمُْموِد ْبِن الرَّبِيِع، َعنْ  لََّم َأْن يُ َفرََّق َبنْيَ أَبِيِه، أَنَّهُ َسَِ
ُلَغ اْلُغاَلُم َوحتَِ ، اأْلُمِّ َوَوَلِدَها  يَض اجْلَارِيَةُ ". فَِقيَل: اَي َرُسوَل هللِا ِإىَل َمََّت؟ قَاَل: " َحَّتَّ يَ ب ْ

 موضوع.  # قال المحقق:
 

يَ ْعُقوبَ   -  18329 ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  بَُكرْيٍ، َعِن  ،  َأْخرَباََن  ثنا يُوُنُس ْبُن  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، 
 ِبَسبَااَي َبِِن قُ َرْيظَةَ قُ َرْيظََة قَاَل: ُثَّ بَ َعَث َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسْعَد ْبَن زَْيٍد َأَخا َبِِن َعْبِد اأْلَْشَهلِ اْبِن ِإْسَحاَق يف ِقصَِّة  

 . فَابْ تَاَع َْلُْم هِبِْم َخْياًل َوِساَلًحا ، ِإىَل جَنْدٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
  لِأَبَوَيْهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ اللِّسَانُ بَابُ الْوَلَدِ تَبَعٌ 

يَ ْعُقوبَ   -   18334 ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  ْبُن  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا يُوُنُس  اْلُمنَاِدي،  ْيِد هللِا ْبِن  ُد ْبُن ُعب َ ثنا حُمَمَّ
ْبنُ  أاََبُن  ثنا  اْلُمَؤدُِّب،  ٍد  َوَسلَّمَ حُمَمَّ َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  َسرِيٍع،  ْبِن  اأْلَْسَوِد  َعِن  احْلََسِن،  َعِن  قَ تَاَدَة،  َعْن  يَزِيَد،  بَ َعَث     

اْلُمْشرِِكنيَ  فَ َقاتَ ُلوا  ُحَننْيٍ  يَ ْوَم  رِّيَّةِ ،  َسرِيًَّة  الذُّ ِإىَل  اْلَقْتُل  هِبُِم  قَالَ ،  فَأَْفَضى  َجاُءوا  ا  مَحََلُكْم فَ َلمَّ َما   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ   
َا َكانُوا أَْواَلَد اْلُمْشرِِكنَي. قَاَل: " َوَهْل ِخيَارُكُ  رِّيَِّة؟ " قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا ِإَّنَّ ٍد ،  ْم ِإالَّ َأْواَلُد اْلُمْشرِِكنيَ َعَلى قَ ْتِل الذُّ َوالَِّذي نَ ْفُس حُمَمَّ

اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ بَِيدِ  الشَّ ". قَاَل  َها ِلَساَُنَا  اْلِفْطَرِة َحَّتَّ يُ ْعِرَب َعن ْ ِإالَّ َعَلى  تُوَلُد  َنَسَمٍة  َما ِمْن  " ِه  َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن َعْنُه:  : يف رَِوايَِة 
َها اْْلَْلَق "  َا احْلُْكُم َْلُْم ِِباَبئِِهمْ َفَجَعَلُهْم  ، ِهَي اْلِفْطَرةُ الَّيِت َفطََر هللاُ َعَلي ْ  َما مَلْ يُ ْفِصُحوا اِبْلَقْوِل اَل ُحْكَم َْلُْم يف أَنْ ُفِسِهْم ِإَّنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْمُبَارَزَةِ 
يَ ْعُقوبَ   -  18344 ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  بَُكرْيٍ، َعِن  ثنا َأمحَْ ،  َأْخرَباََن  ثنا يُوُنُس ْبُن  ُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، 

، َوحُمَمَّ  َثِِن الزُّْهِريُّ َثِِن يَزِيُد ْبُن رُوَماَن، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ، َوَحدَّ ُد ْبُن حَيََْي ْبِن َحبَّاَن، َوَعاِصُم ْبُن ُعَمَر اْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ
َبةُ ْبُن رَبِيَعَة َواْلَولِيُد  ، َوَعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َبْكٍر، َوَغرْيُُهْم ِمْن ُعَلَمائِنَا ْبِن قَ تَاَدَة،  َبةُ ْبُن رَبِيَعةَ َوَشي ْ َفذََكُروا ِقصََّة َبْدٍر َوِفيَها: ُثَّ َخَرَج ُعت ْ

َبَة َفَدَعْوا ِإىَل اْلرِبَازِ  َيٌة ِمَن اأْلَ ،  ْبُن ُعت ْ فَ َقالُوا: ِمَّْن أَنْ ُتْم؟ قَالُوا: رَْهٌط ِمَن اأْلَْنَصاِر. قَالُوا: َما بِنَا إِلَْيُكْم  ،  ْنَصاِر َثاَلثَةٌ َفَخَرَج ِإلَْيِهْم ِفت ْ
نَا َأْكَفاَءاَن ِمْن قَ ْوِمنَا. فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ  ُد َأْخرِْج ِإلَي ْ قُْم اَي  ،   َوَسلََّم: " قُْم اَي مَحَْزةُ ى هللاُ َعَلْيهِ َحاَجٌة. ُثَّ اَنَدى ُمنَاِديِهْم: اَي حُمَمَّ
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ُهْم قَالُوا: ِمَّْن أَنْ ُتْم؟ قَاَل مَحَْزُة: أاََن مَحَْزةُ ْبُن َعبْ ،  َعِليُّ  ا قَاُموا َوَدنَ ْوا ِمن ْ ْيَدةُ ". فَ َلمَّ : أاََن َعِليُّ ْبُن  ،  ِد اْلُمطَِّلبِ قُْم اَي ُعب َ َوقَاَل َعِليٌّ
طَاِلبٍ  عُ ،  َأيِب  َأْكَفاٌء ِكَرامٌ َوقَاَل  نَ َعْم  فَ َقالُوا:  احْلَاِرِث.  ْبُن  ْيَدةُ  ُعب َ أاََن  ْيَدُة:  أَثْ َبَت ،  ب َ َضْربَ َتنْيِ ِكاَلُُهَا  َلَفا  فَاْخت َ َبَة  ُعت ْ ْيَدةُ  ُعب َ فَ بَاَرَز 

َمَكانَهُ ،  َصاِحَبهُ  َلهُ  فَ َقت َ َبَة  َشي ْ مَحَْزةُ  َلهُ ،  َواَبَرَز  فَ َقت َ اْلَولِيَد  َعِليٌّ  َمَكانَهُ َواَبَرَز  ُهَما ،    َصاِحب َ َواْحَتَماَل  َعَلْيِه  َفَذفَ َفا  َبَة  ُعت ْ َعَلى  ُثَّ َكرَّا 
  .َفَحازُوهُ ِإىَل الرَّْحلِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   -  18345 ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن ثنا َأمْحَُد  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َسْهٍل، َأَحُد َبِِن َحارِثَةَ  ُهوِديُّ ِمْن  ،  اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َخَرَج َمْرَحٌب اْلي َ

ُد  ِساَلَحهُ َوُهَو يَ ْرجتَُِز َويَ ُقوُل: َمْن يُ بَارُِز؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن ِْلَذَ ِحْصِن َخْيرَبَ َوَقْد ََجَعَ  ا؟ " فَ َقاَل حُمَمَّ
ُلوا َأِخي اِبأْلَ ،  ْبُن َمْسَلَمَة: َأاَن َلهُ اَي َرُسوَل هللِا، َأاَن َوهللِا اْلَمْوتُوُر الثَّائِرُ  اللُهمَّ َأِعْنهُ َعَلْيِه ". َفذََكَر احْلَِديَث ،  ْمِس. قَاَل: " قُْم ِإلَْيهِ قَ ت َ

َلُه. قَاَل اْبُن ِإْسَحاَق: َخَرَج اَيِسٌر َفرَبََز َلهُ الزَُّبرْيُ ، يف َكْيِفيَِّة ِقتَاِْلَِما ُد ْبُن َمْسَلَمَة َحَّتَّ قَ ت َ فَ َقاَلْت ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َوَضَربَهُ حُمَمَّ
ا َخَرَج ِإلَْيِه الزُّبرَْيُ: اَي َرُسوَل هللِا يَ ْقُتُل اْبِِن. فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صَ  َها َلمَّ لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َبِل ابْ ُنِك يَ ْقتُ ُلهُ َصِفيَّةُ َرِضَي هللاُ َعن ْ

َلهُ الزَُّبرْيُ ُثَّ ،  ِإْن َشاَء هللاُ ". َفَخَرَج الزُّبرَْيُ َوُهَو يَ ْرجتَِزُ  َقيَا فَ َقت َ قَاَل: وََكاَن ذََكَر َأنَّ َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنهُ ُهَو قَ َتَل اَيِسًرا َكَذا يف ،   اْلت َ
َد ْبَن َمْسَلَمَة ُهَو قَ َتَل َمْرَحبًا   َهِذِه الّرَِوايَِة َأنَّ حُمَمَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

ْغَداَد قَااَل: أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حمَُ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ   -  18347 ُد ْبُن   ْبُن ِبْشَراَن، َوأَبُو َعْبِد هللِا احْلَُسنْيُ ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَغَضائِرِيُّ بِب َ مَّ
الرَّزَّازُ  ُمْسِلمٍ ،  َعْمرٍو  اْلُمَسيِِّب ْبِن  بَُكرْيٍ، َعِن  يُوُنُس ْبُن  اجْلَبَّاِر، ثنا  ْبُن َعْبِد  َأمْحَُد  أَبِيِه،    ثنا  ْبُن بُ َرْيَدَة، َعْن  ثنا َعْبُد هللِا   ، اأْلَْزِديِّ

ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: ُأِكيُلُهْم اِبلصَّاِع َكْيَل السَّْنَدرَْه  ،  َوقَ ْوَل َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ مِبَْعنَاهُ ،  َوذََكَر ُخُروَج َمْرَحٍب َورَْجَزهُ ،  َفذََكَر اْلِقصََّة يف َخْيربََ 
َلَفا َضْربَ َتنْيِ فَ َبَدرَهُ َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َفَضَربَهُ فَ َقدَّ احْلََجَر َواْلِمْغَفَر َورَْأَسهُ َووَ قَالَ   َقَع يف اأْلَْضَراِس َوَأَخَذ اْلَمِديَنةَ : فَاْخت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا احْلَُسنْيُ ،  ٍر حَيََْي ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأيِب طَاِلبٍ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َبكْ   -  18348 أنبأ زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب اْلُعْكِليُّ
ا َكاَن يَ ْوُم َخْيرَبَ َفذََكَر بَ ْعَض اْلِقصَّةِ  َواِء َفَدَعا َعِليًّا َرِضَي  قَاَل: ُثَّ َدَعا اِبللِّ   ْبُن َواِقٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َلمَّ

ْيهِ  ن َ َيْشَتِكي َعي ْ َلهُ ،  هللاُ َعْنهُ َوُهَو  اللَِّواَء فَ ُفِتَح  ِإلَْيِه  أَنَّهُ َكاَن ،  َفَمَسَحُهَما ُثَّ َدَفَع  َأيِب  َثِِن  بُ َرْيَدَة يَ ُقوُل: َحدَّ ْبَن  َفَسِمْعُت َعْبَد هللِا 
 َصاِحَب َمْرَحبٍ 
 حسن. # قال المحقق:

 
، َوَبْدُر ْبُن اْْلَي ْ   -  18349 اِجيُّ َثِم اْلَقاِضي، قَااَل: ثنا َعْبُد َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، أنبأ السَّ
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ِه،   َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: ِجْئُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه هللِا ْبُن ُحَسنْيٍ اأْلَْشَقُر، ثنا َأيِب، َعْن َأيِب قَابُوَس، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
 . َوَسلََّم ِبَرْأِس َمْرَحبٍ 

 َعْن ُحَسنْيِ ْبِن َحَسٍن اأْلَْشَقِر مِبَْعنَاهُ ، َعْن أَبِيهِ ، َوَرَواهُ َصاِلُح ْبُن َأمْحَدَ  
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
ثنا َأمْحَُد ْبنُ   -  18350 يَ ْعُقوَب،  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  بَُكرْيٍ، َعِن    َأْخرَباََن  ثنا يُوُنُس ْبُن  َعْبِد اجْلَبَّاِر، 

ِإْسحَ  َخَرجَ اْبِن  قَاَل:  ُودٍّ ،  اَق،  َعْبِد  ْبُن  َعْمُرو  اْْلَْنَدِق  يَ ْوَم  يف ،  يَ ْعِِن  ُمَقنٌَّع  َوُهَو  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َعِليٌّ  فَ َقاَم  يُ بَارُِز؟  َمْن  فَ نَاَدى: 
ُتُكُم الَّيِت  فَ َقاَل: أاََن َْلَا اَي َنِبَّ هللِا. فَ َقاَل: " ِإنَّهُ َعْمٌرو اْجِلْس ". َواَنَدى، احْلَِديدِ  َعْمٌرو: َأاَل رَُجٌل؟ َوُهَو يُ َؤنِّبُ ُهْم َويَ ُقوُل: أَْيَن َجن َّ

".    اَل: َأاَن اَي َرُسوَل هللِا. فَ َقاَل: " اْجِلسْ تَ ْزُعُموَن أَنَّهُ َمْن قُِتَل ِمْنُكْم َدَخَلَها؟ أََفاَل يرَْبُُز ِإِلَّ رَُجٌل؟ فَ َقاَم َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ قَ 
ُسوُل هللِا  فَ َقاَم َعِليٌّ فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا أاََن. فَ َقاَل: " ِإنَّهُ َعْمٌرو ". قَاَل: َوِإْن َكاَن َعْمًرا. فََأِذَن لَهُ رَ ، ُثَّ اَنَدى الثَّالَِثَة َوذََكَر ِشْعًرا 

. قَاَل: اْبُن َعْبِد َمنَاٍف؟ فَ َقاَل:  َفَمَشى ِإلَْيِه َحَّتَّ َأََتهُ َوذَكَ ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َر ِشْعًرا فَ َقاَل َلهُ َعْمٌرو: َمْن أَْنَت؟ قَاَل: أاََن َعِليٌّ
فَ َقاَل َعِليٌّ َرِضَي   هُ َأْن أَُهرِيَق َدَمَك.َأاَن َعِليُّ ْبُن َأيِب طَاِلٍب. فَ َقاَل: َغرْيَُك اَي اْبَن َأِخي ِمْن َأْعَماِمَك َمْن ُهَو َأَسنُّ ِمْنَك فَِإّّنِ َأْكرَ 

َفهُ َكأَنَّهُ ُشْعَلةُ اَنرٍ  َزَل َوَسلَّ َسي ْ َبَل ََنَْو َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ُمْغَضبًا ،  هللاُ َعْنُه: َلِكِنِّ َوهللِا َما َأْكَرهُ َأْن أَُهرِيَق َدَمَك. فَ َغِضَب فَ ن َ ، ُثَّ أَق ْ
َلهُ َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ْقب َ رََقةِ   َواْست َ هُ ،  ِبَدرَقَِتِه َفَضَربَهُ َعْمٌرو يف الدَّ ْيَف َوَأَصاَب رَْأَسهُ َفَشجَّ َها َوأَثْ َبَت ِفيَها السَّ َوَضَربَهُ َعِليٌّ ،  فَ َقدَّ

َع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعَلى َحْبِل اْلَعاِتِق َفَسَقَط َوََثَر اْلَعَجاجُ  فَ َعَرَف َأنَّ َعِليًّا َرِضَي هللاُ ، َوَسلََّم التَّْكِبريَ َوَسَِ
َلهُ   َعْنهُ َقْد قَ ت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي نَقْلِ الرُّءُوسِ 
ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي    -  18353 يَق َرِضَي هللاُ قَاَل: َوَحدَّ دِّ ثَهُ َأنَّ َأاَب َبْكٍر الصِّ ، أَنَّهُ َحدَّ اجْلََزِريِّ

ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبنُ  ُتْم. قَاَل: َوَحدَّ َثِِن َصاِحٌب لَنَا،  َمْعَمرٍ   َعْنهُ ُأيتَ ِبَرْأٍس فَ َقاَل: بَ َغي ْ هللاُ    َعِن الزُّْهِريِّ قَاَل: مَلْ حُيَْمْل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى،  َحدَّ
َلْت ِإلَْيِه الرُُّءوُس  ،  َواَل يَ ْوَم َبْدرٍ ،  َعَلْيِه َوَسلََّم رَْأٌس ِإىَل اْلَمِديَنِة َقطُّ  َل ِإىَل َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َفَكرَِه َذِلَك. قَاَل: َوَأوَُّل َمْن محُِ َومحُِ

 َعْبُد هللِا ْبُن الزَُّبرْيِ. 
ْيُخ: َوالَّ   -  18354 ِن ُعْقَبَة، ِذي َرَوى أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اجْلَرَّاِح، َعْن مَحَّاِد ْبِن ُأَساَمَة، َعْن َبِشرِي بْ قَاَل الشَّ

ٍس فَ َلهُ َعَلى هللِا َما ََتىنَّ ". َفَجاَءهُ رَُجاَلِن ِبَرْأٍس َعْن َأيِب َنْضَرَة، قَاَل: لَِقَي النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَعُدوَّ فَ َقاَل: " َمْن َجاَء ِبَرأْ 
دٍ ،  فَاْخَتَصَما ِفيهِ  ْبُن حُمَمَّ أَبُو َبْكِر  َأْخرَباََنهُ  اْلَفَسِويُّ ،  فَ َقَضى ِبِه أِلََحِدُِهَا.  احْلَُسنْيِ  أَبُو  اللُّْؤلُِؤيُّ ،  أَنْ بَأَ  أَبُو َعِليٍّ  أَبُو َداُوَد ،  ثنا  ثنا 

َقِطعٌ َفذَكَ  ْساَلمِ ، َوِفيِه ِإْن ثَ َبَت حَتْرِيٌض َعَلى قَ ْتِل اْلَعُدوِّ ، َرُه. فَ َهَذا َحِديٌث ُمن ْ ْرِك ِإىَل ِباَلِد اإْلِ  َولَْيَس ِفيِه نَ ْقُل الرَّْأِس ِمْن ِباَلِد الشِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ لَا تُبَاعُ جِيفَةُ مُشْرِكٍ 
ٍد اْلُمْقِرئُ َأْخرَباََن أَبُو احلَْ   -  18355 ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا  ،  َسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ

َلى، َعِن احْلََكِم، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن  ، أنبأ ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ ُد ْبُن َكِثرٍي اْلَعْبِديُّ ُهَماحُمَمَّ َأنَّ اْلُمْسِلِمنَي ، َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
ُلوهُ  َهاُهُم النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَِبيُعوا ِجيَفَة ُمْشِركٍ ، َفَسأَلُوُهْم َأْن َيْشرَتُوهُ ، َأَصابُوا رَُجاًل ِمْن ُعظََماِء اْلُمْشرِِكنَي فَ َقت َ  فَ ن َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْغَدادَ  - 18356 أنبأ أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن احْلََسِن احْلَْريِبُّ، ثنا ، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ
اٌج، َعِن احْلََكِم، َعْن ِمقْ  ُهَماَعفَّاُن، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، أنبأ َحجَّ َأنَّ رَُجاًل ِمَن اْلُمْشرِِكنَي قُِتَل  ، َسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

اأْلَْحَزابِ  اثْ ،  يَ ْوَم  نَا ِِبََسِدِه َونُ ْعِطَيَك  ِإلَي ْ ابْ َعْث  َأِن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  ِإىَل َرُسوِل  اْلُمْشرُِكوَن  َعَث  أَْلفً فَ ب َ ا. فَ َقاَل َِنْ َعَشَر 
 َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َخرْيَ يف َجَسِدِه َواَل يف ََثَِنِه "

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ السَّوَادِ 
َهقَ   -  18381 ي ْ بِب َ اَمغَاّنُّ  الدَّ َعِليٍّ  ْبُن  َأمْحَُد  َمْنُصوٍر  أَبُو  َسَْ ،  َأْخرَباََن  اإْلِ َبْكٍر  أَبُو  يُوُسَف أنبأ  ْبُن  َهارُوُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ   ، اِعيِليُّ

قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ ،  ثنا اْبُن َأيِب ُعَمَر، ثنا ُسْفيَاُن، َعِن اْبِن َأيِب َخاِلٍد، َعْن قَ ْيٍس، َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ،  اْلَقِطيِعيُّ 
ْفَتُحوََنَا ". فَ َقاَم رَُجٌل فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا َهْب ِلَ ابْ َنَة بَِقيَلَة. قَاَل:  ،  ِلَ احلِْريَةُ َكأَنْ يَاِب اْلِكاَلبِ   َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُمثَِّلتْ  َوِإنَُّكْم َست َ

َما ِشْئتَ  اْحُكْم  ِبَكْم؟  نَ َعْم. قَاَل:  أَتَِبيُعَها؟ قَاَل:  أَبُوَها فَ َقاَل:  َها َفَجاَء  ِإايَّ ". فََأْعطَْوهُ  َلَك  أَْلُف ِدرْ " ِهَي  َهٍم. قَاَل: َقْد  . قَاَل: 
 َأَخْذَُتَا. قَالُوا َلُه: َلْو قُ ْلَت َثاَلِثنَي أَْلًفا أَلََخَذَها. قَاَل: َوَهْل َعَدٌد َأْكثَ ُر ِمْن أَْلٍف؟.  

َهَكَذا  ُسْفيَاَن  َعْن  ُعَمَر  َأيِب  اْبُن  ِبِه  ُجْدَعانَ ،  تَ َفرََّد  ْبِن  زَْيِد  ْبِن  َعْن َعِليِّ  َعْنهُ  َغرْيُهُ  ْبِن   َوقَاَل  ُخَرميِْ  َعْن  احْلَِديُث  َهَذا  َواْلَمْشُهوُر 
ِة يف آِخِر َغْزَوِة تَ بُوكَ ، َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهِذهِ اْلَمْرَأةَ ، َأْوسٍ  بُ وَّ  َوَقْد رُوِّينَا يف ِكتَاِب َداَلئِِل الن ُّ

 موضوع.  # قال المحقق:
 

 بُ مَنْ رَأَى قِسْمَةَ الْأَرَاضِي الْمَغْنُومَةِ وَمَنْ لَمْ يَرَهَا بَا 
ٍد اْلُمْقِرئُ   -  18387 ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا  ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ

ْبُن ِغيَ  اْلَواِحِد  ْبُن ُعَمرَ َعْبُد  ْيُد هللِا  ْبُن َسَلَمَة، أنبأ ُعب َ اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ ،  اٍث، ثنا مَحَّاُد  ِفيَما حَيِْسُب أَبُو َسَلَمةَ َعْن 
قَ  ِإىَل  َأجْلََأُهْم  َحَّتَّ  َخْيرَبَ  َأْهَل  قَاَتَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  ُهَما  َوالنَّْخلِ ،  ْصرِِهمْ َعن ْ َوالزَّرِْع  اأْلَْرِض  َعَلى  ، فَ غََلَب 

َها َوَْلُْم َما مَحََلْت رَِكاهُبُْم َوِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َهاَفَصاحَلُوهُ َعَلى َأْن جَيُْلوا ِمن ْ ْيَضاءُ َوخَيُْرُجوَن ِمن ْ َواْشرَتََط ،  الصَّْفَراءُ َواْلب َ
ئًاَعَلْيهِ  َشي ْ يُ غَيُِّبوا  َيْكُتُموا َواَل  اَل  َأْن  َعْهدَ ،  ْم  َْلُْم َواَل  ِذمََّة  َفاَل  فَ َعُلوا  َأْخَطَب َكاَن  ،  فَِإْن  ْبِن  حِلُِييِّ  َوُحِليٌّ  َماٌل  ِفيِه  َمْسًكا  ُبوا  فَ َغي َّ
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: " َما فَ َعَل َمْسُك ُحَييٍّ الَِّذي َجاَء فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ ، اْحَتَمَلهُ َمَعهُ ِإىَل َخْيرَبَ ِحنَي ُأْجِلَيِت النَِّضريُ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعمِّ ُحَييٍّ
َفَقاُت َواحْلُُروُب. فَ َقاَل: " اْلَعْهُد َقرِيٌب َواْلَماُل َأْكثَ ُر ِمنْ  ْتهُ الن َّ َصلَّى  َذِلَك ". َفَدفَ َعهُ َرُسوُل هللِا  ِبِه ِمَن النَِّضرِي؟ " فَ َقاَل: َأْذَهب َ

هُ ِبَعَذابٍ  يًّا َيطُوُف يف َخرِبٍَة َهُهنَا ". ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل الزَُّبرْيِ َفَمسَّ َوَقْد َكاَن ُحَييٌّ قَ ْبَل َذِلَك َدَخَل َخرِبًَة فَ َقاَل: " َقْد رَأَْيُت ُحي َ
َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْبَِنْ َحِقيٍق َوَأَحُدُُهَا َزْوُج َصِفيََّة بِْنِت ُحِييِّ ْبِن فَ َقَتَل  ،  َفَذَهُبوا َوطَافُوا فَ َوَجُدوا اْلَمْسَك يف اْْلَرِبَةِ 

أَْمَواَْلُْم اِبلنَّْكِث الَِّذي  ،  َوَسََّب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِنَساَءُهْم َوَذرَارِي َُّهمْ ،  َأْخَطبَ  َها َوَقَسَم  ُهْم ِمن ْ َأْن جُيِْلي َ َنَكثُوا َوَأرَاَد 
هللِا   لَِرُسوِل  َيُكْن  َومَلْ  َها.  َعَلي ْ َونَ ُقوُم  ُنْصِلُحَها  اأْلَْرِض  َهِذِه  َنُكوُن يف  َدْعنَا  ُد  حُمَمَّ اَي  أِلَْصَحابِِه  فَ َقالُوا:  َوَسلََّم َواَل  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى 

َها يَ ُقوُموَن َعَلي ْ َهاوَ ،  ِغْلَماٌن  يَ ُقوُموا َعَلي ْ َأْن  يَ ْفُرُغوَن  َما ،  َكانُوا اَل  ْطَر َعْن ُكلِّ َزرٍْع َوَُنٍْل َوَشْيٍء  الشَّ َأنَّ َْلُُم  فََأْعطَاُهْم َخْيرَبَ َعَلى 
هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َيَْتِيِهْم ُكلَّ َعامٍ ،  َبَدا ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى  هللِا ْبُن َرَواَحةَ  نُ ُهُم الشَّْطرَ   وََكاَن َعْبُد  َفَشَكْوا ،  فَ َيْخُرُصَها َعَلْيِهْم ُثَّ ُيَضمِّ

يَ ْرُشوهُ  َأْن  َوَأرَاُدوا  َخْرِصِه  َة  ِشدَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  لََقْد  ،  ِإىَل  َوهللِا  ْحَت؟  السُّ ي  ِِ ُتْطِعُموَن هللِا  َأْعَداَء  اَي   " قَاَل: 
ُتُكْم ِمْن ِعْنِد   ِتُكْم ِمَن اْلِقَرَدِة َواْْلَنَازِيرِ ِجئ ْ هُ َعَلى ، َأَحبِّ النَّاِس ِإِلَّ َوأَلَنْ ُتْم أَبْ َغُض ِإِلَّ ِمْن ِعدَّ ُكْم َوُحبِّ ِإايَّ َواَل حَيِْمُلِِن بُ ْغِضي ِإايَّ

َماَواُت َواأْلَْرُض. قَا َنُكْم ". فَ َقالُوا: هِبََذا قَاَمِت السَّ َل: َورََأى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِعنْيِ َصِفيََّة ُخْضَرةً  َأْن اَل َأْعِدَل بَ ي ْ
اَنئَِمةٌ  َوأاََن  َحِقيٍق  اْبِن  ِحْجِر  رَْأِسي يف  فَ َقاَلْت: َكاَن   ." اْْلُْضَرةُ  َهِذِه  َما  َصِفيَّةُ  اَي   " ِحْجِري ،  فَ َقاَل:  يف  َوَقَع  َقَمًرا  ، فَ َرأَْيُت َكَأنَّ 

قَ َتَل َزْوِجي ،  َسلََّم ِمْن أَبْ َغِض النَّاِس ِإِلَّ ْخرَبْتُهُ ِبَذِلَك فَ َلطََمِِن َوقَاَل: ََتَنَّنْيَ َمِلَك يَ ْثِرَب. قَاَلْت: وََكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ فَأَ 
وََكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى ،  َحَّتَّ َذَهَب َذِلَك ِمْن نَ ْفِسي ،  َليَّ اْلَعَرَب َوفَ َعَل َوفَ َعَل "َوَأيِب َفَمازَاَل يَ ْعَتِذُر ِإِلَّ َويَ ُقوُل: " ِإنَّ َأاَبِك أَلََّب عَ 

ا َكانَ ،  ا ِمْن َشِعريٍ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يُ ْعِطي ُكلَّ اْمَرأٍَة ِمْن ِنَسائِِه ََثَاِننَي َوْسًقا ِمْن ََتٍْر ُكلَّ َعاٍم َوِعْشرِيَن َوْسقً  زََمُن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب   فَ َلمَّ
وا اْلُمْسِلِمنَي َوأَْلَقَوا اْبَن ُعَمَر ِمْن فَ ْوِق بَ ْيٍت فَ َفَدُعوا َيَدْيهِ  فَ َقاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه: َمْن َكاَن  ،  َرِضَي هللاُ َعْنهُ َغشُّ

ُهمْ فَ ْلَيْحُضْر َحَّتَّ نَ ْقسِ  َلهُ َسْهٌم ِمْن َخْيربََ  ن َ ُهْم فَ َقاَل رَئِيُسُهْم: اَل َُتْرِْجنَا، َمَها بَ ي ْ ن َ َدْعنَا َنُكوُن ِفيَها َكَما أَقَ رَّاَن َرُسوُل ، فَ َقَسَمَها بَ ي ْ
اهُ َسَقَط َعِنِّ قَ ْوُل َرُسوِل هللِا َصلَّى فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِلَرئِيِسِهْم: أَتُ رَ ،  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ 

اِم يَ ْوًما ُثَّ يَ ْوًما ُثَّ يَ ْوًما " . َوَقَسَمَها ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َبنْيَ َمْن هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكْيَف ِبَك ِإَذا رََقَصْت ِبَك رَاِحَلُتَك ََنَْو الشَّ
 ِل احْلَُدْيِبَيةِ َكاَن َشِهَد َخْيرَبَ ِمْن َأهْ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي   -  18393 ، ثنا قُ َراٌد ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ورِيُّ ٍد الدُّ ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ
ى ْبُن رََجاٍء، عَ  هللاُ  ْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َأيِب رَاِفٍع، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  أَبُو نُوٍح، ثنا اْلُمَرجَّ

َتَحَها هللاُ َوَرُسولُهُ َفِهَي ّلِلَِِّ َوِلَرُسولِهِ  ت َ َا قَ ْريٍَة اف ْ َا قَ ْريَةٍ ، َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َأميُّ َوًة َفُخُمُسَها ّلِلَِِّ َوِلَرُسولِِه َوأميُّ َتَحَها اْلُمْسِلُموَن َعن ْ ت َ  اف ْ
َها ".   تُ َها ِلَمْن قَاَتَل َعَلي ْ  َوبَِقي َّ

: أَبُو َسَلَمَة َهَذا ُهَو ِعْنِدي َصاِحُب الطََّعاِم َأْو مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ  وِريُّ ْيُخ: َوَقْد َرَويْ نَاهُ يف ِكتَاِب اْلَقْسِم قَاَل  ،  قَاَل أَبُو اْلَفْضِل الدُّ الشَّ
بٍِّه َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ مِبَْعنَاهُ   ِمْن َحِديِث َُهَّاِم ْبِن ُمن َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ الْأَسرِيِ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ الْعَهْدُ أَنْ لَا يَهْرُبَ 

َعبْ   -  18420 أَبُو  ِإْسَحاَأْخرَباََن  ثنا  الصَّغَاّنُّ،  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  ْبُن ِد  ُق 
َلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل ُتَساِكُنوا اْلُمْشرِِكنَي  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ ،  ِإْدرِيَس، ثنا َُهَّاٌم، َعْن قَ تَاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن ََسَُرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ 

ُهْم أَْو َجاَمَعُهْم فَ َلْيَس ِمنَّا " ، َواَل جُتَاِمُعوُهمْ   َفَمْن َساَكن َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 وَأَنْفُسِهِمْ بَابُ الْأَسرِيِ يُؤَمَّنُ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَغْتَالَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ  
حمَُ   -   18422 ثنا  َداُوَد،  أَبُو  ثنا  َحِبيٍب،  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  فُوَرٍك،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َعِن َوَأْخرَباََن  َأاَبَن،  ْبُن  ُد  مَّ

َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  اٍد  َشدَّ ْبِن  رِفَاَعَة  َعْن   ، دِّيِّ َثِِن ،  السُّ َعْنهُ   َحدَّ هللاُ  َرِضَي  اْْلَُزاِعيُّ  احْلَِمِق  ْبُن  َعَلْيِه ،  َعْمُرو  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ 
َلهُ فََأاَن بَِريٌء ِمَن اْلَقاِتِل َوِإْن َكا  ًرا " َن اْلَمْقتُوُل َكافِ َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َأمََّن الرَُّجُل الرَُّجَل َعَلى نَ ْفِسِه ُثَّ قَ ت َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ  - 18424 ٍد اْلَعَنِزيُّ ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َصاِلٍح، ثنا َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ارِِميُّ
ْبُن ُشَرْيٍح، َعنِ  َوةُ  َأْخرَبّن َحي ْ َمَع   اْبُن َوْهٍب،  هللِا َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: ُكنَّا  ْبِن َعْبِد  ْبِن َسْعٍد، َعْن َجاِبِر  اْْلَاِد، َعْن ُشَرْحِبيَل  اْبِن 

هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َغْزَوِة َخْيربََ  اُؤوا ِبِه ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى َخَرَجْت َسرِيٌَّة فََأَخُذوا ِإْنَسااًن َمَعهُ َغَنٌم يَ ْرَعاَها َفجَ ،  َرُسوِل 
فَ َقاَل َلهُ الرَُّجُل: ِإّّنِ َقْد آَمْنُت ِبَك َومِبَا ِجْئَت ِبِه  ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكلََّمهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما َشاَء هللاُ َأْن يَُكلَِّمهُ ِبهِ 

اََتِن َوَأْكثَ ُر ِمْن َذِلَك. قَاَل: " اْحِصْب ُوُجوَهَها ت َ َفَكْيَف اِبْلَغَنِم اَي َرُسو  اةُ َوالشَّ َا أََمانٌَة َوِهَي لِلنَّاِس الشَّ ْرِجْع ِإىَل َأْهِلَها".  َل هللِا؟ فَِإَنَّ
َم ِإىَل الصَّفِّ فََأَصابَهُ ،  ُكلُّ َشاٍة ِإىَل َأْهِلَها  فََأَخَذ قَ ْبَضًة ِمْن َحْصبَاَء َأْو تُ َراٍب فَ َرَمى ِبِه َوُجوِهَها َفَخَرَجْت َتْشَتدُّ َحَّتَّ َدَخَلتْ  ُثَّ تَ َقدَّ

ا ، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْدِخُلوهُ  َلهُ َومَلْ ُيَصلِّ ّلِلَِِّ َسْجَدةً َقطُّ فَأُْدِخَل ِخبَاَء َرُسوِل هللِا َصلَّى ،  ْْلِبَاَء"َسْهٌم فَ َقت َ
"  هللاُ   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلْيِه ُثَّ َخَرَج فَ َقاَل:  ِإَذا فَ رََغ َرُسوُل هللِا َصلَّى  ِإْساَلُم َصاِحِبُكمْ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ  لََقْد ،  َلَقْد َحُسَن 

أَ  مَلْ  اْلِعنِي".  احْلُوِر  ِمَن  َلهُ  َلَزْوَجَتنْيِ  ِعْنَدهُ  َوِإنَّ  َعَلْيِه  َسْعدٍ َدَخْلُت  ْبِن  ُشَرْحِبيَل  َحِديِث  ِمْن  ِإالَّ  َمْوُصواًل  ِفيِه.  ،  ْكتُ ْبهُ  َتَكلَُّموا  َوَقْد 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َيَسارٍ  ا ِبِِْسنَاٍد  ِإالَّ َأَنََّ ،  َورُِوي َعْن َأيِب اْلَعاِص ْبِن الرَّبِيِع ِفيِه ِقصٌَّة َشِبيَهٌة هِبَِذهِ ، َعْن أَبِيِه ُمْرَساًل ،  ورُِوَي َعْن حُمَمَّ

 ُمْرَسلٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   -  18425 ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن   ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، قَاَل: َخَرَج أَبُو اْلَعاِص ْبُن الرَّبِيِع ََتِجًرااْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ اِم وََكاَن  َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ ِإىَل الشَّ
َمْأُموانً  قَاِفاًل ،  رَُجاًل  َبَل  فَأَق ْ ِلُقَرْيٍش  َبَضاِئُع  َمَعهُ  ِلَرُسو ،  وََكاَنْت  َسرِيَّةٌ  ِعريَهُ فَ َلِقَيهُ  فَاْستَاقُوا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َلتَ   ِل  ، َوأَف ْ
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ُهمْ  ن َ َها  ،  َوَقِدُموا َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبَا َأَصابُوا فَ َقَسَمهُ بَ ي ْ َوأََتى أَبُو اْلَعاِص َحَّتَّ َدَخَل َعَلى زَيْ َنَب َرِضَي هللاُ َعن ْ
َفَدَعا َرُسوُل ،  ْن َأْمَواِل النَّاسِ َوَسَأَْلَا َأْن َتطُْلَب َلهُ ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَدَّ َماِلِه َعَلْيِه َوَما َكاَن َمَعهُ مِ ،  َجاَر هِبَا فَاْستَ 

رِيََّة َفَسأََْلُمْ  َة فََأدَّى َعَلى النَّاِس َما َكاَن َمَعهُ ِمْن َبَضائِِعِهمْ ،  ْيهِ فَ َردُّوا َعلَ ،  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم السَّ َحَّتَّ ،  ُثَّ َخَرَج َحَّتَّ َقِدَم َمكَّ
َقْد َوَجْداَنَك َوِفيًّا َكرميًا.  َجَزاَك هللاُ َخرْيًاِإَذا فَ رََغ قَاَل: اَي َمْعَشَر قُ َرْيٍش َهْل بَِقَي أِلََحٍد ِمْنُكْم َمِعي َماٌل مَلْ َأرُدَّهُ َعَلْيِه؟ قَالُوا: اَل، فَ 

َعِِن َأْن ُأْسِلَم قَ ْبَل َأْن أَْقَدَم َعَلْيُكْم ِإالَّ ََتَوُّفًا َأْن َتظُنُّوا َأّّنِ إِ  َا َأْسَلْمُت أِلَْذَهَب ِبَِْمَواِلُكمْ فَ َقاَل: َأَما َوهللِا َما َمن َ فَِإّّنِ َأْشَهُد َأْن  ،  َّنَّ
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  ، اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ   َوَأنَّ حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْأَسرِيِ يَسْتَعِنيُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ عَلَى قِتَالِ الْمُشْرِكِنيَ 
يَ ْعُقوبَ   -  18426 ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعْبِد هللِا  بَُكرْيٍ، َعِن  ثنا  ،  َأْخرَباََن  ثنا يُوُنُس ْبُن  َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، 

، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن احْلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم، َعْن أُمِّ   َثِِن الزُّْهِريُّ َها َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى  اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ َسَلَمَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
ةُ َفذََكَرِت احْلَِديَث يف ِهْجَرَِتِْم ِإىَل َأْرِض احْلَبَ هللاُ َعلَ  نَا َمكَّ ا َضاَقْت َعَلي ْ َا قَاَلْت: َلمَّ َشِة َوَما َكاَن ِمْن بِْعَثِة قُ َرْيٍش َعْمَرو ْيِه َوَسلََّم َأَنَّ

لُِيْخرَِجُهمْ  َأيِب رَبِيَعَة ِإىَل النََّجاِشيِّ  اْلَعاِص َوَعْبَد هللِا ْبَن  ِمْن ِباَلِدِه َويَ ُردَُّهْم َعَلْيِهمْ ْبَن  ْبِن َأيِب طَاِلٍب  ،    ِمْن ُدُخوِل َجْعَفِر  َوَما َكاَن 
: َهْل َمَعُكْم َشْيٌء ِمَّا َجاَء بِِه؟ ُهْم َعَلى النََّجاِشيِّ قَاَل: فَ َقاَل النََّجاِشيُّ َرأَ َعَلْيِه  فَ َقاَل لَهُ َجْعَفٌر: نَ َعْم. فَ قَ   َوَأْصَحاِبِه َرِضَي هللاُ َعن ْ

َتهُ  ُثَّ قَاَل: ِإنَّ َهَذا اْلَكاَلَم ،  َوَبَكْت َأَساِقَفُتهُ َحَّتَّ َأْخَضُلوا َمَضاِجَعُهمْ ،  َصْدرًا ِمْن كهيعص فَ َبَكى َوهللِا النََّجاِشيُّ َحَّتَّ َأْخَضَل حِلْي َ
ُموَسى  ِبِه  الَّيِت َجاَء  اْلِمْشَكاِة  ِمَن  َمْرمَيَ  اْنطَِلُقوا رَاشِ ،  لََيْخرُُج  اْبِن  يَ ُقولُوَن يف ِعيَسى  ُْم  َأَنَّ لَهُ  َتْصوِيِرُِهَا  احْلَِديَث يف  ِديَن. ُثَّ ذََكَر 

اَلُم أَنَّهُ َعْبدٌ  َقاَل لَهُ َجْعَفٌر: نَ ُقوُل:  َفَدَخُلوا َعَلْيِه َوِعْنَدهُ َبطَارِقَ ُتهُ فَ َقاَل: َما تَ ُقولُوَن يف ِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َعَلْيِه السَّاَلُم؟ ف َ ،  َعَلْيِه السَّ
النََّجاِشيُّ  َفَدىلَّ  تُوِل.  اْلب َ اْلَعْذرَاِء  َمْرمَيَ  ِإىَل  أَْلَقاَها  َورُوُحهُ  وََكِلَمُتهُ  َوَرُسولُهُ  هللِا  َعْبُد  ُأْصبُ َعْيِه  ُهَو  َبنْيَ  ُعَوْيًدا  فََأَخَذ  اأْلَْرِض  ِإىَل  يََدهُ   

َمرْ  اْبُن  ِعيَسى  َعَدا  َما  احْلَِديثَ فَ َقاَل:  ذََكَر  ُثَّ  اْلُعَوْيَد.  َهَذا  قُ ْلَت  َما  احْلََبَشِة  ،  مَيَ  ِمَن  رَُجٌل  َعَلْيِه  َخَرَج  َأْن  يَ ْنَشْب  فَ َلْم  قَاَلْت: 
َك اْلَمِلُك َعَلْيِه فَ يَْأيت َمِلٌك اَل يَ ْعِرُف ِمْن فَ َوهللِا َما َعِلْمتُ نَا َحزانَّ ُحْزاًن َقطُّ َكاَن َأَشدَّ ِمْنهُ فَ َرقًا ِمْن َأْن يَْظَهَر َذلِ ،  يُ نَازُِعهُ يف ُمْلِكهِ 

ْنِصُرهُ لِلنََّجاِشيِّ ، َحقِّنَا َما َكاَن يَ ْعِرفُ  َفَخَرَج إِلَْيِه َسائًِرا فَ َقاَل َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َفَجَعْلنَا َنْدُعو هللاَ َوَنْست َ
ْعضٍ  َعَة َحَّتَّ يَ ْنظَُر َعَلى َمْن َتُكوُن؟ فَ َقاَل الزَُّبرْيُ َرِضَي هللاُ َعْنهُ وَكَ بَ ْعُضُهْم لِب َ اَن ِمْن َأْحَدثِِهْم ِسنًّا:  : َمْن رَُجٌل خَيُْرُج فَ َيْحُضُر اْلَوق ْ

َفُخوا لَهُ ِقْربًَة َفَجَعَلَها يف َصْدرِهِ  َها يف النِّي ،  َأاَن. فَ ن َ َقى النَّاسُ ُثَّ َخَرَج َيْسَبُح َعَلي ْ قَِّة اأْلُْخَرى ِإىَل َحْيُث اْلت َ ، ِل َحَّتَّ َخَرَج ِمَن الشِّ
َلهُ َوظََهَر النََّجاِشيُّ َعَلْيهِ  َعَة َوَهَزَم هللاُ َذِلَك اْلَمِلَك َوقَ ت ْ نَا ِبرَِدائِِه وَ ،  َفَحَضَر اْلَوق ْ يَ ُقوُل:  َفَجاَءاَن الزَُّبرْيُ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َفَجَعَل يُِليُح ِإلَي ْ

 فَ َوهللِا َما َفرِْحنَا ِبَشْيٍء فَ َرَحنَا ِبظُُهوِر النََّجاِشيِّ ، َأاَل أَْبِشُروا فَ َقْد َأْظَهَر هللاُ النََّجاِشيَّ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ فَضْلِ الْحَرْسِ فِي سَبِيلِ اهللِ 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوَب احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو  - 18444 ٌد، ثنا ، َعْبِد هللِا حُمَمَّ ِد ْبِن حَيََْي، ثنا ُمَسدَّ ثنا حَيََْي ْبُن حُمَمَّ

ُهَما َأنَّ  حَيََْي ْبُن َسِعيٍد، ثنا ثَ ْوُر ْبُن يَزِيَد، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعاِئٍذ، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضيَ   النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه هللاُ َعن ْ
لََعلَّهُ  َأْرِض َخْوٍف  اْلَقْدِر؟ َحاِرٌس َحَرَس يف  َلِة  ِمْن لَي ْ َلٍة أَْفَضَل  بَِلي ْ أُنَ بُِّئُكْم  " َأاَل  َأْهِلِه ". رَفَ َعهُ حَيََْي  َوَسلََّم قَاَل:  ِإىَل  يَ ْرِجَع  َأْن اَل   

 اْلَقطَّاُن َوَوقَ َفهُ وَِكيعٌ 
 ضعيف.  قق:# قال المح

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   -  18445 ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أنبأ حُمَمَّ

ِد ْبِن َُسَرْيٍ  ، َعْن َأيِب َرحْيَانََة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل هللِا  َأْخرَبّن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُشَرْيٍح، َعْن حُمَمَّ ، َعْن َأيِب َعِليٍّ اجْلَْنِبِّ
احْلَِفرَي ُثَّ يَْدُخُل ِفيِه َويُ َغطِّي  َأَحُداَن حَيِْفرُ َحَّتَّ ِإَذا َكاَن ، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َغْزَوٍة فََأْوََف بِنَا َعَلى َشَرٍف فََأَصابَ نَا بَ ْرٌد َشِديدٌ 

ِِبَْجَفِتهِ  لَ ،  َعَلْيِه  اللَّي ْ حَيُْرُسنَا  رَُجٌل  َأاَل   " قَاَل:  النَّاِس  ِمَن  َذِلَك  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  رََأى  ا  ِبُدَعاٍء فَ َلمَّ لَهُ  هللاَ  َأْدُعو  َة 
قَاَل أَبُو َرحْيَانََة َرِضَي هللاُ َعْنُه: فَ ُقْلُت: أاََن، َفَدَعا  ، ْضاًل؟ " فَ َقاَم رَُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر فَ َقاَل: أاََن اَي َرُسوَل هللِا. َفَدَعا لَهُ ُيِصيُب ِبِه فَ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُحّرَِمِت النَّاُر َعَلى َعنْيٍ َدَمَعْت ِمْن َخْشَيِة  ُثَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ،  ِل ِبُدَعاٍء ُهَو ُدوَن َما َدَعا ِبِه ِلْْلَْنَصارِيِّ 
ْعتُهُ ُحّرَِمِت النَّاُر َعَلى َعنْيٍ َسِهَرْت يف َسِبيِل هللِا ". قَاَل: َوَنِسيُت الثَّالِثََة. قَاَل أَبُو ُشَرْيح َوُهَو َعْبدُ ،  هللاِ   الرَّمْحَِن ْبُن ُشَرْيٍح: َوَسَِ

 ُد أَنَّهُ قَاَل: " ُحّرَِمِت النَّاُر َعَلى َعنْيٍ َغضَّْت َعْن حَمَارِِم هللِا َأْو َعنْيٍ فُِقَئْت يف َسِبيِل هللِا " بَ عْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اْلَعَلِويُّ   -  18446 احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  احْلََسِن حُمَمَّ أَبُو  ُد ْبُن محَْ ،  َأْخرَباََن  َنْصٍر حُمَمَّ اْلَمْرَوِزيُّ أنبأ أَبُو  ْبِن َسْهٍل  ْبُن  ،  َدَوْيِه  هللِا  ثنا َعْبُد 

، ثنا َصا يٍل اجْلَُمِحيُّ ، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َجَِ ٍد، َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز، مَحَّاٍد اآْلُمِليُّ ِلُح ْبُن حُمَمَّ
بْ  قَ ْيِس  احْلََرسِ َعْن  َحاِرَس  هللاُ  رَِحَم   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  َأْخرَبَهُ  أَنَّهُ  احْلَاِرِث،  ". ِن    

، َعْن َصاِلٍح، َعْن ُعَمَر َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ   -  18447 رَاَوْرِديِّ َلْيِه َوَسلََّم. َوَأْخرَباََنهُ َعِليُّ َورُِوَي َعِن الدَّ
، ثنا َعِليُّ ْبُن َِبْرٍ  ْيٍد، ثنا َسِعيُد ْبُن ُعْثَماَن اأْلَْهَواِزيُّ ، َفذََكَرهُ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ رَاَوْرِديُّ  ، ثنا الدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 غَزْوَة  فَوَرَّى بِغَيْرِهَا بَابُ مَنْ أَرَادَ  
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   -  18454 ُد ْبُن ِإْسَحاَق  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

هللاُ َعْنهُ ثنا حَمُْموُد ْبُن َغْياَلَن، ثنا َعبْ ،  الصَّغَاّنُّ  ْبِن َماِلٍك َرِضَي  أََنِس  ََثبِتًا اْلبُ نَاّنَّ حُيَدُِّث َعْن  ْعُت  َمْعَمٌر، قَاَل: َسَِ الرَّزَّاِق، أنبأ   ُد 
اُج ْبُن ِعاَلٍط: اَي َرُسوَل هللاِ  َتَح َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيرَبَ قَاَل احْلَجَّ ت َ ا اف ْ َة َمااًل، َوِإنَّ ِل هِبَا َأْهاًل  إِ قَاَل: َلمَّ ، نَّ ِل مِبَكَّ

ئًا. فََأِذَن لَهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ   ُهْم فََأاَن يف ِحلٍّ ِإْن َأاَن نِْلُت ِمْنَك َشي ْ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَ ُقوَل َما َشاَء قَاَل: فَأََتى  َوِإّّنِ أُرِيُد َأْن آتِي َ
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فَِإّّنِ  ِعْنَدِك  َما َكاَن  ِل  اَْجَِعي  فَ َقاَل:  َقِدَم  ِحنَي  اْستُِبيُحوا َوُأِصيَبْت    اْمَرأََتهُ  َقِد  ُْم  فَِإَنَّ َوَأْصَحابِِه  ٍد  َغنَائِِم حُمَمَّ ِمْن  َأْشرَتَِي  َأْن  أُرِيُد 
َة فَانْ َقَمَع اْلُمْسِلُمونَ   ْبَن َعْبِد اْلُمطَِّلِب فَ َعِقَر َوبَ َلَغ اْْلرََبُ اْلَعبَّاسَ ،  َوَأْظَهَر اْلُمْشرُِكوَن فَ َرًحا َوُسُرورًا،  َأْمَواُْلُْم. قَاَل: َوَفَشا َذِلَك مِبَكَّ

ْلَقى ،  َعبَّاُس ابْ نًا لَهُ يُ َقاُل لَهُ قُ َثمُ َوَجَعَل اَل َيْسَتِطيُع َأْن يَ ُقوَم. قَاَل َمْعَمٌر: فََأْخرَبّن ُعْثَماُن اجْلََزِريُّ َعْن ِمْقَسٍم قَاَل: فََأَخَذ الْ  َواْست َ
يَ ُقولُ  َوُهَو  َصْدرِِه  َعَلى   : فَ َوَضَعهُ 

الرجز[   ]البحر 
اأْلََشمّْ  اأْلَْنِف  ِذي  َشِبيهُ   ... قُ َثْم   ِحبِّ 
زََعمْ  َمْن  يَ ْزُعُم   ... َعْم  الن َّ ِذي   َنِبِّ 

َلهُ   اْلُمطَِّلِب ُغاَلًما  َأْرَسَل اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد  أََنٌس يف َحِديِثِه: ُثَّ  ََثِبٌت: قَاَل  َمْعَمٌر: قَاَل  اجِ قَاَل  احْلَجَّ َماَذا    ِإىَل  ْبِن ِعاَلٍط: َويْ َلَك 
اُج ْبُن ِعاَلٍط ِلُغاَلمِ  َرْأ َعَلى َأيِب اْلَفْضِل السَّاَلَم َوُقْل ِجْئَت ِبِه َوَماَذا تَ ُقوُل؟ َفَما َوَعَد هللاُ َخرْيٌ ِمَّا ِجْئَت ِبِه. قَاَل: فَ َقاَل احْلَجَّ ِه: اق ْ

اِر قَاَل: أَْبِشْر اَي أاََب اْلَفْضِل. ، هُ َلهُ فَ ْلَيْخُل ِل يف بَ ْعِض بُ ُيوتِِه آِلتِيَ  ا بَ َلَغ اَبَب الدَّ قَاَل:  فَِإنَّ اْْلرََبَ َعَلى َما َيُسرُُّه. َفَجاَء ُغاَلُمهُ فَ َلمَّ
ْيهِ  ن َ َقهُ ،  فَ َوَثَب اْلَعبَّاُس فَ َرًحا َحَّتَّ قَ بََّل َبنْيَ َعي ْ اُج فََأْعت َ َجاَءهُ احْلَجَّاُج فََأْخرَبَهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ُثَّ  ،  َوَأْخرَبَهُ مِبَا قَاَل احْلَجَّ

َتَح َخْيرَبَ َوَغِنَم أَْمَواَْلُمْ  ت َ   َواْصطََفى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصِفيََّة بِْنَت ُحَييٍّ ،  َوَجَرْت ِسَهاُم هللِا يف أَْمَواِْلِمْ ، َوَسلََّم َقِد اف ْ
ْفِسهِ  ََذَها لِن َ ََها َأْن يُ ْعِتَقَها َوَتُكوَن َزْوَجَتهُ َأْو تَ ْلَحَق ِبَِْهِلَها،  َواَتَّ َوَلِكِنِّ ِجْئُت ِلَماٍل َكاَن ،  فَاْختَاَرْت َأْن يُ ْعِتَقَها َوَتُكوَن َزْوَجَتهُ ،  َوَخريَّ

 َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأِذَن ِل َأْن أَقُوَل َما ِشْئُت فََأْخِف َعِنِّ َثاَلًَث ُثَّ ِل َهُهنَا َأرَْدُت َأْن َأَْجََعهُ فََأْذَهَب بِِه فَاْستَْأَذْنتُ 
ا َكاَن بَ ْعَد َذِلَك بَِثاَلٍث ، هِ  اْسَتَمرَّ بِ اذُْكْر َما بََدا َلَك. قَاَل: َفَجَمَعِت اْمَرأَتُهُ َما َكاَن ِعْنَدَها ِمْن ُحِليٍّ َأْو َمتَاٍع َفَدفَ َعْتهُ إِلَْيِه ُثَّ  فَ َلمَّ

يَ ْوَم َكَذا وََكَذا أَنَّهُ َقْد َذَهَب  َما فَ َعَل َزْوُجِك؟ فََأْخرَبَْتهُ  احْلَجَّاِج فَ َقاَل:  اْمَرأََة  اْلَعبَّاُس  اْلَفْضلِ   أََتى  أاََب  اَي  َلَقْد ،  َوقَاَلْت: اَل حَيُْزْنَك 
بَ َلَغكَ  الَِّذي  نَا  نَاَشقَّ َعَلي ْ ب ْ َأْحب َ ِإالَّ َما  هللِا  َيُكْن ِِبَْمِد  هللاُ مَلْ  َأَجْل َفاَل حَيُْزُنِِن  هللاُ َعَلْيِه   فَ َتَح هللاُ َخْيرَبَ َعَلى،  . قَاَل:  َرُسوِلِه َصلَّى 

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصِفيَّ ،  َوَسلََّم َوَجَرْت ِفيَها ِسَهاُم هللاِ  ْفِسِه فَِإْن َكاَن َلِك يف زَْوِجِك َحاَجٌة فَاحْلَِقي َواْصطََفى َرُسوُل هللِا َصلَّى  لِن َ َة 
َما ُأْخرِبُِك. قَاَل: ُثَّ َذَهَب َحَّتَّ   أََتى َُمِْلَس قُ َرْيٍش َوُهْم يَ ُقولُوَن  ِبِه. قَاَلْت: َأظُنَُّك َوهللِا َصاِدقًا. قَاَل: فَِإّّنِ َصاِدٌق َواأْلَْمُر َعَلى 

ْبُن ِعاَلٍط َأنَّ َخْيرَبَ فَ َتَحَها   ُيِصيُبَك ِإالَّ َخرْيٌ اَي أاََب اْلَفْضِل. قَاَل: مَلْ ُيِصْبِِن ِإالَّ َخرْيٌ ِِبَْمِد هللِا، َقْد َأْخرَبّن احْلَجَّاجُ   ِإَذا َمرَّ هِبِْم اَل 
ْفِسِه َصِفيَّةَ وَ ، هللاُ َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجَرْت ِفيَها ِسَهاُم هللاِ  َا ، اْصطََفى لِن َ َوَقْد َسأََلِِن َأْن ُأْخِفَي َعَلْيِه َثاَلًَث َوِإَّنَّ

الَّيِت َكاَنتْ  اْلَكابََة  هللاُ  فَ َردَّ  قَاَل:  يَْذَهَب.  ُثَّ  َهُهنَا  َشْيٍء  ِمْن  لَهُ  َوَما َكاَن  َماَلهُ  لِيَْأُخَذ  اْلُمْشرِِكنيَ   َجاَء  َعَلى  اْلُمْسِلِمنَي  قَاَل: يف   .
َتهُ ُمْكَتِئبًا َحَّتَّ أَتَ َوا اْلَعبَّاَس َرِضَي هللاُ َعْنهُ فََأْخرَبَُهْم   َورَدَّ هللاُ َما َكاَن ِفيِهْم ،  َوُسرَّ اْلُمْسِلُمونَ َوَخَرَج اْلُمْسِلُموَن َمْن َكاَن َدَخَل بَ ي ْ

 ِمْن َغْيٍظ َوَحَزنٍ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَمَا يَفْعَلُ وَمَا يَقُولُ عِنْدَ اللِّقَاءِ بَابُ  
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ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا اْبُن َأيِب قَُماٍش يَ ْعِِن حمَُ  - 18464 َد ْبَن ِعيَسى، أنبأ َسِعيُد  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ مَّ
ٌد، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َواْبُن َعابْ  ثَ نَا حُمَمَّ َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، ِكاَلُُهَا ، ِئَشةَ ُن ُسَلْيَماَن، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن اْلُمِغريَِة، ح قَاَل: َوَحدَّ

َلى، َعْن ُصَهيْ  لَي ْ َأيِب  ْبِن  الرَّمْحَِن  ، َعْن َعْبِد  اْلبُ نَاّنِّ ََثِبٍت  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم حُيَرُِّك َعْن  هللِا َصلَّى  هللاُ َعْنهُ قَاَل: َكاَن َرُسوُل  ٍب َرِضَي 
ْيَك ِبَشْيٍء اَل يُ ْفَهمُ  ْيِه ِبَشْيٍء اَل يُ ْفَهُم فَ ُقْلنَا: اَي َرُسوَل هللِا ِإنََّك حُتَرُِّك َشَفت َ َرةُ قَ ْوِمهِ فَ َقاَل: " ِإنَّ نَبِيًّا ِمَن اأْلَْنِبيَاِء َأعْ ، َشَفت َ ، َجَبهُ َكث ْ

ْ َأْصَحاَبَك َبنْيَ َأْن ُنَسلَِّط   ُهْم َأِو اجْلُوَع فَ َقاَل: َمْن يَِفي ِْلَُؤاَلِء أَْو َمْن يَ ُقوُم ِْلَُؤاَلِء؟ قَاَل: فَِقيَل لَهُ َخريِّ َعَلْيِهْم َعُدوًّا فَ َيْسَتِبيَح بَ ْيَضت َ
َُهْم فَاْختَارُوا الْ  ُعوَن أَْلًفا. قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َمْوتَ َأِو اْلَمْوَت َفَخريَّ ٍم َسب ْ ُهْم يف َثاَلثَِة َأايَّ :  قَاَل: َفَماَت ِمن ْ

َة ِإالَّ ِبَك  ،  َوِبَك ُأَصاِولُ ،  َوِبَك ُأَحاِولُ ،  " َوَأاَن أَقُوُل: اللُهمَّ ِبَك أُقَاِتلُ  َعاِء يف َهَذا َقْد  َواَل َحْوَل َواَل قُ وَّ " َوَسائُِر َما َورََد ِمَن الدُّ
َعَواتِ   َمَضى يف ِكتَاِب احْلَجِّ َويف ِكتَاِب الدَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاءِ 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُ  - 18469 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ حُمَمَّ و اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن ا  َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زاَِيِد ْبِن أَنْ َعَم، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَنِ  ْلَعاِص  احْلُبُِليِّ
ْوا ِلَقاَء اْلَعُدوِّ َوَسُلوا   فَِإْن لَِقيُتُموُهْم فَاثْ بُ ُتوا َوَأْكِثُروا  ،  اْلَعاِفَيةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل ََتَن َّ

 ْمِت " فَِإْن َأْجَلُبوا َوَصيَُّحوا فَ َعَلْيُكْم اِبلصَّ ، ِذْكَر هللاِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرَّجْزِ عِنْدَ الْحَرْبِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  - 18473 ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
 ْسَحاَق، يف ِقصَِّة َجْعَفِر ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوِقتَاِلِه يف َغْزَوِة ُمْؤَتَة قَاَل: َوُهَو يَ ُقوُل: اْبِن إِ 

 ]البحر الرجز[ 
 اَي َحبََّذا اجْلَنَّةُ َواْقرِتَاهُبَا ... طَيَِّبٌة اَبرَِدٌة َشَراهُبَا 

تُ َها ِضَراهُبَاَوالرُّوُم رُوٌم َقْد َداَن َعَذاهُبَا ..  . َعَليَّ ِإْن اَلقَ ي ْ
َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َبْكِر ْبِن َحْزٍم َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َرَواَحَة قَاَل حِ   نَي َأَخَذ الرَّايََة يَ ْوَمِئٍذ: َوَعِن اْبِن ِإْسَحاَق قَاَل: َحدَّ

 ]البحر الرجز[ 
ْنزِلِنَّْه ... طَ   ائَِعًة َأْو لَُتْكَرِهنَّهْ أَْقَسْمُت اَي نَ ْفُس لَت َ

وا الرَّنَّْه ... َما ِل َأرَاِك َتْكَرِهنَي اجْلَنَّةْ   ِإْن َأْجَلَب النَّاُس َوَشدُّ
 َقْد طَاَلَما َقْد ُكْنِت ُمْطَمِئنَّْة ... َهْل أَْنِت ِإالَّ نُْطَفٌة يف َشنَّةْ 
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 قَاَل اْبُن ِإْسَحاَق: َوقَاَل أَْيًضا: 
  تُ ْقتَِلي ََتُويت ... َهَذا مِحَاُم اْلَمْوِت َقْد ُصِليتِ اَي نَ ْفُس ِإالَّ 

ْيِت فَ َقْد أُْعِطيِت ... ِإْن تَ ْفَعِلي ِفْعَلُهَما ُهِديتِ   َوَما ََتَن َّ
ْرِت فَ َقْد َشِقيتِ   َوِإْن َتََخَّ

َفهُ فَ ت َ  ُهَما. قَاَل: ُثَّ َأَخَذ َسي ْ َم فَ َقاَتَل َحَّتَّ قُِتلَ يُرِيُد َجْعَفًرا َوزَْيًدا َرِضَي هللاُ َعن ْ  َقدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اِك، ثنا َعْبُد اْلَكِرمِي ْبُن اْلَْ   -  18474 مَّ َثِم، ثنا َعْمُرو ْبُن َمْرزُوٍق، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن السَّ ي ْ

ْيَدَة،ثنا ُشْعَبُة، َعْن َأيِب ِإْسَحا  ْعُت ُهن َ رَُجٌل ِمْن ُخَزاَعَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َيَُْخُذ َهَذا    َق، قَاَل: َسَِ
فََأَخَذهُ  قَاَل:  َأاَن.  رَُجٌل:  فَ َقاَل  قَاَل:   " ِِبَقِِّه؟  ْيَف  َجَعَل  ،  السَّ اْلَعُدوَّ  َلِقَي  ا   يَ ُقوُل: فَ َلمَّ

الرجز[   ]البحر 
النَِّخيلِ  َأْسَفِل  ِعْنَد  َوََنُْن   ... َخِليِلي  اَبيَ َعِِن  اْمُرٌؤ   ِإّّنِ 
َوالرَُّسولِ  هللِا  ِبَسْيِف  َأْضِرْب   ... اْلُكيُوِل  يف  ْهَر  الدَّ أَقُوَم  اَل   َأْن 

 زَاَد َغرْيُهُ ِفيِه: فَ َقاَتَل َحَّتَّ قُِتَل َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
 ضعيف.  حقق:# قال الم

 
 بَابٌ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اهللِ 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد ا  - 18492 ، أنبأ حُمَمَّ حْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلَُمِويُّ
ْيِد هللِا ْبِن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َسْلَماَن اأْلََغرِّ، َعْن َأيِب ُهرَ ُعَمُر ْبُن َماِلٍك الشَّ  يْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ ْرَعِبُّ، َعْن ُعب َ

َلَة َأْم َّنَُْكُث َحَّتَّ ُنْصِبَح؟ فَ َقاَل: " َأَواَل   فَ َقالُوا: اَي َرُسولَ ، قَاَل: َأَمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسرِيٍَّة ََتْرُجُ  هللِا َأَُنُْرُج اللَّي ْ
 حتُِبُّوَن َأْن تَِبيُتوا يف َخرِيٍف ِمْن َخَراِئِف اجْلَنَِّة " َواْْلَرِيُف: احْلَِديَقةُ 

 حسن. # قال المحقق:
 

هللاُ   -  18501 َرمِحَهُ  فُوَرٍك  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبُن  أ ،  َأْخرَباََن  اأْلَْسَوُد  ثنا  َداُوَد،  أَبُو  ثنا  َحِبيٍب،  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  نبأ 
رِي، قَاَل: َكاَن ا  خِّ رِي، َعْن ُمطَرِِّف ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الشِّ خِّ بَاَن، َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن الشِّ ُلُغِِن َعْن َأيِب  َشي ْ َذرٍّ َرِضَي هللاُ حْلَِديُث يَ ب ْ

احْلَِديُث َفُكْنتُ  ُلُغِِن َعْنَك  يَ ب ْ إِنَّهُ َكاَن  اَي َأاَب َذرٍّ  لَِقاَءهُ فَ َلِقيتُهُ فَ ُقْلُت:  َأْشَتِهي  ِلَقاَءكَ َعْنهُ َفُكْنُت  أَبُوَك فَ َقْد  ،   َأْشَتِهي  فَ َقاَل: ّلِلَِِّ 
َثُكْم َأنَّ هللاَ تَ َعاىَل حيُِبُّ َثاَلثًَة َويُ ْبِغُض َلِقيَت فَ َهاِت. فَ ُقْلُت: َحِديٌث بَ َلَغِِن أَنََّك حتَُ  دُِّث َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ

بُّ هللاُ؟ قَاَل: رَُجٌل َلِقَي اْلَعُدوَّ قَاَل: َما ِإَخاُلِِن َأْن َأْكِذَب َعَلى َخِليِلي َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. قُ ْلُت: َفَمِن الثَّاَلثَةُ الَِّذيَن حيُِ ،  َثاَلثَةً 
َسبِيِلهِ  يف  يُ َقاتُِلوَن  الَِّذيَن  حيُِبُّ  هللاَ  ِعْندَُكْم: }ِإنَّ  اْلِكتَاِب  َذِلَك يف  لََتِجُدوَن  َوِإنَُّكْم  ]الصف:    فَ َقاَتَل  َوَمْن؟  4َصفًّا{  قُ ْلُت:   .]
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هُ ِِبَيَاٍة َأْو َمْوٍت. قَاَل: َوَمْن؟ قَاَل: رَُجٌل َكاَن َمَع قَ ْوٍم يف قَاَل: رَُجٌل َلهُ َجاُر ُسوٍء فَ ُهَو يُ ْؤِذيِه فَ يَ  ِإايَّ َأَذاهُ فَ َيْكِفيِه هللاُ  ْصرِبُ َعَلى 
َعاسُ  َزلُوا فَ َعرَُّسوا َوَقْد َشقَّ َعَلْيِهُم اْلَكَرى َوالن ُّ َوضَّأَ َفصَ ،  َسَفٍر فَ ن َ لَّى رَْهَبًة ّلِلَِِّ َورَْغَبًة ِإلَْيِه. قُ ْلُت: َوَوَضُعوا رُُءوَسُهْم فَ نَاُموا َوقَاَم فَ ت َ

َوِإنَُّكْم لََتِجُدوَن َذِلَك يف ِكتَاِب هللِا: }ِإنَّ هللاَ اَل حيُِبُّ ُكلَّ ،  َواْلُمْختَاُل اْلَفُخورُ ، َفَمِن الثَّاَلثَةُ الَِّذيَن يُ ْبِغُض؟ قَاَل: اْلَبِخيُل اْلَمنَّانُ 
فُ 18:  خُمْتَاٍل َفُخوٍر{ ]لقمان فُ ،  [. قَاَل: َفَمِن الثَّاِلُث؟ قَاَل: التَّاِجُر احْلالَّ  َأِو اْلبَائُِع احْلالَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

حَيََْي ْبُن أَيُّوَب، َعْن ِهَشاِم  ا  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، ثن  -   18504
اَن، َعِن احْلََسِن، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ َرِضَي هللاُ َعْنهُ  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُمَقاُم الرَُّجِل يف الصَّفِّ ،  ْبِن َحسَّ

 ِة رَُجٍل ِستِّنَي َسَنًة " أَْفَضُل ِمْن ِعبَادَ  -َأْي يف َسِبيِل هللِا   -
 حسن لغيره.  # قال المحقق:

 
اْبنُ   -  18505 ثنا  أَبُو َداُوَد،  ثنا  ْبُن َحِبيٍب،  يُوُنُس  ثنا  ْبُن َجْعَفٍر،  أنبأ َعْبُد هللِا  ْبُن فُوَرٍك،  َبْكِر  أَبُو  َأيِب َأْخرَباََن  اْلُمبَاَرِك، َعْن   

يثًا اَن ْبِن َعفَّاَن قَاَل: قَاَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف َمْسِجِد اْْلَْيِف: اَي أَي َُّها النَّاُس َحدِ َمْعٍن، َعْن َأيِب َصاِلٍح َمْوىَل ُعْثمَ 
ْعتُهُ ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُكْنُت َأْكُتُمُكُموهُ ِضنًّا ِبُكمْ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى ،  يَهُ َنِصيَحًة َلُكمْ َقْد َبَدا ِل َأْن أُْبدِ ،  َسَِ َسَِ

ْنظُْر ِمْنُكمْ  ْفِسِه " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " يَ ْوُم اْلُمَجاِهِد يف َسِبيِل هللِا َكأَْلِف يَ ْوٍم ِفيَما ِسَواهُ فَ ْلي َ   ُكلُّ اْمرٍِئ لِن َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثناَأْخرَباََن َعِليُّ    -  18507 اجْلََماِهِر،  أَبُو  ثنا  ْبُن َشرِيٍك،  ْيُد  ثنا ُعب َ الصَّفَّاُر،  ْيٍد  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  أنبأ  ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  َثمُ   ْبُن  ،  اْْلَي ْ

نَّ رَُجاًل أََتى َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَ ، يَ ْعِِن اْبَن مُحَْيٍد، ثنا اْلَعاَلءُ ْبُن احْلَاِرِث، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن َأيِب أَُماَمَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
نَاوَ  فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،  لُوهُ فَ َقاَل: اْئَذْن ِل يف الزََِّن. قَاَل: فَ َهمَّ َمْن َكاَن قُ ْرَب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَ ت َ

َأحتُِبُّ َأْن يُ ْفَعَل َذِلَك ِبُِْخِتَك؟ " قَاَل: اَل. قَاَل: " فَبِابْ َنِتَك"؟ قَاَل: اَل.  ،  ". ُثَّ قَاَل َلهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْدنُهْ " َدُعوهُ 
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " فَاْكَرْه َما َكرَِه هللاُ َوَأِحبَّ أِلَِخيَك َما حتُِبُّ فَ َقاَل َلهُ النَِّبُّ ،  ُكلَّ َذِلَك يَ ُقوُل اَل ،  فَ َلْم يَ َزْل يَ ُقوُل ِبَكَذا وََكَذا 

َعَلْيهِ  هللاُ  النَِّبُّ َصلَّى  النَِّساَء. قَاَل  ِإِلَّ  غَِّض  يُ ب َ َأْن  هللاَ  هللِا فَادُْع  اَي َرُسوَل  ْفِسَك". قَاَل:  ِإلَ   لِن َ بَ غِّْض  اللُهمَّ   " النَِّساَء".  َوَسلََّم:  ْيِه 
يَاَحِة. فَ َقاَل  قَاَل: فَاْنَصَرَف الرَُّجُل ُثَّ رََجَع ِإلَْيِه بَ ْعَد لَيَاٍل فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا َما ِمْن َشْيٍء أَبْ َغُض ِإِلَّ  ِمَن النَِّساِء فَاْئَذْن ِل اِبلسِّ

 َحَة أُمَّيِت اجْلَِهاُد يف َسِبيِل هللِا" النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِسيَا
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ فِي سَبِيلِ اهللِ 
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ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَركٍ   -  18516 بُو َداُوَد، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأمْحََد، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
، قَ  َبةُ ْبُن َأيِب َحِكيٍم، َعْن َحْرَمَلَة، َعْن َأيِب اْلُمَصبِِّح احْلِْمِصيِّ اَل: ُكنَّا َنِسرُي يف َصائَِفٍة َوَعَلى النَّاِس ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، ثنا ُعت ْ

َعِميُّ  ِن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوُهَو مَيِْشي يَ ُقوُد بَ ْغاًل لَهُ فَ َقاَل: َأاَل تَ رَْكُب َوَقْد مَحََلَك  فَأََتى َعَلى َجاِبِر بْ ،  َماِلُك ْبُن َعْبِد هللِا اْْلَث ْ
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمِن اْغرَبَّتْ  يِل هللِا َحرََّمُهَما هللاُ   َقَدَماهُ يف َسبِ هللاُ؟ فَ َقاَل َجاِبٌر: َرِضَي هللاُ َعْنُه: َسَِ

ْغِِن َعْن قَ ْوِمي   َفَما رَأَْيُت اَنزاًِل َأْكثَ َر ِمْن يَ ْوَمِئذٍ ، فَ َوَثَب النَّاُس َعْن َدَواهبِِّمْ ، َعَلى النَّاِر " َأْصِلْح ِل َدابَّيِت َوَأْست َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  18522 ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، ،  احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أنبأ حُمَمَّ

ْيٍف، َعْن أَبِيِه، َعنْ  ْبِن ُحن َ ْبِن َسْهِل  أَُماَمَة  َأيِب  ْبِن   َجدِِّه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َأْخرَبّن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َسْعٍد، َعْن َسْهِل 
ِهيِد تُ ْغَفُر لَهُ ُذنُوبُهُ "   َوَسلََّم قَاَل: ِإنَّ َأوََّل َما يُ َهَراُق ِمْن َدِم الشَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَركٍ  - 18523 ،  أنبأ َعْبُد هللِا ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ
َلِميِّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلُمبَاَرِك، ثنا َصْفَواُن ْبُن َعْمرٍو َبَة ْبِن َعْبٍد السُّ ، َعْن ُعت ْ ، َعْن َأيِب اْلُمَثىنَّ اأْلَْملُوِكيِّ ْكَسِكيُّ السَّ

ْفِسِه َوَمالِهِ ،  َكاَنْت َلهُ ُصْحَبةٌ وَ  َلى َثاَلثٌَة: رَُجٌل ُمْؤِمٌن َخَرَج بِن َ  فَ َلِقَي اْلَعُدوَّ فَ َقاَتَل  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْلَقت ْ
يُ ْقَتلَ  اْلُمْمَتَحُن يف َخْيَمِة هللِا حَتَْت َعْرِشِه اَل ،  َحَّتَّ  ةِ َفَذِلَك  بُ وَّ الن ُّ ِإالَّ ِبَدرََجِة  النَِّبيُّوَن  يَ ْفُضلُهُ  ِمَن  ،    نَ ْفِسِه  َورَُجٌل ُمْؤِمٌن َفِرَق َعَلى 

نُوِب َواْْلَطَااَي لَِقَي اْلَعُدوَّ فَ َقاَتَل َحَّتَّ يُ ْقَتلَ  َوِقيَل لَهُ اْدُخْل  ، َخطَاايَ ِإنَّ السَّْيَف حَمَّاٌء لِلْ ،  فَتِْلَك َمْصَمَصٌة حَتُتُّ ُذنُوبَهُ َوَخطَااَيهُ ، الذُّ
َعةُ أَبْ َوابٍ ، ِمْن ِأيِّ أَبْ َواِب اجْلَنَِّة الثََّمانَِيِة ِشْئتَ  َا ََثَانَِيةُ أَبْ َواٍب َوجِلََهنََّم َسب ْ  - يَ ْعِِن أَبْ َواَب اجْلَنَِّة  -بَ ْعُضَها أَْفَضُل ِمْن بَ ْعٍض ، فَِإَنَّ

ْفِسِه وَ  ْيَف اَل مَيُْحو النَِّفاَق " ، َفَذاَك يف النَّارِ ، َمالِِه فَ َقاَتَل َحَّتَّ يُ ْقَتلَ َورَُجٌل ُمنَاِفٌق َخَرَج بِن َ  ِإنَّ السَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اهللِ 

اْلَعبَّاِس    -  18536 أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ ثنا  بَُكرْيٍ،  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  اجْلَبَّاِر،  َعْبِد  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا   ، اأْلَُمِويُّ
ِد ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعِتيٍك َأِخي َبِِن َسَلَمةَ  ، َعْن حُمَمَّ ْيِميِّ ِد ْبِن إِبْ َراِهيَم الت َّ ْعُت رَ ،  ِإْسَحاَق، َعْن حُمَمَّ ُسوَل هللِا َصلَّى َعْن أَبِيِه، قَاَل: َسَِ

" َوأَْيَن اْلُمَجاِهُدوَن يف َسِبيِل ، قَاَل: ُثَّ َضمَّ َأَصاِبَعهُ الثَّاَلثَ ، َخَرَج ِمْن بَ ْيِتِه ُُمَاِهًدا يف َسِبيِل هللِا " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمنْ 
، َوِإْن َلَدَغْتهُ َدابٌَّة َفَماَت فَ َقْد َوَقَع َأْجُرهُ َعَلى هللاِ ، َفَماَت، فَ َقْد َوَقَع َأْجُرهُ َعَلى هللاِ  َمْن َخَرَج يف َسِبيِل هللِا، َفَخرَّ َعْن َدابَِّتهِ ، هللاِ 

ْعتُ َها ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعَرِب َأوََّل ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ ،  َوَمْن َماَت َحْتَف أَْنِفِه " َا َلَكِلَمٌة َما َسَِ يَ ْعِِن ِِبَْتِف ،   َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: َوِإَنَّ
ْوَجَب اجْلَنََّة " ، أَْنِفِه َعَلى ِفَراِشِه، " فَ َقْد َوَقَع َأْجُرهُ َعَلى هللاِ   َوَمْن قُِتَل قَ ْعًصا فَ َقِد اْست َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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اِب ْبُن جَنَْدَة، أ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   - 18537 ْيُد ْبُن َشرِيٍك، ثنا َعْبُد اْلَوهَّ ْيٍد، ثنا ُعب َ نبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

َبُة، َعِن اْبِن ثَ ْواَبَن، َعْن أَبِيِه، يَ ُردُّهُ ِإىَل َمْكُحوٍل ِإىَل اْبِن غَْنٍم اأْلَْشَعِريِّ  ْعُت  َأنَّ أاََب َماِلٍك اأْلَْشَعِريَّ َرِضَي هللاُ َعنْ ،  ثنا ُعت ْ هُ قَاَل: َسَِ
،  َوَتْصِديَق َوْعِدهِ ، هللِا اْبِتغَاَء َوْجِههِ  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل: َمِن انْ َتَدَب َخارًِجا يف َسِبيلِ 

وَ ،  َوِإميَااًن ِبِرَسااِلتِِه َعَلى هللِا َضاِمنٌ  َوِإمَّا َيِسيُح يف َضَماِن هللِا َوِإْن طَاَلْت  ،  فَّاهُ هللاُ يف اجْلَْيِش ِبِِيِّ َحْتٍف َشاَء فَ ُيْدِخُلهُ اجْلَنَّةَ فَِإمَّا يَ ت َ
ُتهُ  ب َ يَ ْعِِن " فَ ُهَو ،  َسِبيِل هللِا َفَماَت َأْو قُِتَل " ُثَّ يَ ُردُّهُ ِإىَل َأْهِلِه َساِلًما َمَع َما اَنَل ِمْن َأْجٍر َوَغِنيَمٍة ". قَاَل: " َوَمْن َفَصَل يف  ،  َغي ْ
 أَْو َماَت َعَلى ِفَراِشِه ِبِِيِّ َحْتٍف َشاَء هللاُ فَِإنَّهُ َشِهيٌد َوَلهُ اجْلَنَّةُ " ، أَْو َلَدَغْتهُ َهاَمةٌ ، أَْو بَِعريُهُ ، " َأْو َوَقَصهُ فَ َرُسهُ ،  َشِهيدٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

زَّاُر، ثنا حَيََْي َأْخربََ   -  18539 ْيُد ْبُن َشرِيٍك اْلب َ  ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا اللَّْيُث اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن مَحَْشاٍذ اْلَعْدُل، ثنا ُعب َ
الرَّ  َعْبِد  َعْن   ، اْلَقْيِسيِّ رَاِفٍع  ْبِن  قَ ْيِس  َعْن  يَ ْعُقوَب،  ْبِن  احْلَاِرِث  َعِن  َسْعٍد،  هللاُ  ْبُن  َرِضَي  َعْمرٍو  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  ُجَبرْيٍ،  ْبِن  مْحَِن 

ُهَما فَ َقاَل َلهُ َعْبُد هللِا: َما َشْأُنَك اَي ، َسهُ أَنَّهُ َمرَّ مِبَُعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوُهَو قَاِعٌد َعَلى اَبِبِه ُيِشرُي بَِيِدِه َكأَنَّهُ حُيَدُِّث نَ فْ ، َعن ْ
ْعتُهُ مِ أَ  ْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. قَاَل:  اَب َعْبِد الرَّمْحَِن حُتَدُِّث نَ ْفَسَك؟ قَاَل: َوَما ِل يُرِيُد َعُدوُّ هللِا َأْن يُ ْلِهَيِِن َعْن َكاَلٍم َسَِ

ثُ ُمَكاِبٌد َدْهَرَك اآْلَن يف بَ ْيِتَك َأاَل ََتُْرُج ِإىَل اْلَمْجِلِس ف َ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َجاَهَد ،  َتَحدَّ َوَأاَن َسَِ
َضاِمنًا   َوَمْن َعاَد َمرِيًضا َكانَ ، َوَمْن َجَلَس يف بَ ْيِتِه اَل يَ ْغتَاُب َأَحًدا ِبُسوٍء َكاَن َضاِمنًا َعَلى هللاِ ، يف َسِبيِل هللِا َكاَن َضاِمنًا َعَلى هللاِ 

َفرُيِيُد َعُدوُّ هللِا ، َوَمْن َدَخَل َعَلى ِإَماٍم يُ َعّزِرُهُ َكاَن َضاِمنًا َعَلى هللِا "، َوَمْن َغَدا ِإىَل اْلَمْسِجِد َورَاَح َكاَن َضاِمنًا َعَلى هللاِ ، َعَلى هللاِ 
 َأْن خُيْرَِجهُ ِمْن بَ ْييِت ِإىَل اْلَمْجِلسِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

  مَنْ يُسْلِمُ فَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اهللِ بَابُ 
، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ   -   18543 ٍد اْلَعَنزِيُّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا ُموَسى ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َأْخرَباََن حُمَمَّ ارِِميُّ

ُد ْبنُ ثنا مَحَّاُد ْبُن   اِهِليَِّة  َعْمرٍو، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َعْمَرو ْبَن أُقَ ْيٍش َكاَن َلهُ راًِب يف اجلَْ   َسَلَمَة، أنبأ حُمَمَّ
َيَُْخَذهُ  ُيْسِلَم َحَّتَّ  َأْن  أَْيَن بَ ُنو َعمِّ ،  َفَكرَِه  ُأُحٍد فَ َقاَل:  يَ ْوَم  ِبُُِحدٍ ،  ي؟ فَ َقالُوا: ِبُُِحدٍ َفَجاَء  أَْيَن ُفاَلٌن؟ قَالُوا:  قَاَل: أَْيَن  ،  فَ َقاَل: 

َلُهمْ ،  ُفاَلٌن؟ قَالُوا: ِبُُِحدٍ  َه ِقب َ ا رَآهُ اْلُمْسِلُموَن قَالُوا: ِإلَْيَك َعنَّا اَي َعْمُرو. فَ َقاَل: إِ ،  فَ َلِبَس أَلَْمَتهُ َورَِكَب فَ َرَسهُ ُثَّ تَ َوجَّ ّّنِ َقْد  فَ َلمَّ
يًَّة ِلَقْوِمَك َأْم َغَضبًا َْلُْم َأْم َغَضبًا  ،  َفُحِمَل ِإىَل َأْهِلِه َجِرحيًا،  آَمْنُت. فَ َقاَتَل َحَّتَّ ُجرِحَ  َفَجاَءهُ َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ فَ َقاَل أِلُْخِتِه: َسِليِه محَِ

 َماَت َفَدَخَل اجْلَنََّة َوَما َصلَّى ّلِلَِِّ َصاَلةً ّلِلَِِّ َوَرُسولِِه؟ فَ َقاَل: َبْل َغَضبًا ّلِلَِِّ َوَرُسوِلِه. فَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ بَيَانِ النِّيَّةِ الَّتِي يُقَاتِلُ عَلَيْهَا لِيَكُونَ فِي سَبِيلِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ 
ٍد املُْقِرئُ   -  18550 ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن  أنبأ  ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ

ٍد يَ ْعِِن اْبَن ِسريِيَن، َعْن َأيِب اْلَعْجَفاَء، قَاَل: َخَطبَ  َل:  ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ النَّاَس قَاَحْرٍب، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن حُمَمَّ
َوَلَعلَّهُ َيُكوُن َقْد َأْوقَ َر َدفَّيَتْ رَاِحَلِتِه َذَهبًا َأْو ،  َوَماَت ُفاَلٌن َشِهيًدا ،  قُِتَل ُفاَلٌن َشِهيًدا ،  َوُأْخَرى تَ ُقولُوََنَا ِلَمْن قُِتَل يف َمغَازِيُكْم َهِذهِ 

نْ يَا الدُّ َتِغي  يَ ب ْ " َمْن قُِتَل يف َسبِيِل  ،  تَ ُقولُوا َذِلُكمْ َفاَل  ،  َأْو قَاَل التَِّجارَةَ ،  َورِقًا  َوَلِكْن قُولُوا َكَما قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 هللِا َأْو َماَت فَ ُهَو يف اجْلَنَِّة " 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ فَضْلِ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ 
ثَ نَا  -   18566 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن فُوَركٍ   َحدَّ أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا َجرِيُر  ،  أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

اِر ْبِن َأيِب َسْيٍف، َعِن اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ُغَضْيِف ْبِن احلَْ  ْيَدةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ْبُن َحازٍِم، َعْن َبشَّ ْعُت َأاَب ُعب َ اِرِث، قَاَل: َسَِ
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن أَنْ َفَق نَ َفَقًة يف َسِبيِل هللِا فَاِضَلةً  َعِماَئةٍ   يَ ُقوُل: َسَِ ، َوَمْن أَنْ َفَق َعَلى نَ ْفِسهِ ،  َفَسب ْ

أَ  َمرِيًضا،  ْهِلهِ َأْو قَاَل: َعَلى  َأْمثَاِْلَا،  أَْو َعاَد  بَِعْشِر  َأًذى فَاحْلََسَنةُ  َأَماَط  َها،  َأْو  بَِباَلٍء يف ،  َوالصَّْوُم ُجنٌَّة َما مَلْ خَيْرِق ْ هللاُ  ابْ َتاَلهُ  َوَمِن 
 َجَسِدِه فَ َلهُ ِحطٌَّة " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احلَْ  -  18567 ُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أنبأ َجرِيُر ، اِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ
اُر ْبُن َأيِب َسْيٍف، َعِن اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ِعيَاِض ْبِن ُغطَْيٍف. قَاَل يَزِ  اَن، َعْن يُد: وَ ْبُن َحازٍِم، ثنا َبشَّ َأْخرَباََن ِهَشاُم ْبُن َحسَّ

َنةَ  ي ْ َمْوىَل َأيِب ُعي َ اجْلَرَّاحِ ،  َواِصٍل  ْيَدَة ْبِن  َأيِب ُعب َ ْبِن ُغطَْيٍف، قَاَل: َدَخْلنَا َعَلى  اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن ِعيَاِض  يف َمَرِضِه    َعِن 
اْمَرأَتُهُ  َماَت ِفيِه َوِعْنَدهُ  احْلَاِئطَ ،  حتَِيُفهُ   الَِّذي  اَبَت ِبَِْجرٍ ،  َوَوْجُههُ ِمَّا يَِلي  ْيَدَة؟ فَ َقاَلْت:  أَبُو ُعب َ اَبَت  نَا  ،  فَ ُقْلنَا: َكْيَف  َفَت ِإلَي ْ فَاْلت َ

نَا،  فَ َقاَل: َما ِبتُّ ِبَِْجرٍ  ا قُ ْلُت؟  ،  َفَساَءاَن َذِلَك َوَسَكت ْ ْعُت  فَ َقاَل: اَل َتْسأَلُوَن َعمَّ فَ ُقْلنَا: َما َسرَّاَن َذِلَك فَ َنْسأََلَك َعْنُه. فَ َقاَل: ِإّّنِ َسَِ
ُعِمائَِة ضِ  أَْو َأَماَط ،  َوَمْن أَنْ َفَق َعَلى نَ ْفِسهِ ،  ْعفٍ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن أَنْ َفَق نَ َفَقًة فَاِضَلًة يف َسِبيِل هللِا َفَسب ْ

َق ِبَصَدَقٍة َفَحَسَنٌة بَِعْشِر أَْمثَاِْلَا ،  ًذى َعِن الطَّرِيقِ أَ  َها ،  أَْو َتَصدَّ َوَمِن ابْ َتاَلهُ هللاُ بَِباَلٍء يف َجَسِدِه فَ ُهَو لَهُ ،  َوالصَّْوُم ُجنَّةٌ َما مَلْ خَيْرِق ْ
 ."  ِحطَّةٌ 

ٍد الْ  - 18568 ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َعْبُد هللِا  ، ُمْقرِئُ وَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
َنةَ  ي ْ ِد ْبِن َأَْسَاٍء، أنبأ َمْهِديُّ ْبُن َمْيُموٍن، ثنا َواِصٌل َمْوىَل َأيِب ُعي َ رَُجٌل ِمْن  ، رَّمْحَنِ َعِن اْبِن َأيِب َسْيٍف، َعِن اْلَولِيِد ْبِن َعْبِد ال، ْبُن حُمَمَّ

امِ  ثَ نَا يُوُسفُ ،  فُ َقَهاِء َأْهِل الشَّ ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر قَااَل: ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ ،  َعْن ِعيَاِض ْبِن ُغطَْيٍف ح قَاَل: َوَحدَّ ثنا ،  ثنا أَبُو الرَّبِيِع َوحُمَمَّ
َنةَ  ي ْ ُعي َ َأيِب  َمْوىَل  َأيِب  ،  َواِصٌل  ْبِن  اِر  َبشَّ الرَّمْحَنِ ،  َسْيفٍ َعْن  َعْبِد  ْبِن  اْلَولِيِد  ُغطَْيفٍ ،  َعِن  ْبِن  ِعيَاِض  هِبََذا  ،  َعْن  ْيَدَة  ُعب َ َأيِب  َعْن 
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ْيَدَة قَاَل: اْلَوَصُب يَُكفَُّر ِبِه ِمَن اْلَْ ،  احْلَِديِث. َوَرَواهُ ُسَلْيُم ْبُن َعاِمرٍ  ثَ ُهْم َعْن َأيِب ُعب َ : َأنَّ ُغَضْيَف ْبَن احْلَاِرِث َحدَّ طَااَي. قَاَل اْلُبَخاِريُّ
اِميُّ   الصَِّحيُح ُغَضْيُف ْبُن احْلَاِرِث الشَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ُسَلْيَماَن َرمِحَهُ هللاُ ِإْماَلءً  - 18571 َماُم أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَّ ْيُخ اإْلِ ثَ نَا الشَّ ُد ْبُن   ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ،، َحدَّ أنبأ حُمَمَّ
ْلَولِيِد ْبِن َأيِب اْلَولِيِد، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ َأيِب َوُشَعْيُب ْبُن اللَّْيِث، قَااَل: أنبأ اللَّْيُث، َعِن اْبِن اْْلَاِد، َعِن ا

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َأَظلَّ رَْأَس غَاٍز َأظَلَّهُ هللاُ ُسَراَقَة، َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعنْ  هُ قَاَل: َسَِ
َز غَازاًِي َحَّتَّ َيْسَتِقلَّ َكاَن َلهُ ِمْثُل َأْجرِِه َحَّتَّ مَيُوَت أَْو يَ ْرِجعَ ،  يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ  ِجًدا يُْذَكُر ِفيِه اْسُم هللِا َبىَن هللاُ َوَمْن َبىَن َمسْ ،  َوَمْن َجهَّ

 ." اجْلَنَِّة  يف  تًا  بَ ي ْ  َلهُ 
اْذاَيِخيُّ ، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ  - 18572 َسِعيِد  َوأَبُو ، َوأَبُو اْلَعبَّاِس الشَّ

ْبُن يَ ْعُقوبَ  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  َأيِب َعْمرٍو قَالُوا:  احْلَِديَث  ،  ْبُن  َفذََكُروا احْلَِديَث مِبِْثِلِه، َوزَاُدوا قَاَل: َوقَاَل اْلَولِيُد: َفذََكْرُت َهَذا 
ٍد فَ َقاَل: َقْد بَ َلَغِِن َهَذا احْلَِديُث َعْن  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ لِْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّ َولَِزْيِد ، َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. قَاَل: َفذََكْرتُهُ ِلُمَحمَّ

 َفِكاَلُُهَا َقْد قَاَل: بَ َلَغِِن َهَذا َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، ْبِن َأْسَلمَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 كْرِ فِي سَبِيلِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ بَابُ فَضْلِ الذِّ 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا، أنبأ اْبُن وَ   -  18575 ْهٍب، َأْخرَبّن حَيََْي ْبُن أَيُّوَب،  وَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، أنبأ حُمَمَّ
َن ْبِن فَاِئٍد، َعْن َسْهِل ْبِن  ، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَ َرأَ أَْلَف آيٍَة يف َعْن زابَّ َسِبيِل  ُمَعاٍذ اجْلَُهِِنِّ

َهَداِء َوالصَّاحِلِنيَ  يِقنَي َوالشُّ دِّ َبهُ هللاُ َمَع النَِّبيِّنَي َوالصِّ  هللِا َكت َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
  الْغَازِي وَتَوْدِيعِهِ بَاب تَشْيِيعِ 

ِد ْبِن ُسَلْيَماَن َرمِحَهُ هللاُ ِإْماَلءً  - 18577 َماُم أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَّ ثَ نَا الشَّْيُخ اإْلِ ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َحدَّ ثنا ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َمشْ  الدِّ َعْمرٍو  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  زُْرَعَة  َعْن أَبُو  اْلِمْقَداِم،  ْبُن  اْلُمْطِعُم  ثنا  مُحَْيٍد،  ْبُن  َثُم  اْْلَي ْ ثنا   ، ُنوِخيُّ الت َّ ُعْثَماَن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا   ، ِقيُّ

ُهَما َعنَا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ ا َأرَاَد ِفَراقَ نَا قَ ، ُُمَاِهٍد، قَاَل: َخَرْجُت ِإىَل اْلَغْزِو َفَشي َّ ،  اَل: ِإنَّهُ لَْيَس َمِعي َما أُْعِطيُكَماهُ فَ َلمَّ
ئًا َحِفظَهُ "   ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ هللاَ ِإَذا اْسُتودَِع َشي ْ ْودُِع هللاَ ِديَنُكَما َوأََمااَنِتُكَما َوَلِكِنِّ َسَِ َوَأاَن َأْست َ

 َوَخَواتِيَم َأْعَماِلُكَما 
 صحيح.  # قال المحقق:
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 بَابُ الْإِذْنِ بِالْقُفُولِ وَكَرَاهِيَةِ الطَّرْقِ 

ُد ْبُن  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَ   -  18583 ،  يَ ْعُقوبَ بُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ٍد، َعْن اَنِفٍع، عَ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن ُعَمُر ْبُن حُمَمَّ ُهَماثنا حُمَمَّ ،  ْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ

  َغْزَوٍة قَاَل: " اَل َتْطُرقُوا النَِّساَء " َوَأْرَسَل َمْن يُ ْؤِذُن النَّاَس أَنَّهُ قَاِدٌم اْلَغدَ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َقِدَم ِمنْ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْبِشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ 

َقاءِ   -  18585 السِّ ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ثنا  َوأَبُو  ،  َوَأْخرَباََن  ِإْسَحاَق،  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسُن  أنبأ  اْلُمْقِريُّ قَااَل:  احْلََسِن 
ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر، ثنا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم، َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن ِهَشاِم  ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن ُأَساَمةَ يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ

ُهَماْبِن زَ  َوُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد َعَلى رُقَ يََّة ابْ َنِة َرُسوِل هللِا َصلَّى ،  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخلََّف ُعْثَماَن ْبَن َعفَّانَ ،  ْيٍد َرِضَي هللاُ َعن ْ
َم َبْدرٍ  قَاَل ،  َي هللاُ َعْنهُ َعَلى اْلَعْضبَاِء اَنَقِة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبْلِبَشارَةِ َفَجاَء زَْيُد ْبُن َحارِثََة َرضِ ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أايَّ

َعَة َفَخَرْجتُ  ْقُت َحَّتَّ رَأَيْ نَا اأْلَُساَرى ،  فَِإَذا زَْيٌد َقْد َجاَء اِبْلِبَشارَةِ ،  ُأَساَمُة: َفَسِمْعُت اْْلَي ْ َضَرَب َرُسوُل هللِا َصلَّى فَ ،  فَ َوهللِا َما َصدَّ
 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلُعْثَماَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِبَسْهِمهِ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ إِظْهَارِ دِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَدْيَانِ 
أَبُو َعْبِد هللِا    -  18608 يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  بَُكرْيٍ، َعِن  ،  احْلَاِفُظ، ثنا  ثنا يُوُنُس ْبُن  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، 

قَاَل: َكَتبَ  ِإْسَحاَق،  ْبِن  ُعَمرْيِ  َعْن  َعْوٍن،  َوقَ ْيصَ   اْبِن  ِإىَل ِكْسَرى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  فَ َوَضَعهُ ،  رَ َرُسوُل  قَ ْيَصُر  َوأَمَّا ،  فَأَمَّا 
َلَغ َذِلَك َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " أَمَّا َهُؤاَلِء فَ ُيَمزَّقُونَ ، ِكْسَرى َفَمزََّقهُ   َوأَمَّا َهُؤاَلِء َفَسَتُكوُن َْلُْم بَِقيٌَّة " ، فَ ب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْغَدادَ َأْخربََ  - 18609 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ َوْيِه، ثنا يَ ْعُقوُب ، اَنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَّ أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفِر ْبِن َدَرْست َ
َثِِن أَبُو َعْلقَ  َمَة، يَ ُردُّ احْلَِديَث ِإىَل ُجَبرْيِ ْبِن نُ َفرْيٍ قَاَل: قَاَل َعْبُد هللِا ْبُن ْبُن ُسْفيَاُن، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف، ثنا حَيََْي ْبُن مَحَْزَة، َحدَّ

ْيءِ َحَواَلَة َرِضَي هللاُ َعْنُه: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَشَكْواَن إِلَْيِه اْلُعْرَي َوا هللِا َصلَّى  فَ َقاَل َرُسولُ ، ْلَفْقَر َوِقلََّة الشَّ
ْيِء َأْخَوُفِِن َعَلْيُكْم ِمْن ِقلَِّتهِ  َرِة الشَّ َوهللِا اَل يَ َزاُل َهَذا اأْلَْمُر ِفيُكْم َحَّتَّ يَ ْفَتَح هللاُ َأْرَض ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَْبِشُروا فَ َوهللِا أَلَاَن ِبَكث ْ

امِ ،  َتُكونُوا َأْجنَاًدا َثاَلثَةً َوَحَّتَّ ، فَاِرَس َوَأْرَض الرُّوِم َوَأْرَض مِحْريََ  َوَحَّتَّ يُ ْعَطى الرَُّجُل  ، َوُجْنًدا اِبْلَيَمنِ ، َوُجْنًدا اِبْلِعَراقِ ، ُجْنًدا اِبلشَّ
اَم َوِبِه الرُّوُم َذَوا َها ُت  اْلِمائََة فَ َيْسَخطََها ". قَاَل اْبُن َحَواَلَة: قُ ْلُت اَي َرُسوَل هللِا َوَمْن َيْسَتِطيُع الشَّ ْفَتَحن َّ اْلُقُروِن؟ قَاَل: " َوهللِا لَي َ
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َفاُؤُهْم، ِقيَاًما َعَلى الرَُّوجْيِِل اأْلَْسوَ ،  َولََيْسَتْخِلَفنَُّكْم ِفيَها ،  هللاُ َعَلْيُكمْ  ُهْم قُُمُصُهُم، اْلُمْلَحَمةُ أَق ْ ِد ِمْنُكُم  َحَّتَّ َيظَلَّ اْلِعَصابَةُ اْلِبيُض ِمن ْ
َأَمرَ  َما  فَ َعُلوهُ اْلَمْحلُوِق  َشْيٍء  ِمْن  َحَواَلةَ ،  ُهْم  اْبُن  قَاَل   ." ِبِل  اإْلِ َأْعَجاِز  يف  اْلِقْرَداِن  ِمَن  َأْعيُِنِهْم  يف  َأْحَقُر  أَلَنْ ُتْم  رَِجااًل  هِبَا  :  َوِإنَّ 

اَم فَِإنَّهُ َصْفَوةُ هللِا ِمْن ِباَلِدهِ فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا اْخرَتْ ِل ِإْن َأْدرََكِِن َذِلَك. قَاَل: " ِإّّنِ َأْختَاُر َلَك   َوِإلَْيِه جُتَْتََّب َصْفَوتُهُ ِمْن  ،  الشَّ
امِ ،  ِعبَاِدهِ  اِبلشَّ اْلَيَمِن َعَلْيُكْم  َأْهَل  امَ ،  اَي  الشَّ هللِا ِمْن َأْرِضِه  ِمْن َصْفَوةِ  ْبِق يف ُغُدِر اْلَيَمنِ ،  فَِإنَّ   هللاَ َقْد  فَِإنَّ ،  َأاَل َفَمْن َأََب فَ ْلَيْست َ

اِم َوَأْهِلِه ". قَاَل أَبُو َعْلَقَمَة: َفَسِمْعُت َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن ُجَبرْيٍ يَ ُقوُل: فَ َعَرَف  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَ ْعَت َتَكفََّل ِل اِبلشَّ
َلِميِّ  السُّ احْلَِديِث يف ُحرِّ ْبِن ُسَهْيٍل  الزََّمانِ وََكاَن عَ ،  َهَذا  اأْلََعاِجِم يف َذِلَك  نَظَُروا ِإلَْيِه َوإِلَْيِهْم ،  َلى  َمْسِجٍد  ِإىَل  ِإَذا رَاُحوا  َفَكاَن 

ْعِت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيِه َوِفيِهْم. قَاَل أَبُو َعْلَقَمَة:   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْقَسَم َرُسوُل هللِا  ِقيَاًما َحْوَلهُ فَ َعِجُبوا لِن َ
َلهُ َوَقْد َمَضى يف َهَذا اْلِكتَاِب عَ  اَيِديِّ يف َهَذا احْلَِديِث َثاَلَث َمرَّاٍت اَل نَ ْعَلُم أَنَّهُ أَْقَسَم يف َحِديٍث ِمث ْ َعْن َعْبِد ،  ِن اْبِن زُْغٍب اإْلِ

امُ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَليْ ، هللِا ْبِن َحَواَلةَ  ْقِسُمنَّ ُكُنوَز فَاِرَس َوالرُّوِم " ، ِه َوَسلََّم: " لَيُ ْفَتَحنَّ َلُكُم الشَّ  ُثَّ لَت َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْبُن    -  18611 َسِعيُد  ثنا  جَنَْدَة،  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا   ، النَّْضَرِويُّ َمْنُصوٍر  أَبُو  أنبأ  قَ تَاَدَة،  ْبُن  َنْصِر  أَبُو  ْبُن َمْنصُ َوَأْخرَباََن  َعْمُرو  ثنا  وٍر، 

[ قَاَل: ُخُروُج ِعيَسى 33{ ]التوبة:  ََثِبٍت، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، يف قَ ْوِلِه: }لُِيْظِهَرهُ َعَلى الدِّيِن ُكلِّهِ 
 اْبِن َمْرمَيَ َعَلْيِهَما السَّاَلمُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلُمْقِرئُ َأخْ   -  18618 َأيِب َحاِمِد  ْبُن  ِد  احْلَاِفُظ، َوأَبُو حُمَمَّ هللِا  أَبُو َعْبِد  اْلَقاِضي ،  رَباََن  َبْكٍر  اْلَفَواِرِس  ،  َوأَبُو  َأيِب  ْبُن  َوأَبُو َصاِدِق 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ْعُت اْبَن َجاِبٍر، َعْن ُسَلْيِم ْبِن َعاِمٍر، أنبأ اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد ْبِن َمزِي،  قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ٍد، َأْخرَبّن َأيِب قَاَل: َسَِ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ عَ  َثِِن اْلِمْقَداُد ْبُن اأْلَْسَوِد اْلِكْنِديُّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َسَِ َقى َعَلى  قَاَل: َحدَّ َلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اَل يَ ب ْ
ْساَلمِ ظَهْ  ِإمَّا يُِعزُُّهُم هللاُ فَ َيْجَعُلُهْم ِمْن َأْهِلِه  ،  َوِإمَّا ِبُذلِّ َذلِيلٍ ،  ِإمَّا ِبِعزِّ َعزِيزٍ ،  ِر اأْلَْرِض بَ ْيُت َمَدٍر َواَل َوبٍَر ِإالَّ َأْدَخَلهُ هللاُ َكِلَمَة اإْلِ

ُْم فَ َيِدينُوَن لَهُ ، فَ َيِعزُّوا بِهِ   َوِإمَّا يُِذْلُّ
 صحيح.  لمحقق:# قال ا

 
وِس أَبُو الْ   -  18619 ُمِغريَِة، ثنا َصْفَواُن ْبُن َعْمرٍو، َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ثنا أَبُو اأْلَْزَهِر، ثنا َعْبُد اْلُقدُّ

َثِِن ُسَلْيُم ْبُن َعاِمٍر، ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ بْ  ُن اْلَفْضِل، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا أَبُو اْلَيَماِن، ثنا  َحدَّ
هللاِ  ْعُت َرُسوَل  هللاُ َعْنهُ قَاَل: َسَِ اِريِّ َرِضَي  ، َعْن ََتِيٍم الدَّ َسلََّم يَ ُقوُل: "  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ َصْفَواُن، َعْن ُسَلْيِم ْبِن َعاِمٍر اْلَكاَلِعيِّ

اللَّْيلُ  بَ َلَغ  َما  اأْلَْمُر  ُلَغنَّ َهَذا  ب ْ ْساَل ،  لَي َ اإْلِ بِِه  بِِعزِّ َعزِيٍز يُِعزُّ  الدِّيَن  هللاُ َهَذا  َأْدَخَلهُ  ِإالَّ  َمَدٍر َواَل َوبٍَر  هللاُ بَ ْيَت  يرَْتُُك  َأْو ُذلِّ  ،  مَ َواَل 
 َذلِيٍل يُِذلُّ ِبِه اْلُكْفَر " 

 صحيح.  المحقق:# قال 



902 

 

عَ   -  18622 ثنا  َسِعيٍد،  ْبُن  ُعْثَماُن  ثنا   ، الطََّرائِِفيُّ احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  َعْن َأْخرَباََنهُ  َصاِلٍح،  ْبُن  هللِا  ْبُد 
يِن ُكلِِّه{ ]التوبة:  ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  ُهَما يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل: }لُِيْظِهَرهُ َعَلى الدِّ َرِضَي هللاُ َعن ْ

الدِّيِن ُكلِّهِ 33 َأْمِر  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى  نَِبيَّهُ َصلَّى  يُْظِهُر هللاُ  ِمْنهُ ،  [ قَاَل:  ئًا  هُ َواَل خُيِْفي َعَلْيِه َشي ْ ِإايَّ اْلُمْشرُِكوَن وَكَ ،  فَ يُ ْعِطيِه  اَن 
 َيْكَرُهوَن َذِلكَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَنْ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ 
َثِم، ثنا أَبُو اْلَيَماِن، أنبأ  ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي   -  18628 أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ثنا َعْبُد اْلَكِرمِي ْبُن اْْلَي ْ

، َأْخرَبّن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َأظُنُّهُ  َحِد الثَّاَلثَِة الَِّذيَن َعْن أَبِيِه، وََكاَن اْبُن أَ   َأْخرَبّن ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهِريِّ
ُهوِديَّ َكاَن َشاِعًرا وََكاَن يَ ْهُجو َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوحُيَرُِّض َعَلْيِه ُكفَّاَر قُ َرْيٍش ،  تِيَب َعَلْيِهْم َأنَّ َكْعَب ْبَن اأْلَْشَرِف اْلي َ

ُهُم اْلُمْسِلُموَن الَِّذيَن جَتَْمُعُهْم َدْعَوةُ َرُسوِل هللِا ، َعَلْيِه َوَسلََّم َقِدَم اْلَمِديَنَة َوأَْهُلَها َأْخاَلطٌ وََكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ ، يف ِشْعرِهِ  ِمن ْ
ُهُم اْلُمْشرُِكوَن الَِّذيَن يَ ْعُبُدوَن اأْلَْوََثنَ ، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُهوُد َوُهْم ، َوِمن ْ ُهُم اْلي َ َأْهُل احْلَْلَقِة َواحْلُُصوِن َوُهْم ُحَلَفاءُ لِْلَحيَّنْيِ  َوِمن ْ

وََكاَن الرَُّجُل َيُكوُن ُمْسِلًما َوأَبُوهُ  ، فََأرَاَد َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َقِدَم اْلَمِديَنَة اْسِتْصاَلَحُهْم ُكلَُّهمْ ، اأْلَْوِس َواْْلَْزرَجِ 
ُمْشِركٌ وَ ،  ُمْشِركٌ  ُمْسِلًما َوَأُخوهُ  َيُكوُن  هللاُ َعَلْيِه ،  الرَُّجُل  هللِا َصلَّى  اْلَمِديَنِة ِحنَي َقِدَم َرُسوُل  َأْهِل  ِمْن  ُهوُد  اْلُمْشرُِكوَن َواْلي َ وََكاَن 

اأْلََذى َأَشدَّ  َوَأْصَحابَهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  يُ ْؤُذوَن  َواْلَعْفِو  ،  َوَسلََّم  َذِلَك  َعَلى  اِبلصَّرِبِ  َواْلُمْسِلِمنَي  َرُسوَلهُ  هللاُ  فََأَمَر 
ُهمْ  عمران: َأْشرَُكوا َأًذى َكِثريًا{ ]آل    َفِفيِهْم أَنْ َزَل هللاُ َجلَّ ثَ نَاُؤُه: }َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َوَمَن الَِّذينَ ،  َعن ْ

ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن  َوِفيِهْم أَنْ َزَل هللاُ َجلَّ ثَ نَاُؤُه: }َودَّ َكِثرٌي ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب َلْو يَ ُردُّوَنُكْم ِمْن بَ ْعِد ِإميَاِنُكْم  ،  [ ِإىَل آِخِر اآْليَةِ 186
وَ  فَاْعُفوا  احْلَقُّ  َْلُُم   َ تَ َبنيَّ َما  بَ ْعِد  ِمْن  أَنْ ُفِسِهْم  ]البقرة:  ِعْنِد  َأَذى  109اْصَفُحوا{  َعْن  يَ ْنزَِع  َأْن  اأْلَْشَرِف  ْبُن  َأََب َكْعُب  ا  فَ َلمَّ  ،]

هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسعْ  َعَث   َد ْبَن ُمَعاٍذ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنْ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَذى اْلُمْسِلِمنَي َأَمَر َرُسوُل  يَ ب ْ
ْقتُ ُلوهُ  َد ْبَن َمْسَلَمَة اأْلَْنَصاِريَّ ،  رَْهطًا لِي َ َعَث ِإلَْيِه َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ حُمَمَّ َواحْلَاِرَث اْبَن َأِخي َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ،  َوَأاَب َعْبٍس اأْلَْنَصاِريَّ ،  فَ ب َ

ُهوُد َوَمْن َكاَن َمَعُهْم ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ َوذََكَر احْلَِديَث يف قَ ْتِلِه. قَاَل: فَ لَ ،  يف ََخَْسِة رَْهطٍ  ُلوهُ َفزَِعِت اْلي َ ا قَ ت َ فَ َغَدْوا َعَلى َرُسوِل هللِا  ،  مَّ
َلَة َوُهَو َسيٌِّد ِمْن َساَدتِ  َْلُْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  نَا فَ ُقِتَل َفذََكَر  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي َأْصَبُحوا فَ َقالُوا: ِإنَّهُ طُِرَق َصاِحبُ نَا اللَّي ْ

َهاُهْم ِبهِ  ُهْم َوَبنْيَ ،  َعَلْيِه َوَسلََّم الَِّذي َكاَن يَ ُقوُل يف َأْشَعارِِه َويَ ن ْ ن َ َنهُ َوبَ ي ْ َوَدَعاُهْم رَُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َأْن َيْكُتَب بَ ي ْ
ُهوا إِ  ت َ َها،  ىَل َما ِفيهِ اْلُمْسِلِمنَي ِكتَااًب يَ ن ْ ب َ ُهْم َوَبنْيَ اْلُمْسِلِمنَي َعامًّا َصِحيَفًة َكت َ ن َ َنهُ َوبَ ي ْ َرُسوُل    َفَكَتَب النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ي ْ

َك الصَِّحيَفةُ بَ ْعَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكاَنْت تِْل، هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم حَتَْت اْلَعْذِق الَِّذي يف َداِر بِْنِت احْلَاِرثِ 
 ِعْنَد َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َبْكِر  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، ثنا َأمْحَُد، ثنا يُوُنُس، َعِن اْبنِ   -   18630  ِإْسَحاَق، َحدَّ
ْيٍف، قَااَل: بَ َعَث َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم ِحنَي فَ رََغ ِمْن َبْدٍر َبِشريَْيِن ِإىَل  ْبِن َحْزٍم، َوَصاِلُح ْبُن َأيِب أَُماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحن َ

اْلَمِديَنةِ  َحارِثَةَ زَْيدَ ،  َأْهِل  ْبَن  َرَواَحةَ ،    ْبَن  هللِا  ُمُلوُك  ،  َوَعْبَد  َهُؤاَلِء  َهَذا؟  َأَحقٌّ  َويْ َلَك  قَاَل:  اأْلَْشَرِف  ْبَن  َذِلَك َكْعَب  بَ َلَغ  ا  فَ َلمَّ
َلى قُ َرْيشٍ ،  اْلَعَرِب َوَساَدةُ النَّاسِ  لَ ،  يَ ْعِِن قَ ت ْ َة َفَجَعَل يَ ْبِكي َعَلى قَ ت ْ ى قُ َرْيٍش َوحُيَرُِّض َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  ُثَّ َخَرَج ِإىَل َمكَّ

 َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ،  بَابُ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ 

، ثنا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ    -  18636 َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ
[ ِإىَل قَ ْولِِه:  29لتوبة:  ْلي َْوِم اآْلِخِر{ ]اثنا َوْرقَاُء، َعِن اْبِن َأيِب جنَِيٍح، َعْن ُُمَاِهٍد، يف قَ ْوِلِه: }قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبهلِل َواَل ابِ 

[ قَاَل: نَ َزَل َهَذا ِحنَي أُِمَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُهُ ِبَغْزَوةِ  29َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن{ ]التوبة:  }َحَّتَّ يُ ْعطُوا اجْلِْزيَةَ 
 تَ ُبوكَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َوَأْخرَباََن أَبُو  - 18637 ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن ، َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
حيَْ  َأََتهُ  تَ بُوَك  ِإىَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َهى  انْ ت َ ا  فَ َلمَّ قَاَل:  ِإْسَحاَق،  هللِا اْبِن  َرُسوَل  َفَصاحَلَ  أَيْ َلَة  َصاِحُب  َرْوبََة  ْبُن  َنةُ 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْعطَاهُ اجْلِْزيََة َوأَََتهُ َأْهُل َجَراَب َوَأْذرَُح فََأْعطَْوهُ اجْلِْزيَةَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 فُرْقَانِ بَابُ مَنْ لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَ نُزُولِ الْ 

، أنبأ َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ثنا َسِعيُد ْبُن مَ   -  18640 ْنُصوٍر، ثنا أَبُو َعَوانََة، َعْن َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِويُّ
يِن{ ]البقرة: َأيِب ِبْشٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، يف قَ ْولِِه: }اَل ِإْكَراَه يف ال  قُ ْلُت: َخاصًَّة؟ قَاَل: ،  [ قَاَل: نَ َزَلْت يف اأْلَْنَصارِ 256دِّ

ُهْم ِإَذا َكاَنْت نَزِرًَة َأْو ِمْقاَلًة تَ ْنِذُر: لَِئْن َوَلَدْت َوَلًدا لََتْجَعَلنَّهُ يف اْلي َ ،  َخاصَّةً  َفَجاءَ ،  هِ ُهوِد تَ ْلَتِمُس ِبَذِلَك طُوَل بَ َقائِ َكاَنِت اْلَمْرَأةُ ِمن ْ
ُهمْ  ْساَلُم َوِفيِهْم ِمن ْ ا ُأْجِلَيِت النَِّضرُي قَاَلِت اأْلَْنَصاُر: اَي َرُسوَل هللِا أَبْ نَاُؤاَن َوِإْخَوانُ نَا ِفيِهمْ ،  اإْلِ ُهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى ،  فَ َلمَّ َفَسَكَت َعن ْ

ينِ ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َزَلْت: }اَل ِإْكَراَه يف الدِّ َ َأْصَحابُُكمْ 256{ ]البقرة:  فَ ن َ ، [، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َقْد ُخريِّ
 َوِإِن اْختَارُوُهْم فََأْجُلوُهْم َمَعُهْم " ،  فَِإِن اْختَارُوُكْم فَ ُهْم ِمْنُكمْ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 الْجِزْيَةُ عَرَب ا كَانُوا أَوْ عَجَم ا بَابُ مَنْ قَالَ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ  
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   -  18642 ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن  ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن يَزِيُد ْبُن رُو  ىَل ُأَكْيِدَر  َماَن، َوَعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َبْكٍر، َأنَّ رَُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد إِ اْبِن ِإْسَحاَق، َحدَّ
اْلَمِلكِ  َعْبِد  ِمْن ِكْنَدةَ ،  ْبِن  ُدوَمةَ ،  رَُجٌل  َعَلى  َمِلًكا  َنْصَرانِيًّا ،  َكاَن  هللاِ ،  وََكاَن  َرُسوُل  إِنََّك  فَ َقاَل   " ِْلَاِلٍد:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى   

َقَر "  َلٍة ُمْقِمَرٍة َصاِفَيٍة َوُهَو َعَلى َسْطٍح َوَمَعهُ اْمَرأَتُهُ ،  َفَخَرَج َخاِلٌد َحَّتَّ ِإَذا َكاَن ِمْن ِحْصِنِه َمْنظََر اْلَعنْيِ ،  َسَتِجُدهُ َيِصيُد اْلب َ ،  َويف لَي ْ
َقُر   ؟ قَاَل: اَل َوهللاِ ،  حَتُكُّ بُِقُروَِنَا اَبَب اْلَقْصرِ فَأََتِت اْلب َ قَاَلْت: َفَمْن َيرْتُُك ِمْثَل َهَذا؟  ،  فَ َقاَلْت َلهُ اْمَرأَتُُه: َهْل رَأَْيَت ِمْثَل َهَذا َقطُّ
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َزَل فََأَمَر ِبَفَرِسِه فَُأْسرَِج َورَِكَب َمَعهُ نَ َفٌر ِمْن َأْهِل بَ يْ ،  قَاَل: اَل َأَحدَ  انُ ،  ِتهِ فَ ن َ ، َفَخَرُجوا َمَعهُ مِبَطَارِِفِهمْ ،  ِفيِهْم َأٌخ لَهُ يُ َقاُل َلهُ َحسَّ
انَ  َأَخاهُ َحسَّ ُلوا  َلقَّاُهْم َخْيُل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَخَذْتهُ َوقَ ت َ َهبِ ،  فَ ت َ لَ ،  وََكاَن َعَلْيِه قُ بَاُء ِديبَاٍج خَمُوٍص اِبلذَّ َبهُ فَاْست َ

هُ َخاِلُد ْبُن اْلَولِيدِ  َعَث ِبِه ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ْبَل ُقُدوِمِه َعَلْيهِ ،  ِإايَّ ُثَّ ِإنَّ َخاِلًدا َقِدَم اِبأْلَُكْيِدِر َعَلى َرُسوِل ،  فَ ب َ
 فَ َرَجَع ِإىَل قَ ْريَِتِه ، َوَصاحَلَهُ َعَلى اجْلِْزيَِة َوَخلَّى َسِبيَلهُ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَحَقَن لَهُ َدَمهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ ذِكْرِ كُتُب  أَنْزَلَهَا اهللُ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ 
،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، َوأَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، قَااَل: - 18649 ُد ْبُن َعِليٍّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب: ثنا حُمَمَّ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َأنَّ   اأْلَْسَقِع،  ْبِن  اْلَمِليِح، َعْن َواثَِلَة  َأيِب  أنبأ ِعْمَراُن، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن  ْبُن رََجاٍء،  "  ثنا َعْبُد هللِا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  النَِّبَّ َصلَّى 
َلٍة ِمْن رََمَضانَ ن َ  جْنِيُل لَِثاَلَث َعْشَرَة َخَلْت ِمْن ، َزَلْت ُصُحُف إِبْ َراِهيَم َأوََّل لَي ْ ْورَاةُ ِلِستٍّ َمَضنْيَ ِمْن رََمَضاَن، َوأُْنِزَل اإْلِ َوأُْنزَِلِت الت َّ

ْيٍح َواْلقُ ،  َوأُْنِزَل الزَّبُوُر لَِثَماَن َعْشَرَة َخَلْت ِمْن رََمَضانَ ،  رََمَضانَ  ْرآُن أِلَْرَبٍع َوِعْشرِيَن َخَلْت ِمْن رََمَضاَن " َوِفيَما َرَوى الرَّبِيُع ْبُن ُصب َ
َماءِ   َعِن احْلََسِن اْلَبْصِريِّ قَاَل: أَنْ َزَل هللاُ ِماَئًة َوَأْربَ َعَة ُكُتٍب ِمَن السَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 وَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ بَابُ الْمَجُوسُ أَهْلُ كِتَاب   
ْبنُ   -   18654 ُد  احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َبْكِر ْبُن  َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو  ُد ْبُن َعْبِد ،  يَ ْعُقوبَ   َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن  ثنا حُمَمَّ

َأْخربََ  َوْهٍب،  اْبُن  أنبأ  احْلََكِم،  َعْبِد  ْبِن  ْبُن هللِا  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  ِإْسَحاَق،  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ح  أََنٍس،  ْبُن  َماِلُك  ّن 
ٍد، َعْن أَبِيِه، َأنَّ ُعَمَر  ،  يَ ْعُقوبَ  ، أنبأ َماِلٌك، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ اِفِعيُّ ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ

فَ َقاَل لَهُ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْوٍف َرِضَي هللاُ َعْنُه: َأْشَهُد َلَسِمْعُت َرُسوَل هللِا  ، ذََكَر اْلَمُجوَس فَ َقاَل: َما َأْدرِي َكْيَف َأْصَنُع يف َأْمرِِهمْ 
 ا هِبِْم ُسنََّة َأْهِل اْلِكتَاِب " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ُسنُّو 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ   -  18655 ُد  ،  مَّ أنبأ حُمَمَّ
اِس، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ  َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َماِلٌك، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّ ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن 

، أنبأ َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، أَنَّهُ بَ َلَغهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ  اِفِعيُّ َوَأنَّ ُعْثَماَن ،  ْيِه َوَسلََّم َأَخَذ اجْلِْزيََة ِمْن َُمُوِس اْلَبْحَرْينِ الشَّ
 . زَاَد اْبُن َوْهٍب يف رَِوايَِتِه َأنَّ ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأَخَذَها ِمْن َُمُوِس فَاِرسَ ، ْبَن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأَخَذَها ِمَن اْلرَبْبَرِ 

َا َأَخَذ َحِديثَهُ َهَذا َعِن اْبِن اْلُمَسيِّبِ  ْيُخ: َواْبُن ِشَهاٍب ِإَّنَّ مَ ،  َواْبُن اْلُمَسيِِّب َحَسُن اْلُمْرَسلِ ،  قَاَل الشَّ  َكْيَف َوَقِد اْنَضمَّ إِلَْيِه َما تَ َقدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلَسَ   - 18656 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ حُمَمَّ ِن، َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َثِِن  ُن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ َرُسوَل   َسِعيُد بْ َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن يُوُنُس ْبُن يَزِيَد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، قَاَل: َحدَّ
َهَجرَ  َُمُوِس  ِمْن  اجْلِْزيََة  َأَخَذ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  َوادِ ،  هللِا  السَّ َُمُوِس  ِمْن  َأَخَذَها  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  اْْلَطَّاِب  ْبَن  ُعَمَر  َوَأنَّ ،  َوَأنَّ 

  بَ ْربَ رَ ُعْثَماَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأَخَذَها ِمْن َُمُوسِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن   -  18660 ثنا ِهاَلُل ْبُن اْلَعاَلِء ، يَ ْعُقوبَ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر، ثنا الْ  ْيِد هللِا ثنا َبْكُر ْبُن َعْبِد هللِا اْلُمَزّنُّ الرَّقِّيُّ َعْن ، َوزاَِيِد ْبِن ُجَبرْيٍ ،  ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا َسِعيُد ْبُن ُعب َ
نَاِء اأْلَْمَصاِر   َفذََكَر احْلَِديَث يف ِإْساَلِم اْْلُْرُمَزاِن ،  يُ َقاتِلُوَن اْلُمْشرِِكنيَ ُجَبرْيِ ْبِن َحيََّة، قَاَل: بَ َعَث ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ النَّاَس ِمْن أَف ْ

أَ  اَي  اْلُمْسِلِمنَي. قَاَل: نَ َعْم  َمغَازِي  ُمْسَتِشريَُك يف َمغَازِيَّ َهِذِه فََأِشْر َعَليَّ يف  ِإّّنِ  اْلُمْؤِمِننيَ قَاَل: فَ َقاَل:  َمثَ ُلَها َوَمَثُل ،  ِمرَي  اأْلَْرُض 
َمَثُل طَائٍِر َلهُ رَْأٌس َولَهُ َجنَاَحاِن َوَلهُ رِْجاَلنِ مَ  ِمْن َعُدوِّ اْلُمْسِلِمنَي  النَّاِس  الّرِْجاَلِن  ،  ْن ِفيَها ِمَن  فَِإْن ُكِسَر َأَحُد اجْلَنَاَحنْيِ ََنََضِت 

فَالرَّْأُس ،  َوِإْن ُشِدَخ الرَّْأُس َذَهَب الّرِْجاَلِن َواجْلَنَاَحاِن َوالرَّْأسُ ،  رَّْأسُ َوِإْن ُكِسَر اجْلَنَاُح اآْلَخُر ََنََضِت الّرِْجاَلِن َوال،  ِِبَنَاٍح َوالرَّْأسُ 
يًعا َعْن ُجَبرْيِ ،  َواجْلَنَاُح اآْلَخُر فَاِرسُ ،  َواجْلَنَاُح قَ ْيَصرُ ،  ِكْسَرى  ْبِن َحيََّة  َفُمِر اْلُمْسِلِمنَي َأْن يَ ْنِفُروا ِإىَل ِكْسَرى. فَ َقاَل َبْكٌر َوزاَِيٌد َجَِ

ْعَماُن ْبُن ُمَقرٍِّن َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، قَاَل: فَ َنَدبَ نَا ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ  نَا رَُجاًل ِمْن ُمَزيْ َنَة يُ َقاُل َلهُ الن ُّ ْعَمَل َعَلي ْ َوَحَشَر اْلُمْسِلِمنَي  ، َواْست َ
ْبُل.  َمَعُه. قَاَل: َوَخَرْجنَا ِفيَمْن َخَرَج ِمَن النَّاِس َحَّتَّ  َرةُ َوالن َّ  ِإَذا َدنَ ْواَن ِمَن اْلَقْوِم َوَأَداةُ النَّاِس َوِساَلُحُهُم اجْلَْحُف َوالّرَِماُح اْلُمَكسَّ

لَنَا َكِثريُ  لَنَا ُخيُولٌ ،  ُخُيولٍ   قَاَل: فَاْنطََلْقنَا َنِسرُي َوَما  نَا َوبَ ،  َأْو َما  ن َ ِإَذا ُكنَّا ِبَِْرِض اْلَعُدوِّ َوبَ ي ْ اْلَقْوِم ََنَرٌ َحَّتَّ  نَا َعاِمُل ،  نْيَ  َخَرَج َعَلي ْ
نَا رَُجاًل ،  ِكْسَرى يف َأْربَِعنَي أَْلًفا  َهِر َوَوقَ ْفنَا ِمْن ِحيَالِِه اآْلَخِر قَاَل: اَي أَي َُّها النَّاُس َأْخرُِجوا ِإلَي ْ فََأْخَرَج  ، يَُكلُِّمنَا  َحَّتَّ َوقَ ُفوا َعَلى الن َّ

بْ  اْلُمِغريََة  ُشْعَبةَ ِإلَْيِه  قَالَ ،  َن  َمِلِكِهْم  ُدوَن  فَ َتَكلََّم  اْلَقْوِم  تُ ْرَُجَاُن  فَ َقاَم  قَاَل:  اأْلَْلِسَنَة.  َوَعِلَم  اجتَََّر  َقِد  رَُجاًل  لِلنَّاِس: وََكاَن  فَ َقاَل   :
ِمْنُكمْ  ا ِشْئتَ ،  لُِيَكلِّْمِِن رَُجٌل  اْلُمِغريَُة: َسْل َعمَّ أَنْ ُتْم؟،  فَ َقاَل  َما  اْلَعَرِب ُكنَّا يف َشَقاٍء َشِديٍد َوَباَلٍء    فَ َقاَل:  ِمَن  اَنٌس  فَ َقاَل: ََنُْن 

َوى ِمَن اجْلُوعِ ،  طَوِيلٍ  َعرَ ،  ََّنُصُّ اجْلِْلَد َوالن َّ َجَر َواحْلََجرَ ،  َونَ ْلَبُس اْلَوبَ َر َوالشَّ َماَواِت ،  َونَ ْعُبُد الشَّ نَا ََنُْن َكَذِلَك ِإْذ بَ َعَث َربُّ السَّ ي ْ فَ ب َ
ِمْن أَنْ ُفِسنَا نَ ْعِرُف َأاَبهُ َوأُمَّهُ وَ  نَبِيًّا  نَا  إِلَي ْ اأْلَْرِض  تَ ْعُبُدوا هللاَ ،  َربُّ  نُ َقاتَِلُكْم َحَّتَّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن  نَا َرُسوُل رَبِّنَا َصلَّى  نَبِي ُّ فَأََمَراَن 

اجْلِْزيَةَ  تُ َؤدُّوا  َأْو  نَا،  َوْحَدهُ  نَِبي ُّ َلهُ َقطُّ   فََأْخرَباََن  ِمث ْ يَ َر  ِإىَل َجنٍَّة َونَِعيٍم مَلْ  ِمنَّا َصاَر  َمْن قُِتَل  أَنَّهُ  َمَلَك ،  َعْن ِرَساَلِة رَبِّنَا  ِمنَّا  بَِقَي  َوَمْن 
َنُكْم بَ ْعَد َغٍد َحَّتَّ َنَُْمَر اِبجلِْْسِر جُيَْسُر. قَاَل: فَ  نَا َوبَ ي ْ ن َ ُثَّ ِإنَّ َأْعَداَء هللِا ،  اْفرَتَقُوا َوَجَسُروا اجلِْْسرَ رِقَاَبُكْم. قَاَل: فَ َقاَل الرَُّجُل: بَ ي ْ

نَا يف ِماَئِة أَْلفٍ  فََأطَافُوا بِنَا َعْشَر َمرَّاٍت. قَاَل: وَُكنَّا اْثَِنْ َعَشَر  ،  َوَأْربَ ُعوَن أَْلًفا رَُماةُ احْلََدقِ ،  ِستُّوَن أَْلًفا جَيُرُّوَن احْلَِديدَ ،  َقطَُعوا إِلَي ْ
يَُكلُِّمنَا أَْلًفا  رَُجاًل  لَنَا  َهاتُوا  فَ َقالُوا:  اْلُمِغريَةَ ،  ،  اأْلَوَّلَ ،  فََأْخَرْجنَا  َوَمثَ ُلُكْم؟ ،  فََأَعاَد َعَلْيِهْم َكاَلَمهُ  َمثَ لُنَا  َما  أََتْدرُوَن  اْلَمِلُك:  فَ َقاَل 

فَ َقاَل َلهُ َربُّ اْلُبْستَاِن: اَي أَي َُّها ، وََكاَن لَهُ ثَ ْعَلٌب َقْد آَذاهُ ، تَاٌن ُذو راََيِحنيَ قَاَل اْلُمِغريَُة: َما َمثَ لُنَا َوَمثَ ُلُكْم؟ قَاَل: َمَثُل رَُجٍل َلهُ ُبسْ 
َلكَ  َ َحاِئِطي ِمْن ِجيَفِتَك َْلَيَّْأُت َما َقْد قَ ت َ َ ِباَلُداَن ِمْن ِجيَفِتُكْم َلكُ ، الث َّْعَلُب َلْواَل َأْن تُ َننتِّ ْلنَاُكْم اِبأْلَْمِس. َوَأاَن َلْواَل َأْن تُ َننتَّ نَّا َقْد قَ ت َ
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 َربَّ اْلُبْستَاِن َأْن أَُموَت يف َحائِِطَك قَاَل َلهُ اْلُمِغريَُة: َهْل َتْدِري َما قَاَل الث َّْعَلُب لَِربِّ اْلُبْستَاِن؟ قَاَل: َما قَاَل َلُه؟ قَاَل: قَاَل َلُه: ايَ 
َوِإنَّهُ َوهللِا َلْو مَلْ َيُكْن ِديٌن َوَقْد ُكنَّا ِمْن َشَقاِء اْلَعْيِش ِفيَما ،  َأْن َأْخرَُج ِإىَل َأْرٍض قَ ْفٍر لَْيَس هِبَا َشْيءٌ َذا َبنْيَ الرَّاَيِحنِي َأَحبُّ ِإِلَّ ِمنْ 

أَْو ََّنُوتَ  أَنْ ُتْم ِفيِه  ُنَشارَِكُكْم ِفيَما  أََبًدا َحَّتَّ  َقاِء  الشَّ َما ُعْداَن يف َذِلَك  َلَك  ِإىَل َرمْحَِة هللِا  فَ ،  ذََكْرُت  ِمنَّا َصاَر  بِنَا َوَمْن قُِتَل  َكْيَف 
ْعَمانِ َوَمْن بَِقَي ِمنَّا َمَلَك رِقَاَبُكْم. قَاَل ُجَبرْيٌ: فَأََقْمنَا َعَلْيِهْم يَ ْوًما اَل نُ َقاتُِلُهْم َواَل يُ َقاتِلُنَا ، َوَجنَِّتهِ    اْلَقْوُم. قَاَل: فَ َقاَم اْلُمِغريَةُ ِإىَل الن ُّ

َهاَر َقْد َصَنَع َما تَ َرى ُهْم  ، ْبِن ُمَقرٍِّن َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َقاَل: اَي أَي َُّها اأْلَِمرُي ِإنَّ الن َّ َوهللِا َلْو ُولِّيُت ِمْن َأْمِر النَّاِس ِمْثَل الَِّذي ُولِّيَت ِمن ْ
ْعٍض َحَّتَّ حَيُْكَم هللاُ َبنْيَ  ْمَك َومَلْ خُيِْزكَ   أَلَحْلَْقُت النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِب َ َلَها ُثَّ مَلْ يُ َندِّ َا َأْشَهَدَك هللاُ ِمث ْ ْعَماُن: رمبَّ . فَ َقاَل الن ُّ ، ِعبَاِدِه مِبَا َأَحبَّ

َأوَِّل   يف  يُ َقاِتْل  مَلْ  ِإَذا  َوَسلََّم َكِثريًا َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َمَع  َشِهْدُت  َوحَتُْضَر َوَلِكِنِّ  اأْلَْرَواُح  ََتُبَّ  َحَّتَّ  انْ َتظََر  َهاِر  الن َّ
وا ،  َأاَل أَي َُّها النَّاُس ِإّّنِ َلْسُت ِلُكلُِّكْم َأَْسَُع فَاْنظُُروا ِإىَل رَاَييِت َهِذهِ ،  الصَّاَلةُ  ْرهُ ،  فَِإَذا َحرَّْكتُ َها فَاْسَتِعدُّ ِه فَ ْليُ َيسِّ ،  َمْن َأرَاَد َأْن َيْطَعَن ِبُرحمِْ

ْر َعَصاهُ  ْرهُ ، َوَمْن َأرَاَد َأْن َيْضِرَب ِبَعَصاهُ فَ ْليُ َيسِّ َفهُ ، َوَمْن َأرَاَد َأْن َيْطَعَن ِِبِْنَجرِِه فَ ْليُ َيسِّ ْر َسي ْ ، َوَمْن َأرَاَد َأْن َيْضِرَب ِبَسْيِفِه فَ ْليُ َيسِّ
وا َعَلى بَ رََكِة هللاِ ، وا َأاَل أَي َُّها النَّاُس ِإّّنِ حُمَرُِّكَها الثَّانَِيَة فَاْسَتِعدُّ  َوِإْن قُِتَل َأِخي  ، فَِإْن قُتِْلُت فَاأْلَِمرُي َأِخي، ُثَّ ِإّّنِ حُمَرُِّكَها الثَّالِثََة َفُشدُّ

ُحَذيْ َفةُ  أَ ،  فَاأْلَِمرُي  زاَِيٌد  َثِِن  َحدَّ َوَقْد  قَاَل:  ُشْعَبَة.  ْبُن  اْلُمِغريَةُ  فَاأْلَِمرُي  ُحَذيْ َفةُ  قُِتَل  بَ ْغٍل  فَِإْن  ِإىَل  فَ َنظَُروا  هللاُ  َلُهُم  قَ ت َ قَاَل:  أاََبهُ  نَّ 
َمِك ُمْلًقى   َلى َعَلْيِه َفَما ُأَشبُِّههُ ِإالَّ َكْوًما ِمْن َكْوِم السَّ َا َيُكوُن  ،  بَ ْعُضهُ َعَلى بَ ْعضٍ ُمَوقٍَّر َعَساًل َوََسْنًا َقْد َكَدَسِت اْلَقت ْ فَ َعَرْفُت أَنَّهُ ِإَّنَّ

َعهُ هللاُ اْلَقْتُل يف  ْعَماُن َوَأُخوهُ ، َوظََهَر اْلُمْسِلُمونَ ،  اأْلَْرِض َوَلِكنَّ َهَذا َشْيٌء َصن َ َوَصاَر اأْلَْمُر ِإىَل ُحَذيْ َفَة. فَ َهَذا َحِديُث ، َوقُِتَل الن ُّ
 زاَِيٍد َوَبْكرٍ 

   صحيح.  # قال المحقق:
 

 نْهُ الْجِزْيَةِ وَذَبَائِحِهِمْ بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ نِكَاحِ نِسَاءِ مَنْ يُؤْخَذُ مِ 
َهاّنُّ   -  18663 أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن مَحَْداَن، أنبأ احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا أَبُو َبْكِر  ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفُظ اأْلَْصب َ

َبَة، ثنا وَِكيٌع، ثنا   ، قَاَل: َكَتَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ عَ ْبُن َأيِب َشي ْ ِد ْبِن َعِليٍّ َلْيِه ُسْفيَاُن، َعْن قَ ْيِس ْبِن ُمْسِلٍم، َعِن احْلََسِن ْبِن حُمَمَّ
ْساَلمَ  ِه اجْلِْزيَةُ َعَلى َأْن اَل تُ ؤَْكَل َْلُْم َذبِيَحةٌ  َوَمْن َأََب ُضرَِبْت َعَليْ ،  َفَمْن َأْسَلَم قَِبَل ِمْنهُ ،  َوَسلََّم ِإىَل َُمُوِس َهَجَر يَ ْعِرُض َعَلْيِهُم اإْلِ

   َواَل تُ ْنَكَح َْلُُم اْمَرَأٌة.
ى َبِِن تَ ْغِلَب َوالّرَِوايَةُ يف َنَصارَ ،  َوِإَْجَاُع َأْكَثِر اْلُمْسِلِمنَي َعَلْيِه يُ ؤَكُِّدهُ َواَل َيِصحُّ َما رُِوَي َعْن ُحَذيْ َفَة يف ِنَكاِح َُمُوِسيَّةٍ ،  َهَذا ُمْرَسلٌ 

ُهَما َترُِد يف َمْوِضِعَها ِإْن َشاَء هللاُ تَ َعاىلَ   َعْن ُعَمَر َوَعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ كَمِ الْجِزْيَةُ 
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ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، ثنا أَبُو  - 18668 ،  ، اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اِفِعيُّ أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، أنبأ الشَّ
دٍ  ْبُن حُمَمَّ إِبْ َراِهيُم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ،  أنبأ  النَِّبَّ َصلَّى  اْلَعزِيِز، َأنَّ  ْبِن َعْبِد  َأيِب َحِكيٍم، َعْن ُعَمَر  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  َكَتَب ِإىَل َأْهِل  َم  َأْخرَبّن 

ُهمْ ، اْلَيَمِن َأنَّ " َعَلى ُكلِّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم ِدينَارًا ُكلَّ َسَنٍة َأْو ِقيَمَتهُ ِمَن اْلَمَعاِفِر "  مَِّة ِمن ْ  يَ ْعِِن َأْهَل الذِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو   - 18670 ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ثنا حَيََْي ْبُن آَدَم،  ، اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعْن َمْنُصوٍر، َعِن احْلََكِم، قَاَل: َكَتَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ  ِّ  ْبِن َجَبٍل َرِضَي  ْيِه َوَسلََّم ِإىَل ُمَعاذِ ثنا َجرِيُر ْبُن َعْبِد احْلَِميِد الضَّبِّ
َواَل يُ ْفنَتُ يَ ُهوِديٌّ َعْن يَ ُهوِديَِّتِه ". قَاَل حَيََْي: َومَلْ َأَْسَْع َأنَّ َعَلى النَِّساِء ، هللاُ َعْنهُ اِبْلَيَمِن " َعَلى ُكلِّ َحاملٍِ أَْو َحاِلَمٍة ِدينَارًا أَْو ِقيَمَتهُ 

 ِجْزيًَة ِإالَّ يف َهَذا احْلَِديِث.  
َقِطعٌ   قَالَ  ْيُخ: َوَهَذا ُمن ْ َأيِب َواِئلٍ ،  الشَّ " َواَل يف رَِوايَِة ِإبْ َراِهيمَ ،  َعْن َمْسُروقٍ ،  َولَْيَس يف رَِوايَِة  ُمَعاٍذ " َحاِلَمٍة  ِإالَّ  ،  َعْن ُمَعاذٍ ،  َعْن 

الرَّزَّاقِ  َعْبُد  َرَوى  ئًا  َمْعَمرٍ ،  َشي ْ اأْلَْعَمشِ ،  َعْن  َوائِلٍ ،  َعِن  َأيِب  َمْسُروقٍ عَ ،  َعْن  الزُّْهِريِّ ،  ْن  َغرْيِ  َعْن  َرَوى  ِإَذا  َوَمْعَمٌر  ُمَعاٍذ،  َعْن 
َها ِإَذا طَاَبْت هِبَا نَ ْفًسا. َورََواهُ أَبُو شَ  ،يَ ْغَلُط َكِثريًا َوهللاُ َأْعَلمُ  َبَة ِإبْ َراِهي َوَقْد مَحََلهُ اْبُن ُخَزمْيََة ِإْن َكاَن حَمُْفوظًا َعَلى َأْخِذَها ِمن ْ ُم ْبُن ي ْ

َبَة َضِعيفٌ   ُعْثَماَن َعِن احْلََكِم َمْوُصواًل َوأَبُو َشي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
بُو  أنبأ َحاِمُد ْبُن ُشَعْيٍب، ثنا َمْنُصوُر ْبُن َأيِب ُمَزاِحٍم، ثنا أَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أَنْ بَأَ أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفُظ ِإْماَلءً  - 18671

ُهَما هللاُ َعن ْ اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  ِمْقَسٍم، َعِن  َبَة، َعْن  ي ْ ْبِن ُعت َ احْلََكِم  َبَة، َعِن  ْبِن ،  َشي ْ ُمَعاِذ  ِإىَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَتَب  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ 
َوَمْن أَقَاَم َعَلى يَ ُهوِديٍَّة َأْو َنْصَرانِيٍَّة فَ َعَلى ، َما لِْلُمْسِلِمنَي َوَعَلْيِه َما َعَلْيِهمْ َجَبٍل َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ " َمْن َأْسَلَم ِمَن اْلُمْسِلِمنَي فَ َلهُ 

َقِر تَِبيعٌ ،  ُحرًّا َأْو َِمُْلوًكا،  ذََكًرا َأْو أُنْ َثى ،  ُكلِّ َحاملٍِ ِدينَاٌر َأْو ِعْدلُهُ ِمَن اْلَمَعاِفرِ  َويف ُكلِّ َأْربَِعنَي بَ َقَرةٌ ،  َأْو تَِبيَعةٌ   َويف ُكلِّ َثاَلِثنَي ِمَن اْلب َ
ِبِل ابْ َنةُ لَبُونٍ ،  ُمِسنَّةٌ  َماءُ َأْو ُسِقَي فَ ْيًحا اْلُعْشرُ ،  َويف ُكلِّ َأْربَِعنَي ِمَن اإْلِ َوِفيَما ُسِقَي اِبْلَغْرِب ِنْصُف اْلُعْشِر ".  ،  َوِفيَما َسَقِت السَّ

ُبُت ِإالَّ  ْسنَادِ َهَذا اَل يَ ث ْ  هِبََذا اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْبنُ   -   18673 ُد  احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َبْكِر ْبُن  َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو  ُد ْبُن َعْبِد ،  يَ ْعُقوبَ   َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن  ثنا حُمَمَّ

، َعِن اْلُمَثىنَّ ْبِن الصَّبَّاِح، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن جَ هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوهْ  ِه،  ٍب، َأْخرَبّن َمْسَلَمةُ ْبُن ُعَليٍّ دِّ
 ا ِدينَارًا َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َرَض اجْلِْزيََة َعَلى ُكلِّ حُمْتَِلٍم ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن ِدينَارً 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   -  18674 أنبأ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
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َثِِن َعْبُد هللِا ْبنُ  ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، قَاَل: َهَذا ِكتَاُب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   اْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ َأيِب َبْكِر ْبِن حُمَمَّ
َبهُ ِلَعْمرِو ْبِن َحْزٍم ِحنَي بَ َعثَهُ ِإىَل اْلَيَمنِ  ْن يَ ُهوِديٍّ َأْو َنْصَراّنٍّ ِإْساَلًما َخاِلًصا َفذََكَرهُ َويف آِخرِِه " َوأَنَّهُ َمْن َأْسَلَم مِ ، ِعْنَداَن الَِّذي َكت َ

ْساَلِم فَِإنَّهُ ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ  اإْلِ نَ ْفِسِه َفَداَن ِديَن  َما َْلُمْ ،  ِمْن  َما َعَلْيِهمْ ،  لَهُ  َأْو يَ ُهوِديٍَّة فَِإنَّهُ اَل يُ ْفنَتُ  ،  َوَعَلْيِه  َنْصَرانِيٍَّة  َوَمْن َكاَن َعَلى 
َها َحاملٍِ َوعَ ،  َعن ْ أُنْ َثى،  َلى ُكلِّ  َأْو  َوافٍ ،  ذََكٍر  ِدينَاٌر  َعْبٍد  أَْو  الثِّيَابِ ،  ُحرٍّ  ِمَن  َعْرُضهُ  َوِذمَّةَ  ،  َأْو  هللِا  ِذمََّة  َلهُ  فَِإنَّ  َذِلَك  َأدَّى  َفَمْن 

 َوَمْن َمَنَع َذِلَك فَِإنَّهُ َعُدوُّ هللِا َوَرُسوِلِه َواْلُمْؤِمِننَي ".  ، َرُسوِلهِ 
َقِطٌع َولَْيَس يف الّرَِوايَِة اْلَمْوُصولَةِ َهذَ   ا ُمن ْ

َقِطًعا   -  18675 ُمن ْ ِمْن َوْجٍه آَخَر  َأيِب، ثنا ،  َورُِوَي  ثنا  أَبُو ُعاَلثََة،  ثنا   ، ْغَداِديُّ اْلب َ أَبُو َجْعَفٍر  احْلَاِفُظ، أنبأ  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا 
َأيِب اأْلَْسوَ  اْلَيَمنِ اْبُن َْلِيَعَة، َعْن  ِإىَل َأْهِل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ٍد َصلَّى  بَِنْحٍو ،  ِد، َعْن ُعْرَوَة، قَاَل: َهَذا ِكتَاٌب ِمْن حُمَمَّ احْلَِديَث  َفذََكَر 

 ِمْن َحِديِث اْبِن َحْزمٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْبُن    -  18676 ُد  أَبُو َسْهٍل حُمَمَّ اْلَمْرَوِزيُّ َوَأْخرَباََن  َأمْحََد  ْبِن  اْلَمَعاِفِريُّ ،  َنْصَرَوْيِه  ْبُن َصاِلٍح  ُد  هللِا حُمَمَّ أَبُو َعْبِد  يَ َزَن  ،  ثنا  أَبُو  ثنا 

ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُعَفرْيِ ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبنِ  َثِِن  ،  ْبِن زُْرَعَة ْبِن َسْيِف ْبِن ِذي يَ َزنَ ُعَفرْيِ  احْلِْمرَيِيُّ إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ َحدَّ
اْلَعزِيزِ  ْيِش ْبِن َعْبِد  ْبُن ُحب َ َأمْحَُد  ي  َأيِب ُعَفرْيٌ ،  َعمِّ َثِِن  ْبُن َسْيِف  ،  َحدَّ َأيِب زُْرَعةُ  َثِِن  َثِِن َأيِب ُعَفرْيُ، َحدَّ َأيِب َعْبُد اْلَعزِيِز، َحدَّ َثِِن  َحدَّ

َفذََكَرَها َوِفيَها " َوَمْن َيُكْن َعَلى يَ ُهوِديَِّتِه أَْو َعَلى  ،  اَل: َكَتَب ِإِلَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِكتَااًب َهَذا ُنْسَختُهُ ْبِن ِذي يَ َزَن قَ 
َها ُحرٍّ َأْو َعْبٍد ِدينَاٌر َأْو ِقيَمتُهُ ِمَن اْلَمَعاِفِر ". َوَهِذِه الّرَِوايَةُ ،  َكٍر َأْو أُنْ َثىَذ ،  َوَعَلْيِه اجْلِْزيَةُ َعَلى ُكلِّ َحاملٍِ ،  َنْصَرانِيَِّتِه فَِإنَّهُ اَل يُ ْفنَتُ َعن ْ

ُبْت مِبِْثِلَها ِعْنَد َأْهِل اْلِعْلِم َحِديثٌ ،  يف رَُواَِتَا َمْن جُيَْهلُ  لَ ،  َومَلْ يَ ث ْ َها رَِوايََة َمْسُروٍق َمُقوٌل  فَالَِّذي يُ َواِفُق ِمْن أَْلَفاِظَها َوأَْلَفاِظ َما قَ ب ْ
َوقُُّف ِفيهِ ، ِبهِ  َها َوَجَب الت َّ ْوِفيقُ ، َوالَِّذي يَزِيُد َعَلي ْ  َواِبهلِل الت َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا -  18677 حَيََْي ْبُن آَدَم، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب    َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليٍّ
َة ِدينَ   ارًا ِلُكلِّ َسَنةٍ حَيََْي، َعْن َأيِب احْلَُوْيِرِث، قَاَل: َضَرَب َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َنَصاَرى مِبَكَّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

، أنبأ ِإبْ َراِهيُم ْبنُ َوَأْخرَباََن أَبُو    -  18678 اِفِعيُّ ٍد، َعْن َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ الشَّ  حُمَمَّ
َة يُ َقالُ  َوَأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  َلهُ َمْوَهٌب ِدينَارًا ُكلَّ َسَنةٍ   َأيِب احْلَُوْيِرِث، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َضَرَب َعَلى َنْصَراّنٍّ مِبَكَّ

َسَنةٍ  ِدينَاٍر ُكلَّ  َثاَلََثِاَئِة  أَيْ َلَة  َنَصاَرى  َعَلى  َضَرَب  َثاَلَثً ،  َوَسلََّم  اْلُمْسِلِمنَي  ِمَن  هِبِْم  َمرَّ  َمْن  ُيَضيُِّفوا  ُمْسِلًما،  َوَأْن  وا  يَ ُغشُّ اَل   . َوَأْن 
َثاَلََثِائَةٍ   -   18679 ُْم َكانُوا  َأَنَّ هللِا،  َعْبِد  ْبُن  ِإْسَحاُق  أَنْ بَأَ  ِإبْ َراِهيُم،  َوَسلََّم ،  قَاَل: َوَأْخرَباََن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  َعَلْيِهُم  َفَضَرَب 

   .يَ ْوَمِئٍذ َثاَلََثِائَِة ِدينَاٍر ُكلَّ َسَنةٍ 
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 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةً 
اِق، أنبأ َمْعَمٌر، َعْن َسِعيٍد َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، أنبأ ِإَْسَاِعيُل الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد الرَّزَّ   -  18691

، َعْن َأيِب َنْضَرةَ  مٍ اجْلَُرْيِريِّ يَافَِة َثاَلثَةُ َأايَّ َفَما زَاَد َعَلى َذِلَك فَ ُهَو  ، ، َعْن َأيِب َسِعيٍد َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َحقُّ الضِّ
 َصَدَقٌة " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي ضِيَافَةِ مَنْ نَزَلَ بِهِ 
ْيُد هللِا ْبُن ُمَعاٍذ، ثنا َأيِب َأْخرَباََن أَبُو عَ  -  18699 ٍد، ثنا ُعب َ ، ثنا ُشْعَبُة، ْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطٍَر، ثنا حَيََْي ْبُن حُمَمَّ

َواِد فَ نَ  ْفِتُح اْلبَابَ َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َصْعَصَعَة، قَاَل: قُ ْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس: ِإانَّ َنَْيت اْلَقْريََة اِبلسَّ فَِإْن مَلْ يُ ْفَتْح لَنَا َكَسْراَن اْلبَاَب  ،  ْست َ
اَة َفَذَِبْنَاَها. قَاَل: َوملَ تَ ْفَعُلوَن َذاَك؟ قَاَل: قُ ْلُت: ِإانَّ نَ َراهُ لَنَا َحاَلاًل. قَاَل: ف َ  ُْم قَالُوا لَْيَس  فََأَخْذاَن الشَّ َتاَل َهِذِه اآْليََة: }َذِلَك ِِبَنَّ

يِّنَي َسِبيٌل َويَ ُقولُوَن َعَلى هللِا اْلَكِذَب َوُهْم يَ ْعَلُموَن{ ]آل عمران: َعَلي ْ   [. 75نَا يف اأْلُمِّ
يَاَفِة فَ َلْم حيَِلَّ َْلُْم تَ نَاُوْلَُ  ُْم مَلْ ُيَصاحِلُوُهْم َعَلى الضِّ  ا، َوهللاُ َأْعَلمُ َوَهَذا ِإْن َكاَن يف اْلُمَعاَهِديَن؛ َفِْلَنَّ

 صحيح.  المحقق:# قال 
 

، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا أَبُو ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ   - 18707 وِريُّ ٍد الدُّ ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ
َدَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش، َعْن ُنَصرْيٍ، َعْن َعطَاِء ْبِن   ْيِد هللِا، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب محَِ اِئِب، َعْن َحْرِب ْبِن ُعب َ السَّ

ُهوِد َوالنََّصاَرى ".  ، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " لَْيَس َعَلى اْلُمْسِلِمنَي ُعُشورٌ  َا اْلُعُشوُر َعَلى اْلي َ  ِإَّنَّ
َهكَ  اْلَعبَّاُس:  اْلُبَخاِريُّ يف  قَاَل  َورََواهُ  هللاُ.  َأمْحَُد َرمِحَهُ  َماُم  اإْلِ قَاَل  َدَة.  محَِ َأيِب  َعْن  يُوُنَس:  ْبُن  َأمْحَُد  قَاَل  ْبِن  َذا  َأمْحََد  َعْن  التَّارِيِخ 

َبْكرٍ ،  يُوُنسَ  َأيِب  ُنَصرْيٍ ،  َعْن  َعطَاءٍ ،  َعْن  هللاِ ،  َعْن  ْيِد  ُعب َ ْبِن  َحْرِب  َأيِب ،  َعْن  َدةَ   َعْن  قَاَل:  ،  محَِ َوَسلََّم.  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن 
َا  وََكاَن ِمَّْن َوَفَد ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َوَهَذا ِإْن َصحَّ فَإِ ،  َأنَّ َأاَبهُ َأْخرَبَهُ ،  َوقَاَل أَبُو مَحَْزَة: َعْن َعطَاِء ْبِن احْلَاِرِث الث ََّقِفيِّ  َّنَّ

َلُفوا اِبلتَِّجارَةِ  ُهمْ ، َأرَاَد َوهللاُ َأْعَلُم تَ ْعِشرَي َأْمَواِْلِْم ِإَذا اْخت َ  فَِإَذا َأْسَلُموا رُِفَع َذِلَك َعن ْ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
ْعَراّنُّ،  -  18711 ٍد الشَّ ُد    َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ ثنا َجدِّي، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر احْلَِزاِميُّ

َم ِحنَي َخَرَج ِإىَل َبِِن النَِّضرِي ْبُن فُ َلْيٍح، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، قَاَل: قَاَل اْبُن ِشَهاٍب: َهَذا َحِديُث َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
اْلِكاَلبِيِّنيَ َيْسَتِعينُ ُهمْ  َعْقِل  يف  َوَسلَّ ،    َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  ِقتَاِل  يف  ِبُُِحٍد  نَ َزلُوا  ِحنَي  قُ َرْيٍش  ِإىَل  وا  َدسُّ َقْد  زََعُموا  َم وََكانُوا 

ا َكلََّمُهْم َرُسوُل هللاِ ، َوَدلُّوُهْم َعَلى اْلَعْورَةِ ، َفَحضُّوُهْم َعَلى اْلِقتَالِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َعْقِل اْلِكاَلبِيِّنَي قَالُوا: اْجِلْس أاََب فَ َلمَّ
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نَا َلُه. َفَجَلسَ  ت َ َتَشاَوَر َوُنْصِلَح َأْمَراَن ِفيَما ِجئ ْ  َوَمْن   َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اْلَقاِسِم َحَّتَّ َتْطَعَم َوتَ ْرِجَع ِِبَاَجِتَك َونَ ُقوَم فَ ن َ
َأْن ُيْصِلُحوا َأْمَرُهمْ  َتِظُر  ِمْن َأْصَحابِِه يف ِظلِّ ِجَداٍر يَ ن ْ َتَمُروا ِبَقْتِل َرُسوِل هللِا ،  تَِبَعهُ  يُ َفارِقُ ُهُم ائ ْ َمَعُهْم اَل  ْيطَاُن  ا َجَلُسوا َوالشَّ فَ َلمَّ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  مِ ،  َصلَّى  َرَب  أَق ْ َلْن جتَُِدوهُ  ِمْنهُ َتََْمُنوا يف ِداَيرُِكْم َويُ ْرَفْع َعْنُكُم اْلَباَلُء. فَ َقاَل رَُجٌل: ِإْن  فَ َقالُوا:  اآْلَن فَاْسرَتحُِيوا  ْنهُ 
هللاُ ِإلَْيِه فََأْخرَبَهُ مِبَا ائ ْ  ْلُتُه. فََأْوَحى  ْيِت َوَدلَّْيُت َعَلْيِه َحَجًرا فَ َقت َ ُتْم ظََهْرُت فَ ْوَق اْلب َ فَ َقاَم َرُسوُل ،  فَ َعَصَمهُ هللاُ ،  ْأنِهِ َتَمُروا ِمْن شَ ِشئ ْ

َبَل رَُجٌل ِمْن  ،  ْعَداءُ هللِا فَ َراَث َعَلْيِهمْ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكأَنَّهُ يُرِيُد يَ ْقِضَي َحاَجةً َوتَ َرَك َأْصَحابَهُ يف َُمِْلِسِهْم، َوانْ َتظََر أَ  َوأَق ْ
 يف َحاَجِتِه الَّيِت  فَ َقاَل: لَِقيتُهُ َقْد َدَخَل َأزِقََّة اْلَمِديَنِة. فَ َقالُوا أِلَْصَحاِبِه: َعِجَل أَبُو اْلَقاِسِم َأْن يُِقيَم أَْمَرانَ ،  َعْنهُ   َأْهِل اْلَمِديَنِة َفَسأَلُوهُ 

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َرَجُعوا  هللِا َصلَّى  هِبَا. ُثَّ قَاَم َأْصَحاُب َرُسوِل  هللِا فَ َقاَل: }اَي  َونَ زَ ،  َجاَء  اِبلَِّذي َجاَء َأْعَداءُ  َأْعَلُم  َل اْلُقْرآُن َوهللاُ 
َفكَ  أَْيِديَ ُهْم  إِلَْيُكْم  يَ ْبُسطُوا  َأْن  قَ ْوٌم  َهمَّ  ِإْذ  َعَلْيُكْم  هللِا  نِْعَمَة  اذُْكُروا  آَمُنوا  الَِّذيَن  هللاِ أَي َُّها  َوَعَلى  هللاَ  َوات َُّقوا  َعْنُكْم  أَْيِديَ ُهْم    فَّ 

ا َأْظَهَر هللاُ َرُسوَلهُ َعَلى َما َأرَاُدوا ِبهِ  ِل اْلُمْؤِمنُوَن{، فَ َلمَّ وَكَّ ت َ ، َوَعَلى ِخيَانَِتِهْم ّلِلَِِّ َوِلَرُسولِِه أََمَر ِبِِْجاَلئِِهْم َوِإْخَراِجِهْم ِمْن ِداَيرِِهمْ  فَ ْلي َ
 آِخِر احْلَِديثِ َوَأَمَرُهْم َأْن َيِسريُوا َحْيُث َشاُءوا. ِإىَل 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ خَمْر ا وَلَا خِنْزِير ا 
ٍد اْلُمْقِري  -  18738 ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  يَ ْعُقوَب، ثنا  ،  َأْخرَباََن  يُوُسُف ْبُن  ِإْسَحاَق، ثنا  ِد ْبِن  ْبُن حُمَمَّ احْلََسُن  ِإبْ َراِهيُم  أنبأ 

ُهَما يَ ُقو  َع اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ ْن َسَِ اٍر، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمرْيٍ، َعمَّ ُل: َدَخْلُت َعَلى ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ْبُن َبشَّ
ٌل لَنَا اِبْلِعَراِق َخَلَط يف يَفِْء اْلُمْسِلِمنَي َأَْثَاَن اْْلَْمِر َوَأَْثَاَن َوُهَو يُ َقلُِّب َيَدهُ َهَكَذا فَ ُقْلُت َلُه: َما َلَك اَي َأِمرَي اْلمُ  ْؤِمِننَي؟ قَاَل: ُعَوميِْ

الشُّ ،  اْْلَنَازِيرِ  َعَلْيِهُم  ُحّرَِمْت  ُهوَد  اْلي َ هللاُ  َلَعَن   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  تَ ْعَلْم  ُلوَها َأمَلْ  َفَجمَّ َيَُْكُلوَها  َأْن  ُحوُم 
ُهْم َوَبنْيَ بَ ْيِعَها،  فَ بَاُعوَها َوَأَكُلوا َأَْثَاََنَا ". قَاَل ُسْفيَاُن يَ ُقوُل: اَل َتَُْخُذوا يف ِجْزيَِتِهُم اْْلَْمَر َواْْلَنَازِيرَ  ن َ فَِإَذا اَبُعوَها ،  َوَلِكْن َخلُّوا بَ ي ْ

 يَِتِهمْ َفُخُذوا َأَْثَاََنَا يف ِجزْ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا يَسْكُنُ أَرْضَ الْحِجَازِ مُشْرِك  

ٍد اْلُمْقِرئُ  - 18749 ُد ْبُن ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
ْبِن اجْلَرَّاِح َرضِ   َبْكٍر، ثنا حَيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعنْ َأيِب   ْيَدةَ  ْبِن ُجْنُدٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُعب َ ثنا َسْعُد ْبُن ََسَُرَة  َمْيُموٍن،  َي إِبْ َراِهيَم ْبِن 

هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  هللِا َصلَّى  بِِه َرُسوُل  َتَكلََّم  َما  اْلَعَربِ هللاُ َعْنهُ قَاَل: آِخُر  ِمْن َجزِيَرِة  احلَِْجاِز َوَأْهَل جَنَْراَن  يَ ُهوَد  َأْخرُِجوا   " ، َم قَاَل: 
َُذوا قُ ُبورَُهْم َمَساِجدَ   َواْعَلُموا َأنَّ َشرَّ النَّاِس الَِّذيَن اَتَّ

 حسن. # قال المحقق:
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ِد ْبِن    -   18750 ْبُن حُمَمَّ ْبُن َجْعَفٍر اْلُمزَكِّي َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد َعْبُد هللِا  ُد  أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ اْلَعْدُل،  اْلِمْهَرَجاّنُّ  ُد ،  احْلََسِن  ثنا حُمَمَّ
َع ُعَمَر ْبَن عَ  ُل: بَ َلَغِِن أَنَّهُ َكاَن ِمْن ْبِد اْلَعزِيِز، يَ ُقو ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا َماِلٌك، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َحِكيٍم، أَنَّهُ َسَِ

ُهوَد َوالنََّصاَرى  َقنَيَّ ،  آِخِر َما َتَكلََّم بِِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن قَاَل: " قَاَتَل هللاُ اْلي َ َُذوا قُ بُوَر أَْنِبيَائِِهْم َمَساِجَد، اَل يَ ب ْ اَتَّ
 ِدينَاِن ِبَِْرِض اْلَعَرِب " 

 صحيح.  المحقق:# قال 
 

ثَ نَا َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل جَيَْتِمُع    -  18751 ِدينَاِن يف َجزِيَرِة اْلَعَرِب قَاَل: َوَحدَّ
طَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َحَّتَّ أَََتهُ الث ََّلُج َواْلَيِقنُي َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى ". قَاَل َماِلٌك: قَاَل اْبُن ِشَهاٍب: فَ َفَحَص َعْن َذِلَك ُعَمُر ْبُن اْلَْ 

طَّاِب َرِضَي فََأْجَلى يَ ُهوَد َخْيرَبَ. قَاَل َماِلٌك: َقْد َأْجَلى ُعَمُر ْبُن اْلَْ ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " اَل جَيَْتِمُع ِدينَاِن يف َجزِيَرِة اْلَعَرِب " 
 هللاُ َعْنهُ يَ ُهوَد جَنْرَاَن َوَفَدكَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َحاِمٍد اِبلطَّاِبَرانِ   -  18753 ِريِّ حُمَمَّ ، ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن أَبُو السَّ ثنا َأمْحَُد ْبُن َداُوَد احْلَْنظَِليُّ
ُهَما َأنَّ يَ ُهوَد َبِِن النَِّضرِي  ثنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، ثنا َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ   َعن ْ

َوذََكَر احْلَِديَث ،  َوأَقَ رَّ قُ َرْيظَةَ ،  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبِِن النَِّضريِ فََأْجَلى َرُسوُل  ،  َوقُ َرْيظََة َحارَبُوا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
اْلَمِديَنِة ُكلَُّهمْ   قَاَل: يَ ُهوَد  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  ْبِن َساَلمٍ ،  َوَأْجَلى َرُسوُل  هللِا  نُ َقاَع َوُهْم قَ ْوُم َعْبِد  ِِن َحارِثََة وَُكلَّ َوبَ ،  َبِِن قَ ي ْ

ٍم َعَلى َعهْ ،  يَ ُهوِديٍّ َكاَن اِبْلَمِديَنةِ  ُهوُد َوالنََّصاَرى َوَمْن ِسَواُهْم ِمَن اْلُكفَّاِر اَل يُ َقرُّوَن ِفيَها فَ ْوَق َثاَلثَِة َأايَّ َواَل َأْدِري ،  ِد ُعَمرَ وََكاَن اْلي َ
 َأَكاَن يُ ْفَعُل َذِلَك هِبِْم أَْم اَل 

 صحيح.  ق:# قال المحق
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسرِيِ أَرْضِ الْحِجَازِ وَجَزِيرَةِ الْعَرَبِ 
َهاّنُّ   -  18760 اأْلَْصب َ َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن ،  َوَأْخرَباََن  احْلَُسنْيُ  ثنا  اجْلَْهِم،  ْبُن  احْلََسُن  ثنا 

، َعْن َأيِب َسَلَمَة، عَ  َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعِن الزُّْهِريِّ ، َحدَّ ْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َخَرْجنَا  اْلَفَرِج، ثنا اْلَواِقِديُّ
وَ  ِإىَل  َخْيرَبَ  ِمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  اْلُقَرى َمَع  اْلُقَرى ،  اِدي  َواِدي  فَ ْتِح  يف  احْلَِديَث  هللِا  ،  َفذََكَر  َرُسوُل  فَأَقَاَم  قَاَل: 

مٍ  ْيِدي يَ ُهوَد  َوتَ َرَك اأْلَْرَض َوالنَّْخَل ِبَِ ،  َوَقَسَم َما َأَصاَب َعَلى َأْصَحاِبِه ِبَواِدي اْلُقَرى،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَواِدي اْلُقَرى َأْربَ َعَة أايَّ
َها ا َكاَن ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأْخَرَج يَ ُهوَد َخْيرَبَ َوَفَدكَ ،  َوَعاَمَلُهْم َعَلي ْ َُما ،  فَ َلمَّ َومَلْ خُيْرِْج َأْهَل تَ ْيَماَء َوَواِدي اْلُقَرى؛ أِلََنَّ

امِ   . َوَأنَّ َما َورَاَء َذِلَك َشامٌ ، َن َواِدي اْلُقَرى ِإىَل اْلَمِديَنِة ِحَجازٌ َونَ َرى َأنَّ َما ُدو ، َداِخَلتَاِن يف َأْرِض الشَّ
ْيُخ: َهَذا اْلَكاَلُم اأْلَِخرُي َأظُنُّهُ ِمْن قَ ْوِل اْلَواِقِديِّ   قَاَل الشَّ

 ضعيف جدا.  # قال المحقق:
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 بَابُ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُقْتَلَ الرُّسُلُ 

، َعْن عَ َأْخرَباََن أَبُ   -  18779 ، ثنا اْلَمْسُعوِديُّ ُد ْبُن حَيََْي، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ اِصٍم، َعْن  و طَاِهٍر، أنبأ أَبُو َبْكٍر، ثنا حُمَمَّ
نَّةُ َأْن اَل تُ ْقَتَل الرُُّسُل "   َأيِب َواِئٍل، َعْن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " َمَضِت السُّ

 ضعيف.  المحقق:# قال 
 

 بَابُ الْحَرْبِيِّ إِذَا لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ وَكَذَلِكَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ 
ٍد،  نا َعِليُّ ْبُن َحْربِ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن مَحَّاٍد، ث  - 18782 ْبِن حُمَمَّ

َثِِن َأيِب، ، َحدَّ اْلَمْخُزوِميُّ ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َسِعيٍد  ْبُن ُعْثَماَن  ثنا ُعَمُر  احْلُبَاِب،  هللاُ    ثنا زَْيُد ْبُن  َعْن َجدِِّه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى 
َة: " َأْربَ َعٌة اَل أُ  َوَعْبُد  ،  َوِهاَلُل ْبُن َخطَلٍ ،  َوَمِقيسٌ ،  َؤمِّنُ ُهْم يف ِحلٍّ َواَل يف َحَرٍم: احْلَُوْيِرُث ْبُن َمْعَبدٍ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يَ ْوَم فَ ْتِح َمكَّ

َلهُ َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ  َلهُ اْبُن َعمٍّ لَهُ حلًّا، هللِا ْبُن َأيِب َسْرٍح. فََأمَّا احْلَُوْيِرُث فَ َقت َ َلهُ الزَُّبرْيُ  وَ ، َوَأمَّا َمِقيٌس فَ َقت َ َأمَّا ِهاَلُل ْبُن َخَطٍل فَ َقت َ
هللاُ َعْنهُ  ا،  َرِضَي  ِمَن  َأَخاهُ  هللاُ َعْنهُ وََكاَن  ْبُن َعفَّاَن َرِضَي  لَهُ ُعْثَماُن  َأيِب َسْرٍح فَاْستَْأَمَن  ْبُن  َتنْيِ َكانَ تَا ،  لرََّضاَعةِ َوأَمَّا َعْبُد هللِا  ن َ َوقَ ي ْ

َلَتِت اأْلُْخَرى َوَأْسَلَمتْ ، هِبَِجاِء َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قُتَِلْت ِإْحَداُُهَا  ِلِمْقَيٍس تُ َغنِّيَانِ   َوأَف ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َبطََّة    -  18785 َهاّنُّ، ثنا احْلََسُن ْبُن اجْلَْهِم، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفَرِج، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ حُمَمَّ اأْلَْصب َ

ثَ نَا َعْبُد هللِا ْبُن أَ  : َوَحدَّ َثِِن إِبْ َراِهيُم ْبُن َجْعَفٍر، َعْن أَبِيِه، قَاَل اْلَواِقِديُّ ، َحدَّ ْيَدَة، َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْمرِو ْبِن أُ ثنا اْلَواِقِديُّ َميَّةَ يِب ُعب َ
بَ ْعُضُهْم   ْبِن َأيِب َعْوٍن، َوزَاَد  اْلَواِحِد  ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعْبِد  هللِا  ثَ نَا َعْبُد  ، ح قَاَل: َوَحدَّ بَ ْعضٍ الضَّْمِريِّ بَ ْعِث ،  َعَلى  َفذََكَر ِقصًَّة يف 

ِغيَلةً  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  ًدا  حُمَمَّ يَ ْقُتُل  َمْن  ُسْفيَاَن  نَِبيَّهُ ،  َأيِب  َعَلْيِه  َأطَْلَع  تَ َعاىَل  هللاَ  هللِا  ،  َوَأنَّ  َرُسوُل  فَ َقاَل  قَاَل:  الرَُّجُل  َوَأْسَلَم 
ُتَما ،  ْبَن َحْربٍ    َتَْتِيَا َأاَب ُسْفيَانَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعْمرِو ْبِن أَُميََّة الضَّْمِريِّ َوَسَلَمَة ْبِن َأْسَلَم ْبِن َحرِيٍش: " اْخُرَجا َحَّتَّ  فَِإْن َأَصب ْ

هُ ِبَذِلكَ  ُتاَلهُ ". ُثَّ ذََكَر ِقصًَّة يف رُْؤيَِة ُمَعاوِيََة َعْمًرا َوِإْخبَارِِه ِإايَّ َوَأنَّ َعْمَرو ْبَن أَُميََّة َوَسَلَمَة ْبَن َأْسَلَم َأْسَنَدا يف اجْلََبِل  ، ِمْنهُ ِغرًَّة فَاق ْ
بَا يف   ْيِد هللاِ ،  غَارٍ َوتَ َغي َّ ْيَد هللِا ْبَن َماِلٍك اْبَن َأِخي طَْلَحَة ْبِن ُعب َ ْيِب ْبِن َعِديٍّ  ،  ُثَّ ِإنَّ َعْمَرو ْبَن أَُميََّة َخَرَج فَ َقَتَل ُعب َ َوَجاَء ِإىَل ُخب َ

َابَ  فَ ، َوُهَو َمْصُلوٌب فَأَنْ َزَلهُ َوَأَهاَل َعَلْيِه الرتُّ  رَِدْيِن ِإىَل اْلَمِديَنةِ ُثَّ ذََكَر رُُجوَعُهَما ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ 
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َهاّنُّ   -  18800 ْيٍم، ثنا َشرِيٌك، ، ثنا أَبُو نُ عَ َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن ِمْهَراَن اأْلَْصب َ
، قَاَل: قَاَل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ   ، َعْن زاَِيِد ْبِن ُحَدْيٍر اأْلََسِديِّ َعْنُه: لَِئْن بَِقيُت لَِنَصاَرى َبِِن تَ ْغِلَب َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن اْلُمَهاِجِر اْلَبَجِليِّ

تُ َلنَّ اْلُمَقاتَِلةَ  رِّيَّةَ ،  أَلَق ْ ُروا أَبْ نَاءَ فَ ، َوأَلَْسِبنَيَّ الذُّ ُهْم َعَلى َأْن اَل يُ َنصِّ ن َ ْبُت اْلِكتَاَب َبنْيَ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوبَ ي ْ  ُهمْ ِإّّنِ َكت َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َثِِن َعْبُد َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، أنبأ ِإَسَْ   -  18801 اِعيُل ْبُن ُموَسى احْلَاِسُب، ثنا ُجبَارَُة، َحدَّ

ُهَما قَاَل: ََنَى َرسُ  َثِِن اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ َثِِن َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب، َحدَّ وُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن  احْلَِميِد ْبُن هَبَْراَم، َحدَّ
ُهَما ِِبِاَلِفهِ ، اْلَعَرِب. َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيفٌ  َذبِيَحِة َنَصاَرى  َوَقْد رُِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْمُهَادَنَةِ عَلَى النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِنيَ 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعتَّابٍ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل    -  18808 ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمِغريَِة، ،  اْلَقطَّاُن، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
ِه ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ  ِذِه اْلِقصَِّة، زَاَد: ُثَّ ِإنَّ َرُسوَل هللِا َفذََكَر َمْعىَن هَ ، ثنا اْبُن َأيِب أَُوْيٍس، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َعمِّ

ْلدَ  فَ َقاَل َلهُ ُعَمُر: اَي َرُسوَل هللِا اَل تُ ْرِسْلِِن ،  حَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَعا ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِلرُيِْسَلهُ ِإىَل قُ َرْيٍش َوُهَو بِب َ
َلهُ َبنْيَ َوَلِكْن َأْرِسْل ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن. فََأْرَسَل ِإلَْيِهْم فَ َلِقَي َأاَبَن ْبَن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص فََأَجارَهُ َومحََ ،  ََتَوَّفُ ُهْم َعَلى نَ ْفِسيِإلَْيِهْم فَِإّّنِ أَ 

قُ َرْيًشا َجاَء  َحَّتَّ  اْلَفَرِس  َعَلى  َأَمَرهُ ،  َيَدْيِه  اِبلَِّذي  َوَسلَّمَ ِبِه    َفَكلََّمُهْم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َعْمرٍو ،  رَُسوُل  ْبَن  ُسَهْيَل  َمَعهُ  فََأْرَسُلوا 
َة يَ ْوَمِئٍذ ِمَن اْلُمْسِلِمنَي اَنٌس َكِثرٌي ِمْن َأْهِلَها،  لُِيَصاحِلَهُ َعَلْيِهمْ  ْيِت فََأََب َفَدَعْوا ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ لَِيطُوَف اِبلْ ،  َومِبَكَّ ب َ

ىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يَطُوَف َوقَاَل: َما ُكْنُت أِلَطُوَف بِِه َحَّتَّ َيطُوَف بِِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. فَ َرَجَع إِ 
لُِيَصاِلَح َرسُ  َأَجارَهُ  ْبُن َعْمرٍو َوَقْد  َفذََكَر ِقصََّة الصُّْلِح وَِكتَابَِتِه. قَاَل: ُثَّ بَ َعَث َرُسوُل  ،  وَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َوَمَعهُ ُسَهْيُل 

َاِمي   ُثَّ ذََكَر ِقصًَّة ِفيَما،  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبْلِكتَاِب ِإىَل قُ َرْيٍش َمَع ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ  َكاَن َبنْيَ اْلَفرِيَقنْيِ ِمَن الرتَّ
ْبلِ  َوَدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى ،  َواْرَِتَاِن اْلُمْسِلِمنَي ُسَهْيَل ْبَن َعْمرٍو،  َواْرَِتَاِن اْلُمْشرِِكنَي ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ ،  اِبحلَِْجارَِة َوالن َّ

اْلمُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َعةِ هللاُ  ي ْ اْلب َ ِإىَل  هللاُ ،  ْسِلِمنَي  ُهُم  رََعب َ َذِلَك  قُ َرْيٌش  رََأْت  ا  اْرََتَُنوهُ ،  فَ َلمَّ َمْن َكانُوا  اْلُمَواَدَعِة ،  فََأْرَسُلوا  ِإىَل  َوَدَعْوا 
ُهمْ ، َوالصُّْلحِ   َفَصاحَلَُهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وََكاتَ ب َ

 ضعيف.  المحقق:# قال 
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَّةِ الْهُدْنَةِ 
ا   -  18810 ِجدًّ َوُهَو َضِعيٌف   ، اْلُعَمِريُّ َحْفٍص  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  َعاِصُم  هللاُ  ،  َوَرَوى  َرِضَي  ُعَمَر  اْبِن  َعِن  ِدينَاٍر،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن 

َبنْيَ النَِّبِّ  اْْلُْدنَةُ  ُهَما قَاَل: َكاَنِت  اْلَماَعن ْ أَبُو َسْعٍد  َأْخرَباََنهُ  َأْرَبَع ِسِننَي.  احْلَُدْيِبَيِة  َة َعاَم  َمكَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْهِل  أنبأ ،  لِيِِنُّ  َصلَّى 
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َفذََكَرُه. اْلَمْحُفوَظ ،  َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمرَ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اَنِفعٍ ،  ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن َكاِسبٍ ،  اْلَقاِسُم ْبُن َمْهِديٍّ   ثنا،  أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ 
ةِ ، َوَعاِصُم ْبُن ُعَمَر َهَذا َيَْيت مِبَا اَل يُ تَاَبُع َعَلْيهِ ، ُهَو اأْلَوَّلُ   َضعََّفهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َواْلُبَخاِريُّ َوَغرْيُُُهَا ِمَن اأْلَئِمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 نُزُولِ سُورَةِ الْفَتْحِ عَلَى رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ بَابُ  
ُد ْبُن ي َ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ   -  18814 ثنا َأمْحَُد ،  ْعُقوبَ مَّ

َعنْ  ُعْرَوَة،  َعْن   ، الزُّْهِريُّ َثِِن  َحدَّ قَاَل:  ِإْسَحاَق،  اْبِن  َعِن  بَُكرْيٍ،  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  اجْلَبَّاِر،  َعْبِد  يف    ْبُن  خَمَْرَمَة،  ْبِن  َواْلِمْسَوِر  َمْرَواَن، 
رَ  اْنَصَرَف  ُثَّ  ُمْدرًَجا:  َوِفيَها  احْلَُدْيِبَيِة  رَاِجًعا ِقصَِّة  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َعَلْيِه  ،  ُسوُل  نَ َزَلْت  َواْلَمِديَنِة  َة  َمكَّ َبنْيَ  َأْن َكاَن  ا  فَ َلمَّ

َعِة [ َفَكاَنِت اْلَقِضيَّةُ يف ُسورَ 1ُسورَةُ اْلَفْتِح ِمْن َأوَِّْلَا ِإىَل آِخرَِها }ِإانَّ فَ َتْحنَا َلَك فَ ْتًحا ُمِبينًا{ ]الفتح:   ِة اْلَفْتِح َوَما ذََكَر هللاُ ِمْن بَ ي ْ
َجَرةِ  ْساَلِم ِإالَّ َدَخَل ِفيهِ ،  َرُسوِلِه حَتَْت الشَّ ا َأِمَن النَّاُس َوتَ َفاَوُضوا مَلْ يَُكلَّْم َأَحٌد اِبإْلِ ْساَلِم ،  فَ َلمَّ َتنْيِ يف اإْلِ ن َ َوَلَقْد َدَخَل يف تَ ْيِنَك السَّ

 وََكاَن ُصْلُح احْلَُدْيبَِيِة فَ ْتًحا َعِظيًما ، يِه قَ ْبَل َذِلكَ َأْكثَ ُر ِمَّا َكاَن فِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْهُدْنَةِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ الْإِمَامُ مَنْ جَاءَ بَلَدَهُ مُسْلِم ا مِنَ الْمُشْرِكنِيَ 

، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبُن اْلُمِغريَِة، ثنا اْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل    -  18832 اْلَقطَّاُن، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َعتَّاٍب اْلَعْبِديُّ
ِه ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َفذََكَر َهِذِه اْلِقصَّ  يَها: فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َة قَاَل فِ َأيِب أَُوْيٍس، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َعمِّ

َرُسولِ  ِإىَل  ِبَسَلِبِه  َبِصرٍي  أَبُو  َوَجاَء   ." َأَحٌد  َمَعهُ  َلْو َكاَن  َحْرٍب  ِمْسَعَر  ِه  امِّ َوْيُل   " َوَسلََّم:  فَ َقاَل: َعَلْيِه  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا   
ْس اَي َرُسوَل هللِا. قَاَل: " ِإّّنِ   ِشْئَت  ِإَذا ََخَّْستُهُ مَلْ أُْوِف َْلُْم اِبلَِّذي َعاَهْدَُتُْم َعَلْيِه َوَلِكْن َشْأُنَك ِبَسَلِب َصاِحِبَك َواْذَهْب َحْيثُ َخَِّ

َة َحَّتَّ َكانُوا بَ  َنةَ ". َفَخَرَج أَبُو َبِصرٍي َمَعهُ ََخَْسةُ نَ َفٍر َكانُوا َقِدُموا َمَعهُ ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ِمْن َمكَّ نْيَ اْلِعيِص َوِذي اْلَمْرَوِة ِمْن َأْرِض ُجَهي ْ
ُلوا َوقَ ت َ َأَخُذوَها  ِإالَّ  ِلُقَرْيٍش  ِعرٌي  هِبِْم  مَيُرُّ  اَل  اْلَبْحِر  ِسيَف  يَِلي  ِمَّا  قُ َرْيٍش  ِعريَاِت  طَرِيِق  ْبُن ،  َأْصَحاهَبَا  َعَلى  َجْنَدِل  أَبُو  َوانْ َفَلَت 

 َعَلْيِه َوَسلََّم يف ْبِعنَي رَاِكبًا َأْسَلُموا َوَهاَجُروا فَ َلِحُقوا ِبَِيِب َبِصرٍي وََكرُِهوا َأْن يَ ْقَدُموا َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ ُسَهْيِل ْبِن َعْمرٍو يف سَ 
َم َوَأتَّ ِمْنهُ ، ُهْدنَِة اْلُمْشرِِكنيَ   ُثَّ ذََكَر َما بَ ْعَدهُ مِبَْعىَن َما تَ َقدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيٍد، َأنَّ   - 18834 ُد ْبُن ُعب َ ُد ْبُن َبْكٍر، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا حُمَمَّ ، أنبأ حُمَمَّ ثَ ُهْم، َعْن   َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ َد ْبَن ثَ ْوٍر، َحدَّ حُمَمَّ

، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبرَْيِ، َعِن اْلِمْسوَ  ِر ْبِن خَمَْرَمَة، قَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم زََمَن احْلَُدْيبَِيِة َفذََكَر  َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
َهاُهُم هللاُ َأْن يَ ُردُّوُهنَّ َوأََمَرهُ ، اآْليَةَ ، احْلَِديَث مِبَْعىَن َما َمَضى، زَاَد: ُثَّ َجاَء ِنْسَوٌة ُمْؤِمنَاٌت ُمَهاِجَراتٌ   ْم َأْن يَ ُردُّوا الصََّداقَ فَ ن َ

 صحيح.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   -  18835 ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، ثنا  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ َوَقْد َكَتَب ِإلَْيِه اْبُن َأيِب ُهن َ يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْبنِ  َثِِن الزُّْهِريُّ ْيٍد َيْسأَلُهُ َعْن  ِإْسَحاَق، َحدَّ
{    قَ ْوِل هللاِ  َفَكَتَب إِلَْيِه ُعْرَوةُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ ،  [10]املمتحنة:  َعزَّ َوَجلَّ: }ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ

ِإْذِن َولِيِِّه رَدَّهُ  ِبَغرْيِ  َمْن َأََتهُ  أَنَّهُ  احْلَُدْيِبَيِة َوَشَرَط َْلُْم  َأْهَل  ِإىَل َرسُ ،   َعَلْيِهمْ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َصاحَلَ  اْلُمْسِلَماُت  ا َهاَجَر  وِل هللِا فَ َلمَّ
ْساَلِم مَلْ يَ ُردَّهُ  قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ، نَّ َعَلْيِهمْ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَمَرهُ هللاُ اِبْمِتَحاَِنِنَّ فَِإْن ُكنَّ ِجْئَن رَْغَبًة يف اإْلِ

 [، َفَحَبَس َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم النَِّساَء َورَدَّ الّرَِجالَ 10]املمتحنة:  ُمْؤِمنَاٍت َفاَل تَ ْرِجُعوُهنَّ ِإىَل اْلُكفَّاِر{ 
 حسن. # قال المحقق:

 
حمَُ   -  18836 َعْن  يُوُنُس،  ثنا  اجْلَبَّاِر،  َعْبِد  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  قَاَل:  َوَأْخرَباََن  ِإْسَحاَق،  ْبِن  ِد  مَّ

، َوَعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َبْكٍر، قَااَل: َهاَجَرْت أُمُّ ُكْلثُوٍم بِْنُت ُعْقَبَة ْبِن َأيِب ُمَعيْ  َثِِن الزُّْهِريُّ ٍط ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم  َحدَّ
َلْيِهَما. َوَقْد َمَضى لِيُد َوُفاَلٌن ابْ نَا ُعْقَبَة ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيطْلُبَاَِنَا فََأََب َأْن يَ ُردََّها عَ احْلَُدْيِبَيِة َفَجاَء َأَخَواَها اْلوَ 

نَايف رَِوايَِة َمْعَمٍر َعِن الزُّْهِريِّ يف ُصْلِح ُحَدْيِبَيَة فَ َقاَل ُسَهْيٌل: َعَلى َأْن اَل َيَْتَِيكَ  َويف  ،   ِمنَّا رَُجٌل َوِإْن َكاَن َعَلى ِديِنَك ِإالَّ رََدْدَتهُ ِإلَي ْ
 َذِلَك َداَلَلٌة َعَلى َأنَّ النَِّساَء مَلْ يَْدُخْلَن يف َهَذا الشَّْرطِ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ جَاءَ مِنْ عَبِيدِ أَهْلِ الْحَرْبِ مُسْلِم ا 
أَبُ   -  18839 يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  بَُكرْيٍ، َعِن  ،  و َعْبِد هللِا  ثنا يُوُنُس ْبُن  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، 

ا َحاَصَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ، قَاَل: َلمَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َأْهَل الطَّاِئِف َخَرَج ِإلَْيِه رَِقيٌق اْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمَكدِِّم الث ََّقِفيِّ
ْبِن َكَلَدةَ  لِْلَحاِرِث  َبْكَرَة وََكاَن َعْبًدا  أَبُو  ِمْن رَِقيِقِهْم فََأْسَلُموا،  ِمْن رَِقيِقِهْم  َبِعُث َوحُيَنَُّس َوَوْرَداُن يف رَْهٍط  ا َقِدَم َوْفُد ،  َواْلُمن ْ فَ َلمَّ

نَا رَِقيَقنَ َأْهِل الطَّ  فَ َقاَل: " اَل، أُولَِئَك ،  ا الَِّذيَن أَتَ ْوكَ اِئِف َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْسَلُموا قَالُوا: اَي َرُسوَل هللِا رُدَّ َعَلي ْ
َقاءُ هللِا َعزَّ َوَجلَّ ". َورَدَّ َعَلى ُكلِّ رَُجٍل َواَلَء َعْبِدِه َفَجعَ   َلهُ ِإلَْيِه.  ُعت َ

َقِطعٌ   َهَذا ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ  - 18840 ِريُّ بِب َ كَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي السُّ ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصٍر، ثنا ، َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ

ُهَما َأنَّ َرُسوَل هللِا  أَبُو   اِج، َعِن احْلََكِم، َعْن ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعَتَق َمْن ُمَعاوِيََة، َعِن احْلَجَّ
 َخَرَج ِإلَْيِه يَ ْوَم الطَّاِئِف ِمْن َعِبيِد اْلُمْشرِِكنيَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ِإَْسَاِعيُل اْلَقاِضي، ثنا    -  18841 َهاٍل، َوُسَلْيَماُن َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ اُج ْبُن ِمن ْ َحجَّ

اِج، َعِن احْلََكِم، َعنْ  ُهَما َأنَّ َأْربَ َعَة َأْعُبٍد َوثَ ُبوا ْبُن َحْرٍب، قَااَل: ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعِن احْلَجَّ  ِمْقَسٍم، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
َقُهمْ   ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم زََمَن الطَّاِئِف فََأْعت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد، ثنا أَبُو ُكَرْيٍب، ثنا َحْفُص ْبُن ِغيَاٍث، ثنا  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو -  18842 اْلَولِيِد اْلَفِقيُه، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
الطَّائِ  ِمَن  َأنَّ َعْبَدْيِن َخَرَجا  ُهَما  هللاُ َعن ْ اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  ِمْقَسٍم، َعِن  احْلََكِم، َعْن  اُج، َعِن  قَ احْلَجَّ هللِا ِف فََأْسَلَما فََأْعت َ ُهَما َرُسوُل 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحُدُُهَا أَبُو َبْكَرةَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ إِذَا كَانَ الْعَقْدُ مُبَاح ا وَمَا وَرَدَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي نَقْضِهِ 

ٍم، ح َوَأْخرَبانَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب    -  18850 ، ثنا احْلََسُن ْبُن َسالَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن اْْلَُراَساّنِّ  ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو حُمَمَّ
بَاّنُّ  ي ْ ُد ْبُن َعِليٍّ الشَّ ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، أنبأ َبِشريُ  ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم اْلِغَفاِريُّ ،  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ، قَااَل: ثنا ُعب َ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   هللِا َصلَّى  أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن  ُمَهاِجٍر، َعْن َعْبِد هللِا  ِإالَّ َكاَن  ْبُن  اْلَعْهَد َقطُّ  نَ َقَض قَ ْوٌم  " َما 
ُهمْ  ن َ ُهُم اْلَقْطَر ". ،  ظََهَرِت اْلَفاِحَشةُ يف قَ ْوٍم َقطُّ ِإالَّ َسلََّط هللاُ َعَلْيِهُم اْلَمْوتَ َواَل ، اْلَقْتُل بَ ي ْ  َواَل َمَنَع قَ ْوٌم الزََّكاَة ِإالَّ َحَبَس هللاُ َعن ْ

بُ َرْيَدةَ  هللِا ْبِن  اْبِن  ،  َخاَلَفهُ احْلَُسنْيُ ْبُن َواِقٍد، فَ َرَواهُ َعْن َعْبِد  ِمْن قَ ْوِلِه َأتَّ ِمْنهُ َعِن  ُهَما  هللاُ َعن ْ َورُِوَي يف َذِلَك َعِن  ،  َعبَّاٍس َرِضَي 
ُهَما َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبُن َأمْحََد ْبِن حمَُ   -  18851 اْْلرَْيِ َجاِمُع  أَبُو  اْلوَِكيلُ َأْخرَباََن  َمْهِديٍّ  ِد ْبِن  ْدَأاَبِذيُّ ،  مَّ أَبُو طَاِهٍر اْلُمَحمَّ ْبُن َسِعيٍد  ،  أنبأ  ثنا ُعْثَماُن 
، ثنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا أَبُو ِهاَلٍل، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َأَنٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َخطَ  ارِِميُّ نَا َرُسوُل هللِا َصلَّ الدَّ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ب َ

 َواَل ِديَن ِلَمْن اَل َعْهَد َلهُ " ، فَ َقاَل: " اَل ِإميَاَن ِلَمْن اَل َأَمانََة لَهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ نَقْضِ أَهْل  الْعَهْدَ أَوْ بَعْضِهِمُ الْعَهْدَ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   َوأَمَّا نَ ْقُضُهُم اْلَعْهَد فَِفيَما َأْخرَباََن أَبُو  - 18856 ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر،  ،  َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َثِِن يَزِيُد ْبُن رُوَماَن، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ، قَ  َثِِن  ثنا يُوُنُس ْبُن بَُكرْيٍ، َعِن اْبِن ِإْسَحاَق، قَاَل: َوَحدَّ ِد  اَل: َوَحدَّ يَزِيُد ْبُن زاَِيٍد، َعْن حُمَمَّ

ْبِن قُ َرْيظَةَ  َبِِن َعْمرِو  َأَحُد  يَ ُهوَذا،  ْبِن  ، َوُعْثَماَن  اْلُقَرِظيِّ نَ َفٌر ،  ْبِن َكْعٍب  اأْلَْحزَاَب  الَِّذيَن َحزَّبُوا  ِمْن قَ ْوِمِه قَالُوا: َكاَن  َعْن رَِجاٍل 
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َبِِن َوائِ  ِمْن  َبِِن النَِّضرِي َونَ َفٌر  َأْخَطبَ ،  لٍ ِمْن  َبِِن النَِّضرِي ُحِييُّ ْبُن  احْلَُقْيقِ ،  وََكاَن ِمْن  ْبِن َأيِب  الرَّبِيِع  ارٍ ،  وَِكنَانَةُ ْبُن  َوِمْن  ،  َوأَبُو َعمَّ
ُهْم َخَرُجوا َحَّتَّ َقِدُموا َعَلى قُ َرْيٍش َفَدَعْوُهْم ِإىَل َحْرِب َرُسوِل    َبِِن َواِئٍل َحيٌّ ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن َأْوِس هللِا َوْحَوُح ْبُن َعْمرٍو َورَِجاٌل ِمن ْ

أْلَْحَزاُب قَاَل: َوَخَرَج ُحِييُّ ْبُن َأْخَطَب هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َنِشطُوا ِلَذِلَك ُثَّ ذََكَر اْلِقصََّة يف ُخُروِج َأيِب ُسْفيَاَن ْبِن َحْرٍب َوا
َأَسدٍ  ْبَن  أََتى َكْعَب  اَي َكعْ   َحَّتَّ  َأْغَلَق ِحْصَنهُ ُدونَهُ فَ َقاَل: َوحْيََك  بِِه َكْعٌب  َع  ا َسَِ َتْح َصاِحَب َعْقِد َبِِن قُ َرْيظََة َوَعْهِدِهْم فَ َلمَّ اف ْ ُب 

َأْدُخَل َعَلْيكَ  ِل ِبَك وَ   ،ِل َحَّتَّ  َمْشَئوٌم َوِإنَّهُ اَل َحاَجَة  اْمُرٌؤ  ِإنََّك  اَي ُحِييُّ  ِإالَّ  فَ َقاَل: َوحْيََك  ٍد  ِمْن حُمَمَّ َأَر  ِإّّنِ مَلْ  ِبِه  َتِِن  اَل مِبَا ِجئ ْ
َعنْ  ِإالَّ  ُدوّن  غَلَّْقَت  ِإْن  َوهللِا  فَ َقاَل:   . َعِنِّ َواْرِجْع  َفَدْعِِن  ُمَواَدَعًة  َواَدَعِِن  َوَقْد  َوَوفَاًء  َها ِصْدقًا  ِمن ْ َمَعَك  آُكَل  َأْن  َخْشَيِتَك   

ْهِر ِبُقَرْيٍش َمَعَها قَاَدَُتَا َحَّتَّ أَنْ زَ فَ َفَتَح لَهُ ف َ ،  فَاْحَفْظهُ  ُتَك ِبِعزِّ الدَّ ا َدَخَل َعَلْيِه قَاَل َلُه: َوحْيََك اَي َكْعُب ِجئ ْ ُتَك َلمَّ ْلتُ َها ِبَرْوَمَة َوِجئ ْ
ِإىَل َجاِنِب ُأُحدٍ  أَنْ َزْلتُ َها  لِّ َويْ َلَك ،  ِبَغطََفاَن َعَلى قَاَدَِتَا َوَساَدَِتَا َحَّتَّ  اِبلذُّ َتِِن َوهللِا  يَ ُردُّهُ َشْيٌء. فَ َقاَل: ِجئ ْ بَِبْحٍر طَامٍّ اَل  ُتَك  ِجئ ْ

ْلغَاِرِب َحَّتَّ َأطَاَع  فَ َلْم يَ َزْل ُحِييُّ ْبُن َأْخَطَب يَ ْفتُِلهُ يف الذِّْرَوِة َوا ،  فَِإنَّهُ اَل َحاَجَة ِل ِبَك َواَل مِبَا َتْدُعوّن ِإلَْيهِ ، َفَدْعِِن َوَما َأاَن َعَلْيهِ 
ًدا أَلَدْ  ُخَلنَّ َمَعَك يف ِحْصِنَك َحَّتَّ ُيِصيَبِِن َما  َلهُ َوَأْعطَاهُ ُحَييٌّ اْلَعْهَد َواْلِميثَاَق لَِئْن رََجَعْت قُ َرْيٌش َوَغطََفاُن قَ ْبَل َأْن ُيِصيُبوا حُمَمَّ

َقَض َكْعٌب اْلَعْهَد َوَأْظَهَر اْلرَبَا، َأَصاَبكَ  َثِِن  فَ ن َ َنُه. قَاَل اْبُن ِإْسَحاَق: َحدَّ َنهُ َوبَ ي ْ َءَة ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَما َكاَن بَ ي ْ
َونَ ْقُض   َخرَبُ َكْعٍب  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  بَ َلَغ  ا  َلمَّ قَاَل:  قَ تَاَدَة  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  ق ُ َعاِصُم  ْبَن َبِِن  َسْعَد  إِلَْيهِم  بَ َعَث  َرْيظََة 

ُمَعاذٍ ،  ُعبَاَدةَ  ْبَن  ُجَبرْيٍ ،  َوَسْعَد  ْبَن  َخرَبَُهمْ ،  َوَخوَّاَت  ْعَلُموا  لِي َ َرَواَحَة  ْبَن  هللِا  َما ،  َوَعْبَد  َأْخَبِث  َعَلى  َوَجُدوُهْم  ِإلَْيِهْم  َهْوا  انْ ت َ ا  فَ َلمَّ
ثَ  ِإْسَحاَق: َحدَّ اْبُن  ْبِن قَ تَاَدةَ بَ َلَغُهْم. قَاَل  َبِِن قُ َرْيظَةَ ،  ِِن َعاِصُم ْبُن ُعَمَر  ِمْن  َفذََكَر ِقصََّة َسَبِب ِإْساَلِم ثَ ْعَلَبَة َوُأَسْيٍد  ،  َعْن َشْيٍخ 

اللَّ  تِْلَك  يف  َوَخَرَج  قُ َرْيظََة َوِإْساَلِمِهْم،  َبِِن  ِحْصِن  َعْن  َونُ ُزوِْلِْم  ْيٍد  ُعب َ ْبِن  َوَأَسِد  َسْعَيَة  ْبُن اْبَِنْ  َعْمُرو  ِإْسَحاَق  اْبُن  زََعَم  ِفيَما  َلِة  ي ْ
ُد ْبُن َمْسَلَمَة تِْل ا رَآهُ قَاَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل:  ُسْعَدى اْلُقَرِظيُّ َفَمرَّ ِِبََرِس َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعلَْيِه حُمَمَّ َلَة فَ َلمَّ َك اللَّي ْ

ُسْعدَ  ْبُن  َعْمُرو  أَبًَدا ،  ىَأاَن  ٍد  مِبَُحمَّ َأْغِدُر  اَل  َوقَاَل:  َغْدرِِهْم  يف  قُ َرْيظََة  َبِِن  َمَع  َيْدُخَل  َأْن  َأََب  َقْد  َعْمٌرو  ْبُن ،  وََكاَن  ُد  حُمَمَّ فَ َقاَل 
َّتَّ اَبَت يف َمْسِجِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُثَّ َخلَّى َسِبيَلهُ َفَخَرَج حَ ،  َمْسَلَمَة ِحنَي َعَرَفُه: اللُهمَّ اَل حَتْرِْمِِن َعثَ َراِت اْلِكَرامِ 

َلَة ُثَّ َذَهَب فَ َلْم يَْدِر أَْيَن َذَهَب ِمَن اأْلَْرِض َفذُِكَر َشْأنُهُ ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " َذِلَك رَُجٌل جَنَّاهُ هللاُ  تِْلَك اللَّي ْ
يًّا مَلْ يَ َزْل هِبِْم َحَّتَّ َشَأَمُهْم فَاْجَتَمَع  ِبَوفَ  َمَلُؤُهْم َعَلى اْلَغْدِر َعَلى َأْمِر رَُجٍل َواِحٍد ائِِه " َوذََكَر ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة يف َهِذِه اْلِقصَِّة َأنَّ ُحي َ

  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َغرْيَ َأَسٍد َوُأَسْيٍد َوثَ ْعَلَبَة َخَرُجوا ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد بْ   -  18859 ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد ،  ُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

بَُكرْيٍ،   ثنا يُوُنُس ْبُن  احْلََكِم، َواْلِمسْ اجْلَبَّاِر،  ْبِن  الزَُّبرْيِ، َعْن َمْرَواَن  ، َعْن ُعْرَوَة ْبِن  َثِِن الزُّْهِريُّ ِإْسَحاَق، قَاَل: َحدَّ اْبِن  َوِر ْبِن َعِن 
يًعا، قَااَل: َكاَن يف ُصْلِح َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْومَ  ََثهُ َجَِ َُما َحدَّ َنهُ َوَبنْيَ قُ َرْيٍش أَنَّهُ َمْن َشاَء َأْن خَمَْرَمَة، أَنَّ  احْلَُدْيِبَيِة بَ ي ْ

ٍد َوَعْهِدِه َدَخلَ  َواثَ ُبوا ُخَزاَعةُ فَ َقالُوا: ََنُْن نَْدُخُل يف ، َوَمْن َشاَء َأْن َيْدُخَل يف َعْقِد قُ َرْيٍش َوَعْهِدِهْم َدَخلَ ، َيْدُخَل يف َعْقِد حُمَمَّ فَ ت َ
دٍ  حُمَمَّ َوَعْهِدهِ َعْقِد  َنَْ ،    اْْلُْدنَِة  تِْلَك  يف  َفَمَكثُوا  َوَعْهِدِهْم.  قُ َرْيٍش  َعْقِد  يف  َنْدُخُل  ََنُْن  فَ َقالُوا:  َبْكٍر  بَ ُنو  أَِو  َوتَ َواثَ َبْت  َعَة  السَّب ْ َو 

َرْيٍش َوَعْهِدِهْم َوثَ ُبوا َعَلى ُخَزاَعَة الَِّذيَن َدَخُلوا يف َعْقِد َرُسوِل  ُثَّ ِإنَّ َبِِن َبْكٍر الَِّذيَن َكانُوا َدَخُلوا يف َعْقِد ق ُ ، الثََّمانَِيَة َعَشَر َشْهًرا 
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ةَ  ٌد، َوَهذَ ،  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعْهِدِه لَْياًل مِبَاٍء َْلُْم يُ َقاُل َلهُ اْلَوِترُي َقرِيٍب ِمْن َمكَّ ا اللَّْيُل َوَما فَ َقاَلْت قُ َرْيٌش: َما يَ ْعَلُم بِنَا حُمَمَّ
اَلِح، فَ َقاتَ ُلوُهْم َمَعُهْم لِلضَّْغِن َعَلى َرُسوِل هللِا   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِإنَّ َعْمَرو ْبَن يَ َرااَن َأَحٌد. فََأَعانُوُهْم َعَلْيِهْم اِبْلُكَراِع َوالسِّ

ى َسلََّم ِعْنَدَما َكاَن ِمْن َأْمِر ُخَزاَعَة َوَبِِن َبْكٍر اِبْلَوِترِي َحَّتَّ َقِدَم اْلَمِديَنَة ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّ َساملٍِ رَِكَب ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 
ِشْعرٍ  أَبْ يَاَت  قَاَل  َوَقْد  اْْلرََبَ  خُيْرِبُهُ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  عَ ،  هللاُ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعَلى  َقِدَم  ا  َها: فَ َلمَّ ِإايَّ أَْنَشَدهُ  َوَسلََّم   َلْيِه 

الرجز[   ]البحر 
َلَدا  اأْلَت ْ َوأَبِيِه  أَبِينَا  ِحْلَف   ... َدا  حُمَمَّ اَنِشٌد  ِإّّنِ   اللُهمَّ 
َيَدا  نَ ْنزِْع  َومَلْ  َأْسَلْمنَا  َثَّْت   ... َوَلَدا  وَُكْنَت  َواِلًدا   ُكنَّا 

وَ   ... َعِتَدا  َنْصرًا  هللِا  َرُسوَل  َمَدَدا فَاْنُصْر  َيَْتُوا  هللِا  ِعبَاَد   اْدُعوا 
تَ َربََّدا  َوْجُههُ  َخَسًفا  ِسيَم  ِإْن   ... جَتَرََّدا  َقْد  هللِا  َرُسوُل   ِفيِهْم 

اْلَمْوِعَدا   َأْخَلُفوَك  قُ َرْيًشا  ِإنَّ   ... ُمْزِبَدا  جَيِْري  َكاْلَبْحِر  َلٍق  فَ ي ْ  يف 
َوزَعَ   ... َدا  اْلُمؤَكَّ ِميثَاَقَك  َأَحَدا َونَ َقُضوا  َأْدُعو  َلْسُت  َأْن   ُموا 

َمْرَصَدا  ِبَكَداَء  ِل  َجَعُلوا  َقْد   ... َعَدَدا  َوأََقلُّ  َأَذلُّ   فَ ُهْم 
َدا  َوُسجَّ ًعا  رُكَّ ُلواَن  فَ َقت َ  ... َدا  ُهجَّ اِبْلَوِترِي  ُتواَن  بَ ي َّ  ُهْم 

َماِء فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُنِصْرَت اَي عَ  ". َفَما بَرَِح َحَّتَّ َمرَّْت َعنَانٌَة يف السَّ ْمُرو ْبَن َساملٍِ
هللاُ  هللِا َصلَّى  َبِِن َكْعٍب". َوَأَمَر َرُسوُل  بَِنْصِر  لََتْسَتِهلُّ  السََّحابََة  ِإنَّ َهِذِه   " النَّاهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  اِبجْلَِهاِز وََكَتَمُهْم  َعَلْيِه َوَسلََّم  َس 

ُهْم يف ِباَلِدِهمْ  َغت َ َي َعَلى قُ َرْيٍش َخرَبَهُ َحَّتَّ يَ ب ْ  خَمَْرَجهُ َوَسَأَل هللاَ َأْن يُ َعمِّ
 حسن. # قال المحقق:

 
ْغَدادَ   -  18860 ، ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمِغريَِة، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َعتَّ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ اٍب اْلَعْبِديُّ

ِه ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة قَاَل: ُثَّ إِ  نَّ َبِِن نُ َفاثََة ِمْن َبِِن الدِّيِل َأغَارُوا َعَلى ثنا اْبُن َأيِب أَُوْيٍس، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َعمِّ
ِة الَّيِت َبنْيَ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَبنْيَ قُ َرْيشٍ بَ  وََكاَنْت بَ ُنو َكْعٍب يف ُصْلِح َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ ، ِِن َكْعٍب َوُهْم يف اْلُمدَّ

بَ نُ ،  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  بَ ُنو نُ َفاثََة يف ُصْلِح قُ َرْيٍش فََأَعاَنْت  بَ ُنو  وََكاَنْت  ُهْم  َزلَت ْ اَلِح َوالرَِّقيِق َواْعت َ اِبلسِّ ُهْم قُ َرْيٌش  نُ َفاثََة َوَأَعانَ ت ْ َبِِن  و َبْكٍر 
َبةَ ْبَن ُعْثَمانَ ، ُمْدِلٍج َوَأْوفَ ْوا اِبْلَعْهِد. قَاَل: َوَيْذُكُروَن َأنَّ ِمَّْن َأَعاََنُْم َصْفَواَن ْبَن أَُميَّةَ  فََأغَاَرْت بَ ُنو الدِّيِل  ، و َوُسَهْيَل ْبَن َعْمرٍ ، َوَشي ْ

ُلوا يَاَن َوُضَعَفاَء الّرَِجاِل فَأَْثَخُنوُهْم َوقَ ت َ ب ْ ُهْم َحَّتَّ َأْدَخُلوُهْم َداَر بَُدْيِل ْبِن َوْرقَاءَ    َعَلى َبِِن َعْمرٍو َوَعامَِّتِهْم زََعُموا َأنَّ النَِّساَء َوالصِّ ِمن ْ
ةَ   ِمْن قُ َرْيٍش ِمْن َبِِن َكْعٍب َحَّتَّ أَتَ ْوا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوذََكُروا َلهُ الَِّذي َأَصاهَبُْم َوَما َكانَ قَاَل: َفَخَرَج رَْكٌب  ،  مِبَكَّ

قَاَل:  ،  َسلََّم َوُدُخوَل َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعَلْيهِ ُثَّ ذََكَر ِجَهاَز النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ ،  َعَلْيِهْم يف َذِلَك َوالَِّذي َأَعانُوا ِبِه َعَلْيِهمْ 
قَاَل: " اَل ". قَاَل: أََفرُتِيُد َأْهَل جَنٍْد؟  فَ َقاَل ايِ َرُسوِل هللِا: أَتُرِيُد َأْن ََتْرَُج خَمَْرًجا؟ قَاَل: " نَ َعْم ". قَاَل: َلَعلََّك تُرِيُد َبِِن اأْلَْصَفِر؟  

اَل    " ي َ قَاَل:  َأمَلْ   " قَاَل:  ٌة؟  ُمدَّ ُهْم  ن َ َوبَ ي ْ َنَك  بَ ي ْ أَلَْيَس  قَاَل:   ." نَ َعْم   " قَاَل:  قُ َرْيًشا؟  تُرِيُد  فَ َلَعلََّك  قَاَل:  بَِبِِن  ".  ُعوا  َصن َ َما  ُلْغَك  ب ْ
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حْلُْكُم َبنْيَ اْلُمَعاَهِديَن فَ َقْد َمَضى ِذْكُرهُ يف ِكتَاِب احْلُُدوِد َكْعٍب "؟ َوَأذََّن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف النَّاِس اِبْلَغْزِو َوأَمَّا ا 
 َواْلَغْصِب َوَغرْيِهاِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن اَبلََوْيهِ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ،  -  18866 َثِِن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ، ثنا ُمَعلَّى ْبُن  ،  َحدَّ ُد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهِريُّ ثنا حُمَمَّ
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن أاََبَن ْبِن َصاِلٍح، َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيمٍ  َعْن َسْلَمى أُمِّ َأيِب رَاِفٍع، َعْن َأيِب ، َمْنُصوٍر، ثنا اْبُن َأيِب زَاِئَدَة، َعْن حُمَمَّ

اْلِكاَلبِ  بَِقْتِل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َأَمَراَن  قَاَل:  الَّيِت ،  رَاِفٍع،  اأْلُمَِّة  َهِذهِ  ِمْن  لَنَا  ُأِحلَّ  َما  هللِا  َرُسوَل  اَي  النَّاُس:  فَ َقاَل 
ِح ُمَكلِِّبنَي{ ]املائدة: هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َيْسأَلُوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َْلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِّبَاُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجْلََوارِ َأَمْرَت ِبَقْتِلَها؟ فَأَنْ َزَل  

4 ] 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد بْ   -  18868 ٍد الطََّرائِِفيُّ ،  ِن حَيََْي اْلُمزَكِّيَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ ثنا ُعْثَماُن ،  أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، عَ  ارِِميُّ ُهَما يف   ِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ ْبُن َسِعيٍد الدَّ َعن ْ
َويف قَ ْوِلِه: }ُمَكلِِّبنَي{ ،  قَاَل: ِمَن اْلِكاَلِب اْلُمَعلََّمِة َواْلبَاِزي وَُكلِّ َطرْيٍ يُ َعلَُّم لِلصَّْيدِ ،  [ 4قَ ْوِلِه: }َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجْلََوارِِح{ ]املائدة:  

ُمَُ ،  [ 4]املائدة:   َعْن  َورُوِّينَا  َضَواِرَي.  يَ ُقوُل  َواْلِكاَلبُ قَاَل:  الطَّرْيُ  اجْلََوارُِح:  قَاَل:  أَنَّهُ  }ُمَكلِِّبنَي{  ،  اِهٍد  قَ ْولِِه:  يف  قَ تَاَدَة  َوَعْن 
]املائدة:  4]املائدة:   أَْيِديُكْم{  }تَ نَالُهُ  قَ ْولِِه:  يف  ُُمَاِهٍد  َعْن  َورُوِّينَا  الصَّْيَد.  يَُكالُِبوَن  قَاَل:  ْبلَ ،  [94[  الن َّ يَ ْعِِن  يُ َقاُل وَ ،  قَاَل: 

ْيضُ   [ يُ َقاُل: ِكبَاُر الصَّْيدِ 94}َورَِماُحُكْم{ ]املائدة: ، أَْيِديُكْم أَْيًضا ِصغَاُر الصَّْيِد اْلِفَراُخ َواْلب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اْلَقاِضي  -  18871 احْلََسِن  َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن  هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو  أَبُو َعْبِد  اْلَعبَّاِس َوأَبُ ،  َأْخرَباََن  أَبُو  ثنا  ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَالُوا:  و َسِعيِد 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ُد ْبُن اْلَفْضلِ ،  حُمَمَّ ثنا َسِعيُد ْبُن يَزِيَد، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََكِم اْلبُ نَاّنُّ، َأنَّ اَنِفَع ْبَن ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َمْرزُوٍق، ثنا َعارٌِم حُمَمَّ
ْيُت فَ قَ   اأْلَْزَرِق، َأْرَسْلُت َكْلِب َفَسمَّ ِإَذا  َأرَأَْيَت  اْبَن َعبَّاٍس  اَي  ُهَما فَ َقاَل:  الصَّْيَد آُكُلُه؟ قَاَل: َسَأَل اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ َلِت  ت َ

ُتْم{ ]املائدة:  ي ْ َأرَأَْيَت َلْو أَْمَسَك  ،  قَ َتَل. قَاَل: َوحْيََك اَي اْبَن اأْلَْزَرقِ [ تَ ُقوُل أَْنَت: َوِإنْ 3نَ َعْم. قَاَل اَنِفٌع: يَ ُقوُل هللاُ: }ِإالَّ َما ذَكَّ
َيُكونُ  ِأيِّ ِكاَلٍب نَ َزَلتْ   َعَلى ِسنَّوٍر فََأْدرَْكُت ذََكاَتهُ َكاَن  ِإّّنِ أَلَْعَلُم يف  ِبٌَْس؟ َوهللِا  ِمْن طَيِّئٍ ،  َعَليَّ  َهاَن  نَ ب ْ َبِِن  ،  نَ َزَلْت يف ِكاَلِب 
 َوحْيََك اَي اْبَن اأْلَْزَرِق َولََيُكوَننَّ َلَك نَ بَأٌ 

 حسن. # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ 
18890  -  ، ، أنبأ احْلَُسنْيُ ْبُن احْلََسِن ْبِن أَيُّوَب الطُّوِسيُّ ُد ْبُن يَزِيَد، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبرِيُّ ، ثنا حُمَمَّ ثنا أَبُو َحاِتٌ الرَّاِزيُّ

ُهَما َعِن النَِّبِّ َصلَّ  ْيِد هللِا، َعْن َعْمرٍو، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْلُمْسِلُم َمْعِقُل ْبُن ُعب َ
َي ِحنَي َيْذَبُح فَ ْلَيْذُكِر اْسَم هللِا َوْليَْأُكْلهُ ". فَ ، َيْكِفيِه اَْسُهُ   ِإْن َنِسَي َأْن يَُسمِّ

 َعِن اْبِن َعبَّاٍس َمْوقُوفًا ، َعْن َعنْيٍ َوُهَو ِعْكرَِمةُ ، َعْن َجاِبِر ْبِن زَْيدٍ ، َوَرَواهُ َغرْيُهُ َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ،  َكَذا َرَواهُ َمْرفُوًعا
 منكر، والمحفوظ موقوف.  محقق:# قال ال
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اْلَمالِيِِنُّ   -   18894 ٍد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  يَزِيَد، ،  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد  احْلَاِفُظ، ثنا َعْبَداُن، ثنا حَيََْي ْبُن  ْبُن َعِديٍّ  هللِا  أنبأ أَبُو َأمْحََد َعْبُد 

، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ رَ َواحْلََسُن ْبُن احْلَاِرِث، قَااَل: ثنا أَبُو َُهَّامٍ  ، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ ةَ  ، َعْن َمْرَواَن ْبِن َساملٍِ
َي؟   َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا َأرَأَْيتَ  الرَُّجَل ِمنَّا َيْذَبُح َويَ ْنَسى َأْن ُيَسمِّ

 فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْسُم هللِا َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم ". 
َضعََّفهُ َأمْحَُد ،  لشَّْيُخ: َمْرَواُن ْبُن َساملٍِ اجْلََزرِيُّ َضِعيفٌ قَاَل أَبُو َأمْحََد: َعامَّةُ َحِديِث َمْرَواَن ْبِن َساملٍِ ِمَّا اَل يُ تَابُِعهُ الثَِّقاُت َعَلْيِه. قَاَل ا

َبٍل َواْلُبَخارِيُّ َوَغرْيُُُهَا ْسنَادِ ، ْبُن َحن ْ  َوَهَذا احْلَِديُث ُمْنَكٌر هِبََذا اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َداُوَد، َعْن ثَ ْوِر ْبِن يَزِيَد، َعِن الصَّْلِت، قَاَل: قَاَل َوِفيَما َرَوى أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل َعْن  - 18895 ُمَسدَّ

اْسَم هللِا ". َأْخرَباََن   ِإْن ذََكَر مَلْ َيْذُكْر ِإالَّ   َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َذبِيَحةُ اْلُمْسِلِم َحاَلٌل ذََكَر اْسَم هللِا َأْو مَلْ َيْذُكْر؛ ِإنَّهُ 
دٍ  ُد ْبُن حُمَمَّ  َفذََكَرهُ ، ثنا أَبُو َداُودَ ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ، أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ اْلَفَسِويُّ ، أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 تَجِدُهُ مَقْتُولًا بَابُ الْإِرْسَالِ عَلَى الصَّيْدِ يَتَوَارَى عَنْكَ ثُمَّ 
ائِ   -  18898 ، َعْن زَُهرْيٍ، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ َفْيِليِّ ِجْستَاّنُّ يف اْلَمَراِسيِل َعِن الن ُّ ِب، َعْن َعاِمٍر، َأنَّ َأْعَرابِيًّا  ِفيَما َرَوى أَبُو َداُوَد السِّ

يًا ُتهُ فََأْعَجَزّن َحَّتَّ َأْدرََكِِن  ،  َأْهَدى لَِرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ظَب ْ ُتهُ َأْمِس َفطََلب ْ فَ َقاَل: " ِمْن أَْيَن َأَصْبَت َهَذا؟ ". قَاَل: رََمي ْ
ْعُت أَثَ َرهُ فَ َوَجْدتُهُ يف غَاٍر َأْو يف َأْحَجارٍ ،  اْلَمَساءُ  ا َأْصَبْحُت ات َّب َ َلةً  َوَهَذا ِمْشَقِصي ِفيِه َأْعرِفُُه. قَ ،  فَ َرَجْعُت فَ َلمَّ اَل: " اَبَت َعْنَك لَي ْ

 َواَل آَمُن َأْن َتُكوَن َهامٌَّة َأَعانَ ْتَك َعَلْيِه اَل َحاَجَة ِل ِفيِه " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، َعْن َجرِيٍر، َعْن ُموَسى ْبِن َأيِب َعاِئَشَة، َعْن َأيِب َرزِيٍن، قَاَل: َجاَء    -  18899 رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َوَعْن َنْصِر ْبِن َعِليٍّ

َعَرفْ  َوَقْد  اْلَغِد  ِمَن  ِفيِه  َسْهِمي  فََأْعيَاّن َوَوَجْدُت  اللَّْيِل  ِمَن  ُتهُ  رََمي ْ ِإّّنِ  فَ َقاَل:  ِبَصْيٍد  ِمْن  َوَسلََّم  َخْلٌق  اللَّْيُل   " فَ َقاَل:  َسْهِمي.  ُت 
 اْنِبْذَها َعْنَك ".  ، لَّهُ َأَعاَنَك َعَلْيِه َشْيءٌ َلعَ ، َخْلِق هللِا َعزَّ َوَجلَّ َعِظيمٌ 

دٍ  ُد ْبُن حُمَمَّ  ثنا أَبُو َداُوَد َفذََكَرُُهَا ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ، أَنْ بَأَ أَبُو احْلََسِن اْلَفَسِويُّ ، َأْخرَباََن هِبَِما أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 



925 

 

، ثنا قَِبيَصُة، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن ُموسَ َوَأْخربََ  - 18900 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا اْلبَاَغْنِديُّ ى ْبِن َأيِب َعاِئَشَة،  اَن أَبُو احْلََسِن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
َوَسلََّم:   هللاُ َعَلْيِه  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  َرزِيٍن،  َأيِب  َعْن  َرزِيٍن،  َأيِب  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َهَوامَّ َعْن  َوذََكَر   ." َتهُ  َفَصاَدف ْ الصَّْيُد  َعْنَك  غَاَب  ِإَذا   "

 اأْلَْرِض.  
هُ  قَالَ ،  َواحْلَِديُث ُمْرَسلٌ ،   َعَلْيِه َوَسلَّمَ َوأَبُو َرزِيٍن َهَذا اَْسُهُ َمْسُعوٌد َمْوىَل َشِقيِق ْبِن َسَلَمَة َولَْيَس ِبَِيِب َرزِيٍن َمْوىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ 

 اْلُبَخاِريُّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 صُلْبَهُ بَابُ مَنْ رَمَى صَيْد ا أَوْ طَعَنَهُ أَوْ أَرْسَلَ كَلْب ا فَقَطَعَهُ قِطْعَتَيْنِ أَوْ قَطَعَ رَأْسَهُ أَوْ بَطْنَهُ أَوْ  

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ثنا أَبُو  ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي -  18923 ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم،  ، اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أنبأ حُمَمَّ
ابْ  ِلُشَرْحِبيَل  َمْوىًل  َأنَّ  ثَهُ  َحدَّ ُشَعْيٍب  ْبَن  َعْمَرو  َأنَّ  احْلَاِرِث،  ْبُن  َعْمُرو  َأْخرَبّن  َوْهٍب،  اْبُن  َع  أنبأ  َسَِ أَنَّهُ  ثَهُ  َحدَّ َحَسَنَة  ْبَن ِن  ُعْقَبَة 

َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َحلَّ َعاِمٍر اجْلَُهِِنَّ، َوُحَذيْ َفَة ْبَن اْلَيَماِن َصاِحَبْ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقواَلِن: قَاَل  
 َما رَدَّْت َعَلْيَك قَ ْوُسَك "

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 جَاءَ فِي ذَكَاةِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَبْحِهِ إِلَّا بِرَمْي  أَوْ سِلَاح    بَابُ مَا 
ُد ْبنُ   - 18930 َهاّنُّ، ثنا حُمَمَّ ِد ْبُن َحيَّاَن اأْلَْصب َ حَيََْي، ثنا أَبُو َمْرَواَن، ثنا َعْبُد    َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ

ٍد اْبَِنْ َجاِبرٍ ا ، َعْن َحَراٍم، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن َوحُمَمَّ رَاَوْرِديُّ نَا بَ َقَرٌة ُِمَْتِنَعٌة اَنِفَرٌة اَل ََتُرُّ َعَلى ،  ْلَعزِيِز الدَّ َعْن أَبِيِهَما، أَنَّهُ قَاَل: َمرَّْت َعَلي ْ
ْت َعَلْيهِ  ْت َعَليْ َفَخَرْجنَا َعلَ ،  َأَحٍد ِإالَّ نََطَحْتهُ َوَشدَّ اَء َوَمَعنَا ُغاَلٌم ِقْبِطيٌّ لَِبِِن َحَراٍم َوَمَعهُ ُمْشَتَمٌل َفَشدَّ َها َحَّتَّ بَ َلْغنَا الصَّمَّ ِه  ْيِه نُِكدُّ

ذَكَ  َْلَا  يُْدَرْك  فَ َلْم  رَْدَعَها  فَ رَِكَبْت  اْلَكِتِف  َمْرِجِع  َوفَ ْوَق  اْلَمْنَحِر  ِمَن  َأْسَفَل  َفَضَرهَبَا  ْنَطَحهُ  هللِا الِت َ َرُسوَل  فََأْخرَبُْت  َجاِبٌر:  قَاَل  ٌة. 
َعْت فَِإنَّهُ حيُِلَُّها مَ  ْنِسيَّةُ َوََتَن َّ ْوَحَشِت اإْلِ اْرِجُعوا ِإىَل بَ َقَرِتُكْم وَُكُلوَها ،  ا حيُِلُّ اْلَوْحِشيَّةَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشْأََنَا فَ َقاَل: " ِإَذا اْست َ

َزْراَنَها". فَ َرَجْعنَا ِإلَ  َها فَاْجت َ  ي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
رِ اهللِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  بَابُ تَفْسرِيِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: }حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْ 

 [ 3مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ{ ]املائدة:  وَالنَّطِيحَةُ وَ 
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ٍد الطََّرائِ ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلُمزَكِّي   -  18950 ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعْبُد ،  ِفيُّ ثنا أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
ُهمَ  ا يف َهِذِه اآْليَِة قَاَل: }َوَما أُِهلَّ هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

]املائدة:   ِبِه{  هللِا  يَ ْعِِن 3ِلَغرْيِ  لِلطََّواِغيِت ُكلَِّها[  أُِهلَّ  َما  ]املائدة:  ،  :  فَ َتُموتُ 3}َواْلُمْنَخِنَقُة{  تَ ْنَخِنُق  الَّيِت  }َواْلَمْوقُوَذُة{ ،  [: 
فَ َتُموتَ 3]املائدة:   َتِقَذَها  َحَّتَّ  اِبْْلََشِب  ُتْضَرُب  الَّيِت  ]املائدة:  ،  [:  يَُة{  الَّيِت  3}َواْلُمرَتَدِّ فَ َتُموتُ [:  اجْلََبِل  ِمَن  ،  َترَتَدَّى 

اةَ 3}َوالنَِّطيَحُة{ ]املائدة:   اةُ تَ ْنَطُح الشَّ ُبُع{ ]املائدة:  ،  [: الشَّ [ يَ ُقوُل: َما َأَخَذ السَُّبُع َفَما َأْدرَْكَت ِمْن َهَذا 3}َوَما َأَكَل السَّ
ْفِسرِي قَاَل: ُكلِّهُ فَ َتَحرََّك َلهُ َذَنٌب َأْو َتْطِرُف لَهُ َعنْيٌ فَاْذبَ  ْح َواذُْكِر اْسَم هللِا َعَلْيِه فَ ُهَو َحاَلٌل. َوقَاَل يف َمْوِضٍع آَخَر ِمْن َهَذا الت َّ

اأْلَْصنَامُ  اْلِقَداحَ ،  ِهَي  يَ ْعِِن  اِبأْلَْزاَلِم  ْقِسُموا  َتْست َ اأْلُُمورِ ،  َويف قَ ْوِلِه: َوَأْن  هِبَا يف  ْقِسُموَن  َيْست َ َأَكَل  َذِلُكْم  ،  َكانُوا  َمْن  يَ ْعِِن:  ِفْسٌق 
 ِمْن َذِلَك ُكلِِّه فَ ُهَو ِفْسقٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الْحِيتَانِ وَمَيْتَةُ الْبَحْرِ 
ُد ْبُن    -  18967 ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُمْنِقٍذ، ،  يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ْبِن َمْوَهٍب، َعْن ِعْصَمةَ  هللِا  ْيِد  اْلُمْختَاِر، َعْن ُعب َ ْبُن  اْلُمَفضَُّل  َثِِن  ْبُن حَيََْي، َحدَّ ِإْدرِيُس  َثِِن  ، َعْن ُحَذيْ َفةَ َحدَّ اْْلَْطِميِّ َماِلٍك  ْبِن   
ى َلُكْم َصْيَد اْلَبْحِر ".  َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ ذَكَّ

يِق َرِضَي هللاُ َعْنهُ  دِّ  َهَذا ِإْسنَاٌد َغرْيُ َقِويٍّ َوَقْد رُِوَي َعْن َأيِب َبْكٍر الصِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا لَفَظَ الْبَحْرُ وَطَفَا مِنْ مَيْتَةٍ 

ِإْسَحاقَ   -  18972 َأيِب  ْبُن  َوأَبُو زََكرايَّ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  احْلََسنِ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  َلِميُّ ،  َوأَبُو  السُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  َوأَبُو 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ُد ْبُن َعْبِد ، قَاَلوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ٍد، َأنَّ اَنِفًعا أنبأ حُمَمَّ هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن ُعَمُر ْبُن حُمَمَّ

ثَهُ  ُهَما قَاَل: َغَزْواَن َفُجْعنَا َحَّتَّ ِإنَّ اجْلَْيَش يَ ْقَتِسُم التَّْمَرةَ ، َحدَّ نَا ََنُْن َعَلى َشطِّ  ف َ ،  َوالتَّْمَرَتنْيِ َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ ي ْ ب َ
َتَطَع النَّاُس ِمْنهُ َما َشاُءوا ِمْن حَلِْمِه َأْو َشْحِمِه َوُهَو ِمْثُل الظَّرِ  ا َقِدُموا َعَلى  ،  بِ اْلَبْحِر ِإْذ رََمى ِِبُوٍت َمْيٍت فَاق ْ َلَغِِن َأنَّ النَّاَس َلمَّ فَ ب َ

 رَبُوهُ فَ َقاَل َْلُْم: " أََمَعُكْم ِمْنهُ َشْيٌء "؟َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأخْ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
، ثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ثنا َسِعيُد ْبُن مَ   - 18982 ْنُصوٍر، ثنا أَبُو َعَوانََة، َعْن  َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِويُّ
ا يَ ْقِذُف اْلَبْحُر ِمَن  يِب َسَلَمَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َقِدْمُت اْلَبْحَرْيَن َفَسأََلِِن َأْهُل اْلبَ ُعَمَر ْبِن أَ  ْحَرْيِن َعمَّ

َمِك فَأََمْرَُتُْم ِبَِْكِلهِ  ا َقِدْمُت َسأَْلُت ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرضِ ،  السَّ َي هللاُ َعْنهُ َعْن َذِلَك فَ َقاَل: َما أََمْرََتُْم؟ قُ ْلُت: َأَمْرَُتُْم ِبَِْكِلِه.  فَ َلمَّ
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تَاًعا َلُكْم{  لَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوطََعاُمهُ مَ فَ َقاَل: َلْو قُ ْلَت َغرْيَ َذِلَك َلَعَلْوُتَك اِبلدِّرَِّة. ُثَّ قَ َرأَ ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه: }ُأحِ 
 َوطََعاُمهُ َما رََمى ِبهِ ، [، قَاَل: َصْيُدهُ َما اْصِطيدَ 96]املائدة: 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْغَدادَ  -  18984 ٍد الصَّفَّاُر، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن اْلَعْدُل بِب َ اِلٍب، أنبأ َعِليُّ ْبُن  أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
ُهَما يف قَ ْوِلِه: }ُأِحلَّ  هللاُ َعن ْ اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  َأيِب ُِمَْلٍز، َعِن  ، َعْن  ْيِميُّ الت َّ أنبأ ُسَلْيَماُن  َمتَاًعا َعاِصٍم،  اْلَبْحِر َوطََعاُمهُ  َلُكْم َصْيُد   

 هُ َما َقَذفَ َوطََعامُ ، [، قَاَل: َصْيُدهُ َما ِصيدَ 96َلُكْم{ ]املائدة:  
 صحيح.  # قال المحقق:

 
، ثنا َأمْحَُد ْبُن    -  18985 جَنَْدَة، ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر،  َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو َمْنُصوٍر اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل النَّْضَرِويُّ

، َعْن َسعِ  ثنا ُحَصنْيٌ ْبُن َخِليَفَة،  َما اْصِطيدَ ثنا َخَلُف  " َصْيُدهُ  ُهَما قَاَل:  هللاُ َعن ْ اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن  َما  ،  يِد  َوطََعاُمهُ 
 َلَفَظ بِِه اْلَبْحرُ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ثنا  -  18986 اْلُمزَكِّي،  َبْكِر ْبُن َجْعَفٍر  أَبُو  اْلِمْهَرَجاّنُّ، أنبأ  َأمْحََد  أَبُو  َماِلٌك، َعْن   َأْخرَباََن  بَُكرْيٍ، ثنا  إِبْ َراِهيَم، ثنا اْبُن  ُد ْبُن  حُمَمَّ
َلَفَظ   ا  ُهَما َعمَّ هللاُ َعن ْ َرِضَي  ْبَن ُعَمَر  هللِا  َأيِب ُهَريْ َرَة َسَأَل َعْبَد  ْبَن  الرَّمْحَِن  َأنَّ َعْبَد  اَنِفٌع: ُثَّ  اَنِفٍع،  َأْكِلِه. قَاَل  َهاهُ َعْن  اْلَبْحُر فَ ن َ

اْلَبْحِر َوطََعاُمُه{ ]املائدة:  انْ َقلَ  اِبْلُمْصَحِف فَ َقَرأَ: }ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد  ْبُن ُعَمَر َفَدَعا  اَنِفٌع: فََأْرَسَلِِن َعْبُد 96َب َعْبُد هللِا  [. قَاَل 
 هللِا ْبُن ُعَمَر ِإىَل َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب ُهَريْ َرَة إِنَّهُ اَل ِبََْس ِبِه َفُكْلهُ 

 صحيح.  قال المحقق: #
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْجَرَادِ 
ُد ْبُن ، َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسنِ  - 18998 َلِميُّ قَالُوا: أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكمِ أنبأ  ، يَ ْعُقوبَ  ْعُت ِسنَاَن ْبَن َعْبِد هللِا  ،  حُمَمَّ َوةَ ْبَن ُشَرْيٍح، يَ ُقوُل: َسَِ ْعُت َحي ْ أنبأ اْبُن َوْهٍب، قَاَل: َسَِ
َرْجنَا َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َخْيرَبَ َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعِن اجْلََراِد، فَ َقاَل: خَ   اأْلَْنَصاِريَّ يَ ُقوُل:

َقب ََها َورَاَءهُ َفرَيُدُّ يََدهُ َورَا َها فَ يُ نَاِولُنَا َوَيَُْكلُ َوَمَع ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَ ْفَعٌة ِفيَها َجَراٌد َقِد اْحت َ وُل  َوَرسُ ،  َءهُ فَ يَْأُخُذ ِمن ْ
بِِه فَ َنشْ  نُ ْؤَتى  اْلَمِديَنِة َفُكنَّا  ِإىَل  أََنٌس: ُثَّ رََجْعنَا  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْنظُُر. قَاَل  رَتِيِه َونُْكِثُر َوجُنَفُِّفهُ فَ ْوَق اأْلََجاِجرِي فَ نَْأُكُل  هللِا َصلَّى 

 ِمْنهُ زََماانً 
 صحيح.  # قال المحقق:
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احْلَاِفظُ   -  19000 هللِا  َعْبِد  أَبُو  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  اْلَقاِضي  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ،  َوأَبُو  ثنا 

َبَة َأمْحَُد ْبُن اْلَفَرجِ  ْعُت ُصِديَّ ْبَن َعْجاَلَن َأاَب أَُماَمَة اْلبَاِهِليَّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعْن أَبِ ، ثنا َُّنرَْيُ ْبُن يَزِيَد اْلَقْيِِنُّ ، ثنا بَِقيَّةُ ، ُعت ْ يِه قَاَل: َسَِ
َا َأْن يُْطعِ  فَ َقاَلْت:  ،  َها اجْلََرادَ َمَها حَلًْما اَل َدَم َلهُ فََأْطَعمَ يَ ُقوُل: ِإنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ِإنَّ َمْرمَيَ بِْنَت ِعْمَراَن َسأََلْت َرهبَّ

يَاُع؟ قَاَل:   َنهُ ِبَغرْيِ ِشيَاٍع ". قُ ْلُت: اَي َأاَب اْلَفْضِل َما الشِّ  الصَّْوتُ اللُهمَّ َأِعْشهُ ِبَغرْيِ َرَضاٍع َوََتِبْع بَ ي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ِد ْبِن حَيََْي  - 19005 ٍد الطََّرائِِفيُّ ، َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ حَيََْي ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد  ، أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن عَ  ارِِميُّ ُهَما يف قَ ْوِلِه: َواَْنَْر الدَّ ِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

َوَقْد ،  رْيُ َذِلكَ َوَقْد ِقيَل يف تَ ْفِسريِِه غَ ،  اهُ قَاَل: يَ ُقوُل: فَاْذَبْح يَ ْوَم النَّْحِر. َورُوِّينَا َعِن احْلََسِن َوُُمَاِهٍد َوَسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ َوِعْكرَِمَة َمْعنَ 
 َمَضى َذِلَك يف ِكتَاِب الصَّاَلةِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   -  19009 ُّ، ثنا أَبُو َعاِمٍر  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس الضَّبِّ اْلَعَقِديُّ
ِد ْبِن َعِقيِل ْبِن َأيِب طَاِلٍب، َعْن َعِليِّ بْ  ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ ٍد اْلَعْنرَبِيُّ ، }ِلُكلِّ أُمٍَّة َجَعْلنَا َمْنَسًكا ُهْم  ثنا زَُهرْيُ ْبُن حُمَمَّ ِن احْلَُسنْيِ

]احلج:   َذاِِبُوهُ 67اَنِسُكوُه{  ُهْم  َذْبٌح  قَاَل:  اْشرَتَى َحدَّ ،  [  ى  َضحَّ ِإَذا  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  رَاِفٍع  أَبُو  َثِِن 
َرَننْيِ  أَق ْ أَْمَلَحنْيِ  يَننْيِ  اللُهمَّ َهذَ ،  َكْبَشنْيِ َسَِ  " ْفِسِه اِبْلُمْديَِة ُثَّ يَ ُقوُل:  بِن َ اْلَكْبَشنْيِ  َأَحَد  يًعا  فَِإَذا َخَطَب َوَصلَّى َذَبَح  أُمَّيِت َجَِ ا َعْن 

 " اِبْلَباَلِغ  ْوِحيِد َوَشِهَد ِل  اِبلت َّ َلَك  ٍد "،  َمْن َشِهَد  ٍد َوآِل حُمَمَّ اللُهمَّ َهَذا َعْن حُمَمَّ  " اِبآْلَخِر َفَذَِبَهُ ُثَّ قَاَل:  ُثَّ يُْطِعُمُهَما  ،  ُثَّ أََتى 
ُهَما ي.   ،اْلَمَساِكنَي َوَيَُْكُل ُهَو َوَأْهلُهُ ِمن ْ نَا ِسِننَي َقْد َكَفااَن هللاُ اْلغُْرَم َواْلُمْؤنََة لَْيَس َأَحٌد ِمْن َبِِن َهاِشٍم ُيَضحِّ  َفَمَكث ْ

ْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر الرَّقِّيُّ  ِد ْبِن َعِقيلٍ ،  َوقَ ْيُس ْبُن الرَّبِيعِ ،  َومِبَْعنَاهُ رََواهُ ُعب َ ،  َعْن َأيِب رَاِفعٍ ،  ْبِن احْلَُسنْيِ   َعْن َعِليِّ ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ
 َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبنُ   -  19011 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا    َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
وٍز َْلُْم قَاَلْت: َأْخرَباََن َوْفُداَن،  ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن ِهَشاٍم، َعْن َحْفَصَة، َعِن اْمَرأٍَة ِمْن آِل اأْلَْشَعِث، َعْن َعجُ 

  َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: " َعَلى ُكلِّ َأْهِل بَ ْيٍت ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َضِحيٌَّة َوَعِتريٌَة " َوْفُد غَاِمٍد َحْيُث َقِدُموا ِمْن ِعْنِد النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
ُد ْبُن    -  19014 َهاّنُّ، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ِد ْبِن َعْبِد هللِا اجْلُْرَجاّنُّ َحدَّ أنبأ َعْبُد  ،  حُمَمَّ

َغِويَّ  ٍد، َأظُنُّهُ اْلب َ ُد ْبُن رَبِيَعَة، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن يَزِيَد، َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن طَاوُ ، هللِا ْبُن حُمَمَّ ٍس، َعِن ثنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، ثنا حُمَمَّ
أَْفَضلَ اْبِن َعبَّاٍس َرضِ  اْلَوِرَق يف َشْيٍء  أَنْ َفْقَت  َما   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  َرُسوُل  ُهَما قَاَل: قَاَل  هللاُ َعن ْ يَ ْوِم  َي  ِمْن َنَِريٍَة يف   

 ِعيٍد ".  
ُد ْبُن رَبِيَعَة َعْن إِبْ َراِهيَم اْْلُوِزيِّ   نْيِ َولَْيَسا اِبْلَقوِيَّ ، تَ َفرََّد بِِه حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

نَا، أنبأ أَبُو َحْفٍص ُعمَ   -  19019 َهاّنُّ َقِدَم َعَلي ْ ْغَدادَ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حَمُْموٍد اأْلَْصب َ ،  ُر ْبُن َأمْحََد ْبِن َشاِهنَي بِب َ
ِد ْبِن ُسَلْيَماَن اْلبَا ُد ْبُن حُمَمَّ ْيٍد أنبأ حُمَمَّ ، ثنا اْلُمَسيُِّب ْبُن َشرِيٍك، َعْن ُعب َ ، ثنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد، يَ ْعِِن اْبَن َمْسُروٍق اْلِكْنِديَّ َغْنِديُّ
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َهاّنُّ قَااَل:  ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ َلِميُّ ُد ْبُن أنبأ َعِليُّ اْلُمْكِتِب، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ  ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ
ْيٌد اْلُمْكِتُب، عَ  َثُم ْبُن َسْهٍل، ثنا اْلُمَسيُِّب ْبُن َشرِيٍك، ثنا ُعب َ ُل، ثنا اْْلَي ْ ْن َعاِمٍر، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعِليٍّ  يُوُسَف ْبِن ُسَلْيَماَن اْْلَالَّ

هللاِ  هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  اأْلَْضَحى ُكلَّ َذْبحٍ َرِضَي  َنَسَخ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ِمَن ،  َوَصْوُم رََمَضاَن ُكلَّ َصْومٍ ،   َصلَّى  َواْلُغْسُل 
 َوالزََّكاةُ ُكلَّ َصَدَقٍة ".  ، اجْلَنَابَِة ُكلَّ ُغْسلٍ 

: َخاَلَفهُ اْلُمَسيُِّب ْبُن َواِضحٍ   َواْلُمَسيُِّب ْبُن َشرِيٍك َمرْتُوكٌ ، وَِكاَلُُهَا َضِعيفٌ ، رِيكٍ َعِن اْلُمَسيَِّب ْبِن شَ ، قَاَل َعِليٌّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ قَااَل: أنبأ َعِليُّ ْبنُ   - 19021 ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ َلِميُّ ٍر،   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا اْبُن ُمَبشِّ

، ثنا رِفَاَعةُ  ٍد الزُّْهِريُّ َها قَاَلْت: قُ ْلُت: اَي  ثنا َأمْحَُد ْبُن ِسنَاٍن، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن حُمَمَّ َثِِن َأيِب، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ  ْبُن ُهَدْيٍر، َحدَّ
ي؟ قَاَل: " نَ َعْم فَِإنَّهُ َدْيٌن َمْقِضيٌّ ".    َرُسوَل هللِا َأْسَتِديُن َوُأَضحِّ

: َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيفٌ  َها،   ْبِن رَاِفِع ْبِن َخِديجٍ َوُهَديْ ٌر ُهَو اْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ،  قَاَل َعِليٌّ  َومَلْ يُْدرِْكَها ،  َومَلْ َيْسَمْع ِمْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الرَّجُلِ يُضَحِّي عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 

َأمحَْ   -  19050 َبْكٍر  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  اْلَقاِضي  احْلََسِن  ْبُن  أَبُو  ،  ُد  ثنا 
، َعْن أَبِيِه، َعنْ  َلِميُّ َثِِن أَبُو اأْلََشدِّ السُّ َبَة، ثنا بَِقيَُّة، ثنا ُعْثَماُن ْبُن زُفَ َر اجْلَُهِِنُّ، َحدَّ عَ   ُعت ْ ٍة َمَع َرُسوِل  َجدِِّه، قَاَل: ُكْنُت َساِبَع َسب ْ

ِمنَّا   رَُجٍل  َفَجَمَع ُكلُّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فََأَمَراَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  َدرَاِهَم  ،  ِدْرَُهًاهللِا  َعِة  ِبَسب ْ ُأْضِحيًَّة  فَاْشرَتَيْ نَا 
نَا هِبَا هللِا   فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ أَْفَضَل الضََّحااَي َأْغاَلَها َوأَنْ َفُسَها ". فََأَمَر َرُسولُ ،  فَ ُقْلنَا: اَي َرُسوَل هللِا َلَقْد َأْغَلي ْ

يًعاَصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل َيَُْخُذ بَِيٍد َورَُجاًل بَِيٍد َورَُجاًل ِبرِْجٍل َورَُجاًل ِبَقْرٍن َورَُجاًل ِبقَ  َها َجَِ اَْن َعَلي ْ اِبُع، وََكربَّ  ْرٍن َوَذَِبََها السَّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 وَيُجْزِي الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ،  بَابُ لَا يُجْزِي الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا 

أَبُو    -   19065 ْغَدادَ َوَقْد َأْخرَباََن  بِب َ اْلَعْدُل  ِبْشَراَن  ْبُن  اْلِمْصِريُّ ،  احْلَُسنْيِ  ٍد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن َعِليُّ  َأيِب َمْرمَيَ، ثنا  ،  أنبأ أَبُو  اْبُن  ثنا 
َنَة َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه اْلِفْراَييِبُّ، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد، َعْن رَُجٍل، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن رَُجٍل مِ  ْن ُجَهي ْ

 َوَسلََّم قَاَل: " اجْلَذَُع ِمَن الضَّْأِن جُيِْزي يف اأْلََضاِحيِّ " 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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بْ   -  19066 ثنا حَيََْي   ، اْلِمْصِريُّ احْلََسِن  أَبُو  ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبِن َصاِلٍح، ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرمَيَ،  َوَأْخرَباََن  ُن ُعْثَماَن 
ثَ  ُه، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ثنا َبْكُر ْبُن ُمَضَر، ثنا َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َعْن بَُكرْيِ ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َعْبِد هللِا، َحدَّ

نَا مَ  ي ْ  َع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَِذاٍع ِمَن الضَّْأِن. قَاَل: َضحَّ
ْيٍب اجْلَُهِِنِّ قَاَل: َسأَْلُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب َعِن  ، َوَرَواهُ وَِكيٌع َواْبُن َوْهٍب َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد اللَّْيِثيِّ  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُخب َ

 فَ َقاَل: َضحِّ ِبهِ ، جْلَذَِع ِمَن الضَّْأنِ ا
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
بَاّنُّ اِبْلكُ  - 19075 ي ْ ِد ْبِن ُعْقَبَة الشَّ ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن بُ ْرٍد ، وَفةِ َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ

ْيِِنُّ، قَاَل: ذََكَرهُ ِهَشاُم ْبُن َسْعدٍ اأْلَْنطَ  ، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم احْلُن َ َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  اِكيُّ
النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم اأْلَْضَحى فَ َقاَل: " َكْيَف رَأَْيَت نُُسَكنَا َهَذا؟ "  َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َجاَء ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم ِإىَل 

َماءِ  قَ ، قَاَل: لََقْد اَبَهى ِبِه َأْهُل السَّ ِبِل َواْلب َ ُد َأنَّ اجْلَذََع ِمَن الضَّْأِن َخرْيٌ ِمَن الثَِّنيَِّة ِمَن اإْلِ َوَلْو َعِلَم هللاُ َذِْبًا أَْفَضَل  ، رِ َواْعَلْم اَي حُمَمَّ
اَلُم.    ِمْنهُ لََفَدى ِبِه إِبْ َراِهيَم َعَلْيِه السَّ

الثَّنِيَّ  ِمَن  َخرْيٌ  الضَّْأِن  ِمَن  َواجْلَذَُع  ِفيِه:  زَاَد  ِإْسَحاَق  َعْن  ْمنَاّنُّ  السِّ َجْعَفٍر  أَبُو  أَْيًضا  اْلَمْعزِ َوَرَواهُ  ِمَن  يَ ن ْ ،  ِة  بِهِ َوِإْسَحاُق  َويف  ،  َفرُِد 
 َحِديِثِه َضْعفٌ 

 منكر.  # قال المحقق:
 

يَ ْعُقوبَ   -  19078 ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن  ،  َأْخرَباََن  ِإَْسَاِعيُل  أنبأ  الصَّغَاّنُّ،  ِإْسَحاَق  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا 
ٌد يَ ْعِِن َخِليٍل، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُمْسهِ  ْرَداِء، َعْن أَبِيِه، قَاَل: أُْهِدَي ِلَرُسوِل  ٍر، أنبأ حُمَمَّ َلى، َعِن احْلََكِم، َعْن َعبَّاِد ْبِن َأيِب الدَّ اْبَن َأيِب لَي ْ

ى هِبَِما   هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكْبَشاِن َجَذَعاِن َأْمَلَحاِن َفَضحَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
ٍد اْلُمْقِرئُ  - 19079 ُد ْبُن ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ

، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اَنِفٍع، َعْن أَبِيِه،  ُهَماَأيِب َبْكٍر، ثنا َعْبُد اْلَكِبرِي احْلََنِفيُّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ
ي اِبْلَمِديَنِة اِبجْلَُزوِر َأْحيَااًن َواِبْلَكْبِش ِإَذا مَلْ جيَِْد َجُزورًا   َكاَن ُيَضحِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَفْضَلِ الضَّحَايَا 
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ٍد الصَّْيَداَلّنُّ، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ق ُ  - 19083 َبَة، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َأْخرَبّن َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ َبَة، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َأيِب َشي ْ ي ْ ت َ
{   ثنا أَبُو اأْلَْحَوِص، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضيَ  ُهَما }ََثَانَِيَة َأْزَواٍج ِمَن الضَّْأِن اثْ َننْيِ َوَمَن اْلَمْعِز اثْ َننْيِ هللاُ َعن ْ

َقِر َوالضَّْأِن َواْلَمْعِز َعَلى َقْدِر اْلَمْيَسَرةِ 143]األنعام:   ِبِل َواْلب َ  َفَما َعظَُمْت فَ ُهَو أَْفَضلُ ، [ قَاَل: اأْلَْزَواُج الثََّمانَِيةُ ِمَن اإْلِ
 ضعيف.  قال المحقق:# 
 

ْيُد ْبُن َشرِيٍك، ثنا أَبُ   -  19090 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا ُعب َ و اجْلََماِهِر، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز،  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
، َعْن راََبِح ْبِن َعْبِد هللِا،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َدُم َعْفَراءَ َعْن َأيِب ثَِفاٍل اْلُمرِّيِّ

 َأَحبُّ ِإىَل هللِا ِمْن َدِم َسْوَداَوْيِن ".  
ْعُت َأاَب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َلَدُم بَ ْيَضاَء َأَحبُّ ِإِلَّ يَ ْعِِن اْبَن  ،  َعْن َسْلَمى،  َوَرَواهُ الث َّْوِريُّ َعْن تَ ْوبََة اْلَعْنرَبِيِّ  َعتَّاٍب قَاَل: َسَِ

: َويَ ْرفَ ُعهُ بَ ْعُضُهْم َواَل َيِصحُّ   ِمْن َدِم َسْوَداَوْيِن. قَاَل اْلُبَخاِريُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمت ََوْيِه، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمِنيٍع، ثنا َعبَّ َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احلَْ  -  19093 اُد اِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو حُمَمَّ

اِج، َعْن َسَلَمةَ ْبِن ُجنَاَدَة، َعْن ِسنَاِن ْبِن   اُج ْبُن احْلَجَّ َلَمَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم سَ ْبُن اْلَعوَّاِم، ثنا ُعَمُر ْبُن َعاِمٍر، ثنا احْلَجَّ
يَنًة فَأَْنِسْك هِبَا َعْنَك ". يَ ْعِِن َضحِّ ، قَاَل: " هللاُ َأَحقُّ اِبْلَفتَاِء َواْلَوفَاءِ   اْشرَتَِها َجَذَعًة َسَِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَّةِ وَالْحَلْقِ بَابُ الذَّكَاةِ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ اللَّ 
ثنا أَبُو اْلَعبَّ   -  19127 اْلَقاِضي قَااَل:  احْلََسِن  َأمْحَُد ْبُن  َبْكٍر  ِإْسَحاَق، َوأَبُو  َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  ثنا  ،  اِس حُمَمَّ

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهبٍ  ْيِد هللِا ْبِن زَْحٍر، َعِن اْلَقاِسِم، َمْوىَل َعْبِد الرَّمْحَنِ حُمَمَّ ، ، َأْخرَبّن حَيََْي ْبُن أَيُّوَب، َعْن ُعب َ
َرى اأْلَوْ  َعْن َأيِب أَُماَمَة اْلبَاِهِليِّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُكلُّ َما َداَج َما مَلْ َيُكْن قَ ْرَض اَنٍب أَْو أَف ْ

 َحزَّ ظُُفٍر ". 
ْسنَا ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َويف َهَذا اإْلِ  ِد َضْعفٌ قَاَل أَبُو اْلَعبَّاِس لَْيَس يف ِكتَايِب َعْن َعِليِّ ْبِن يَزِيَد. قَاَل الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 وَالْفَرْسِ بَابُ كَرَاهَةِ النَّخْعِ 
َثِِن َعْبُد  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ُموَسى احْلَاِسبُ  -  19136 ، ثنا ُجبَارَُة، َحدَّ

َحْوَشبٍ  اْبُن  ُهَو  َشْهٌر،  َثِِن  َحدَّ هَبْرَاَم،  ْبُن  اْبنِ ،  احْلَِميِد  َعِن َعِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ََنَى  ُهَما:  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس   
بِيَحِة َأْن تُ ْفَرَس قَ ْبَل َأْن ََتُوَت.    الذَّ
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 َوَهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيفٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
هللِا    -  19141 َعْبُد  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ،  َأْخرَباََن  َعِديٍّ ْبُن  يُوُسُف  َثِِن  َحدَّ ُسْفيَاَن،  ْبُن  يَ ْعُقوُب  ثنا   ، اْلَفاِرِسيُّ َجْعَفٍر  ْبُن 

َثِِن َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن َعاِصٍم اأْلَْحَوِل، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ عَ  ُهَما قَاَل: قَاَم َرُسوُل هللِا َصلَّ َحدَّ ى ن ْ
ِإلَْيهِ  تَ ْلَحُظ  بَِبَصرَِها هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى رَُجٍل َواِضٍع رِْجَلهُ َعَلى َصْفَحِة َشاٍة َوُهَو حيُِدُّ َشْفَرتَهُ َوِهَي  أََفاَل قَ ْبَل َهَذا؟  ،    فَ َقاَل: " 

َها َمْوًَت ". ََتبَ َعهُ مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ  َها َمْوََتٍت ".  َعْن َعاِصمٍ ، أَتُرِيُد َأْن َُتِيت َ   َوقَاَل: " أَتُرِيُد َأْن َُتِيت َ
 َوَرَواهُ َمْعَمٌر َعْن َعاِصٍم فََأْرَسَلهُ مَلْ َيْذُكْر ِفيِه اْبَن َعبَّاسٍ 

 حسن. # قال المحقق:
 

 فُرَ وَالسِّنَّ بَابُ الذَّكَاةِ بِمَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَفَرَى الْأَوْدَاجَ وَالْمَذْبَحَ وَلَمْ يُثَرِّدْ، إِلَّا الظُّ 
َثِِن َعطَاءُ ْبُن َيَساٍر، َعْن َأيِب َسِعي  -  19150 ْعُت زَْيَد ْبَن َأْسَلَم، قَاَل: َحدَّ ٍد اْْلُْدِريِّ َرِضَي هللاُ َوَرَواهُ َجرِيُر ْبُن َحازٍِم قَاَل: َسَِ

ف َ ،  َعْنهُ  ُأُحٍد  ِقَبِل  يف  اأْلَْنَصاِر  ِمَن  ِلَرُجٍل  اَنقًَة َكاَنْت  َْلَا َأنَّ  َأْكِلَها،  َعَرَض  َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َفَسَأَل  بَِوتٍِد  ،  فَ َنَحَرَها 
 فََأَمَرهُ ِبَِْكِلَها.  

ُد ْبُن غَ  ٍب، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ثنا َجرِيُر ْبُن الِ َأْخرَباََنهُ أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أنبأ أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ثنا حُمَمَّ
 َبْل َخَشٌب. يَ ْعِِن اْلَوتِدَ ،  َعْن َجرِيِر ْبِن َحازٍِم، زَاَد: فَ ُقْلُت َلُه: َحِديٌد؟ قَاَل: اَل ، َحازٍِم، َفذََكَرُه. َوَرَواهُ َحبَّاُن ْبُن ِهاَللٍ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 
 طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَابُ مَا جَاءَ فِي  

ٍد الطََّرائِِفيُّ   - 19152 ِد ْبِن حَيََْي، أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ، ، َأْخرَباََن حَيََْي ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن حُمَمَّ ارِِميُّ ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ
ُهَما قَاَل: طََعاُمُهْم َذاَبِئُحُهْم. ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاوِيََة ْبنِ    َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

 َورُوِّينَا َعْن ُُمَاِهٍد َوَمْكُحولٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 ي  مِنَ الْمُسْلِمِنيَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَبِيحَةِ مَنْ أَطَاقَ الذَّبْحَ مِنِ امْرَأَةٍ وَصَبِ 

أَبُو    -  19158 ثنا  َمْنُصوٍر،  ْبُن  ثنا َصَدقَةُ  احْلَاِفُظ،  َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  أَبُو َسْعٍد  ْبُن  َأْخرَباََن  ثنا َعْبُد هللِا  َمْعَمٍر، 
عْ ُمَعاٍذ، قَاَل أَبُو َأمْحََد: َوَأْخربََ  ، َعْن  ّن احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا أَبُو َمْعَمٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَعاٍذ، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َجاِبٍر، َعِن الشَّ ِبِّ

َص يف َذبِيَحِة اْلَمْرَأِة َوالصَّ   ِبِّ َأِو اْلُغاَلِم ِإَذا ذََكُروا اْسَم هللِا.  َجاِبٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَخَّ



935 

 

 َوُهَو أَْيًضا َضِعيفٌ ، َوَقْد ََتبَ َعهُ اْلَواِقِديُّ يف َذبِيَحِة اْلُغاَلمِ ، َهَذا ِإْسنَاٌد ِفيِه َضْعفٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد الصَّرْييفُّ،    -  19159 ،  َأْخرَباََنهُ َعْبُد اْْلَاِلِق ْبُن َعِليِّ ْبِن َعْبِد اْْلَاِلِق اْلُمَؤذُِّن، أنبأ َبْكُر ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن اْلَفَرِج، ثنا اْلَواِقِديُّ ثنا حُمَمَّ

، َعْن َعاِمٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن عَ  اجْلُْعِفيِّ َمْعَمٌر، َعْن َجاِبٍر  ِبَذبِيَحِة ثنا  أََمَر  هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َرِضَي  ْبِد 
 اْلُغاَلِم َأْن تُ ؤَْكَل ِإَذا ََسَّى هللَا.  

  َوَأْهِل اْلِكتَابِ َورُوِّينَا َعْن ُُمَاِهٍد أَنَّهُ قَاَل: اَل ِبََْس ِبَذبِيَحِة الصَِّبِّ َواْلَمْرَأِة ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ أَنْ يَتَوَلَّى ذَبْحَ نُسُكِهِ أَوْ يَشْهَدَهُ 
ْبُن    -  19161 َأمْحَُد  َسِعيٍد  أَبُو  أنبأ  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ يُوُسَف  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  زاَِيدٍ َأْخرَباََن  ْبِن  ِد  ٍد  ،  حُمَمَّ حُمَمَّ ْبُن  احْلََسُن  ثنا 

ِد ْبِن َعِليٍّ  ، َعْن آاَبئِِه، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب الزَّْعَفَراّنُّ، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، أنبأ َسِعيُد ْبُن زَْيٍد، ثنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد، َعْن حُمَمَّ
َتكِ َأنَّ ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ  َأَما ِإنَّ َلِك ِبَِوَِّل َقْطَرةٍ  ،  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَفاِطَمَة: " اَي فَاِطَمةُ قُوِمي فَاْشَهِدي ُأْضِحي َّ

َها َوِدَمائَِها َسْبِعنَي ِضْعًفا َحَّتَّ تُوَضَع يف ِميَزاِنِك ". فَ َقاَل  َأَما ِإنَّهُ جُيَاءُ هِبَا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة بُِلُحومِ ،  تَ ْقطُُر ِمْن َدِمَها َمْغِفَرًة ِلُكلِّ َذْنبٍ 
ٍد َخاصًَّة فَ ُهْم َأْهٌل ِلَما ُخصُّ  ٍد َوالنَّاِس  ،  وا ِبِه ِمْن َخرْيٍ أَبُو َسِعيٍد اْْلُْدِريُّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: اَي َرُسوَل هللِا َأَهِذِه آِلِل حُمَمَّ َأْو آِلِل حُمَمَّ

ٍد َوالنَّاِس َعامًَّة ".  عَ   امًَّة؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " بَْل ِهَي آِلِل حُمَمَّ
 َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد َضِعيفٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

إِب ْ   -  19162 ثنا  ْيٍد،  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  أنبأ  ْبُن َعْبَداَن،  احْلََسِن  أَبُو  ثنا َوَأْخرَباََن  َماِلٍك،  ْبُن  َمْعِقُل  ثنا  ُمْسِلٍم،  أَبُو  هللِا  ْبُن َعْبِد  َراِهيُم 
، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ َرضِ  َي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى النَّْضُر ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َعْن َأيِب مَحَْزَة الثَُّماِلِّ

َتِك فَِإنَّهُ يُ ْغَفُر َلِك ِبَِوَِّل َقْطَرٍة تَ ْقطُُر ِمْن دَ هللاُ عَ  َوقُوِل: }ِإنَّ ،  ِمَها ُكلُّ َذْنٍب َعِمْلِتيهِ َلْيِه َوَسلََّم: " اَي فَاِطَمةُ قُوِمي فَاْشَهِدي ُأْضِحي َّ
اْلَعاَلِمنَي اَل َشرِيكَ  اْلُمْسِلِمنَي{ ]األنعام:    َصاَليت َونُُسِكي َوحَمْيَاَي َوَِمَايت ّلِلَِِّ َربِّ  [. قُ ْلُت: اَي  163لَهُ َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأاَن َأوَُّل 
 أَْم لِِلُمْسِلِمنَي َعامًَّة؟ قَاَل: " بَْل لِْلُمْسِلِمنَي َعامًَّة ".  ، َرُسوَل هللِا َهَذا َلَك َوأِلَْهِل بَ ْيِتَك َخاصًَّة، فََأْهُل َذِلَك أَنْ ُتمْ 

أَْيضً  اْلُماَلِئيُّ َوَرَواهُ  قَ ْيٍس  ْبُن  َعْمُرو  َعِطيَّةَ ،  ا  قَاَل  ،  َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  اْْلُْدرِيِّ  َسِعيٍد  َأيِب  َعْن 
نَي ِِبَْيِديِهنَّ َويُْذَكُر َعْن َأيِب ُموَسى َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ أََمرَ  ،َفذََكَر َمْعنَاهُ ، ِلَفاِطَمةَ    بَ نَاتِِه َأْن ُيَضحِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الذَّبِيحَةِ 
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ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن أنبأ  ،  فذََكَر َمْعىَن َما َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  19176 َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
َعْمرٍو َأيِب  اْبُن  ُهَو  َعْمرٍو  َعْن  اْْلَاِد،  اْبِن  َعِن  اللَّْيُث،  ثنا  بَُكرْيٍ،  اْبُن  ثنا  ْبِن ،  ِمْلَحاَن،  ِد  حُمَمَّ َعْن  احْلَُوْيِرِث،  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن 

َعنْ  َعَلْيهِ   ُجَبرْيٍ،  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  فَ َرأَْيُت  اْلَمْسِجَد  َدَخْلُت  قَاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َعْوٍف  ْبِن  الرَّمْحَِن  ِمَن   َعْبِد  َخارًِجا  َوَسلََّم 
ْعُتهُ َأْمِشي َورَاَءهُ َواَل َيْشُعُر َحَّتَّ َدَخَل َُنْاًل ، اْلَمْسِجدِ  ْقَبَل اْلِقب ْ ، فَات َّب َ ُجوَد َوأاََن َورَاَءهُ فَاْست َ ْنُت َأنَّ  ، َلَة َفَسَجَد فََأطَاَل السُّ َحَّتَّ ظَن َ

ُتهُ َفطَْأطَْأُت رَْأِسي أَْنظُُر يف َوْجِههِ  ْلُت َأْمِشي َحَّتَّ ِجئ ْ ب َ فَ َرَفَع رَْأَسهُ فَ َقاَل: " َما َلَك اَي َعْبَد الرَّمْحَِن؟  ، هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َقْد تَ َوفَّاهُ فَأَق ْ
ُجوَد اَي َرُسوَل هللِا َخِشيُت َأْن َيُكوَن هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َقْد تَ َوَفَّ نَ ْفَسَك فَ  " ا َأطَْلَت السُّ ا فَ ُقْلُت َلُه: َلمَّ ِجْئُت أَْنظُُر. فَ َقاَل: " ِإّّنِ َلمَّ

ُرَك أَ  َوَمْن َصلَّى ،  نَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل: َمْن َسلََّم َعَلْيَك َسلَّْمُت َعَلْيهِ َدَخْلُت النَّْخَل لَِقيُت ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم فَ َقاَل: ِإّّنِ أَُبشِّ
َرِضَي  َعْن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، َعْن َمْوىًل ِلَعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوفٍ ، َعَلْيَك َصلَّْيُت َعَلْيِه ". َورُِوَي َذِلَك أَْيًضا َعِن اْبِن َأيِب َسْنَدٍر اأْلَْسَلِميِّ 

اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ: َوقَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َنِسَي الصَّاَل   َة َعَليَّ ُخِطَئ ِبِه طَرِيُق اجْلَنَِّة " هللاُ َعْنهُ قَاَل الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
دِ   -  19177 ِد ْبِن ُموَسى ْبِن َكْعٍب التَّاِجُر، ،   ْبِن ِإبْ َراِهيَم اْلَمْهَراّنُّ َأْخرَباََنهُ أَبُو َسْهٍل َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ أنبأ أَبُو حُمَمَّ

ِد ْبِن َعْمرٍو، َعْن َأيِب  َثِِن َأيِب، َعْن حُمَمَّ ُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ثنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص ْبِن ِغيَاٍث، َحدَّ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ  َسَلَمةَ ثنا حُمَمَّ
 نَِّة " َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َنِسَي الصَّاَلَة َعَليَّ ُخِطَئ ِبِه طَرِيُق اجلَْ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

أَبُو َعْبِد هللاِ   -  19180 َأْخرَباََن  الَِّذي  أَيُّوَب اْلَفِقيهُ َوَأمَّا احْلَِديُث  ْبِن  َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق  أَبُو  احْلَاِفُظ، ثنا  ْبُن  ،    ِإَْسَاِعيُل  أنبأ 
، عَ  يُّ َبَة، ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي، أنبأ ُسَلْيَماُن ْبُن ِعيَسى، َأْخرَبّن َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن زَْيٍد اْلَعمِّ ي ْ ُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل رَ قُ ت َ

ْبحِ ، َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َتْذُكُروّن ِعْنَد َثاَلٍث: َتْسِمَيِة الطََّعامِ   َوِعْنَد اْلُعطَاِس ".  ، َوِعْنَد الذَّ
َقِطعٌ  ْجِزيُّ يف ِعَداِد َمْن َيَضُع احْلَِديثَ َوُسَلْيَماُن ْبُن ِعيَسى  ،  َوَعْبُد الرَِّحيِم َوأَبُوهُ َضِعيَفانُ ،  فَ َهَذا ُمن ْ َوَلْو َعَرَف حَيََْي ْبُن حَيََْي ،  السِّ

 أَْيًضا ِإىَل ظُ َوُهَو ِفيَما ذََكَرهُ َشْيُخنَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ َرمِحَهُ هللاُ َوَنَسَبهُ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَافِ ، َحاَلهُ َلَما اْسَتَجاَز الّرَِوايََة َعْنهُ 
َعْنُه.  اْلَمالِيِِنُّ  َسْعٍد  أَبُو  َأْخرَباََن  ِفيَما  احْلَِديِث   َوْضِع 

 . ضعيف جدا # قال المحقق:
 
 وَقَوْلِ الْمُضَحِّي عَنْ غَيْرِهِ: اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَان  ،  بَابُ قَوْلِ الْمُضَحِّي: اللهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي 

اَلِم، ثنا إِ   -  19186 ُد ْبُن َعْبِد السَّ ، ثنا حُمَمَّ ْسَحاُق، أنبأ َجرِيٌر، َعِن اأْلَْعَمِش،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو زََكرايَّ اْلَعْنرَبِيُّ
ُهَما قَالَ  هللاُ َعن ْ اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  يَاَن، َعِن  َأيِب ظَب ْ ِمْن َشَعائِِر هللِا َوَمْنُصوٍر، َعْن  َلُكْم  تَ َعاىَل: }َواْلُبْدَن َجَعْلنَاَها  َلُه: قَ ْولُهُ  : قُ ْلُت 

ِفيَها ]احلج:    َلُكْم   } َصَوافَّ َها  َعَلي ْ هللِا  اْسَم  فَاذُْكُروا  هللاُ 36َخرْيٌ  َأْكرَبُ  هللاُ  قُِل:  ُثَّ  فَأَِقْمَها  اْلَبَدنََة  تَ ْنَحَر  َأْن  َأرَْدَت  ِإَذا  قَاَل:   ]  
 ُثَّ اَْنَْرَها. قَاَل: قُ ْلُت: َوأَقُوُل َذِلَك يف اأْلُْضِحيَِّة؟ قَاَل: َواأْلُْضِحيَّةُ ، ُثَّ َسمِّ ،  اللُهمَّ ِمْنَك َوَلكَ ،  َأْكربَُ 
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

 وَبَلَغَتِ الْمَنْسَكَ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أُضْحِيَّةً وَهِيَ تَامَّة  ثُمَّ عَرَضَ لَهَا نَقْصٌ  
ْغَدادَ  -  19194 ٍد الصَّفَّاُر، قَااَل: ثنا َسْعَداُن  ، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن اْلَعْدُل بِب َ أنبأ أَبُو َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، َوِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ

ْبُن   اُج  احْلَجَّ ثنا  ُمَعاِويََة،  أَبُو  ثنا  َنْصٍر،  اْلَمِديَنةِ ْبُن  َأْهِل  ِمْن  َشْيٍخ  َعْن  قَاَل  ،  َأْرطَاَة،  َعْنهُ قَاَل:  هللاُ  َرِضَي  اْْلُْدِريِّ  َسِعيٍد  َأيِب  َعْن 
َنِب ".   َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل ِبََْس اِبأْلُْضِحيَِّة اْلَمْقطُوَعِة الذَّ

اجٍ ،  فَ َقْد َرَواهُ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ،  أْلَوَّلِ َوَهَذا خُمَْتَصٌر ِمَن احْلَِديِث ا َعْن َأيِب َسِعيٍد َأنَّ رَُجاًل َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى ،  َعْن َعِطيَّةَ ،  َعْن َحجَّ
ي هِبَا؟ قَاَل: " َضحِّ هِبَا "  َها ُيَضحِّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َشاٍة َقَطَع الذِّْئُب َذنَ ب َ

 عيف. ض # قال المحقق:
 

 بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أُضْحِيَّةً فَتَمُوتُ أَوْ تُسْرَقُ أَوْ تَضِلُّ 
ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا اْبُن اَنِجَيَة، ثنا َعلِ   -  19198 َهاّنُّ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ُمَعاِويََة،  يُّ ْبُن ُشَعْيٍب، ثنا أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ

َا َساَقْت َبَدن َ  َها َأَنَّ ٍد، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ َها اْبُن الزَُّبرْيِ  ثنا َسْعُد ْبُن َسِعيٍد، َعِن اْلَقاِسِم يَ ْعِِن اْبَن حُمَمَّ َتنْيِ َفَضلَّتَا، فََأْرَسَل ِإلَي ْ
اأْلُ  َوَجَدِت  ُثَّ  فَ َنَحَرَْتَُما  َمَكاََنَُما،  اْلُبْدِن. َبَدنَ َتنْيِ  يف  نَّةُ  السُّ َهَكَذا  قَاَلْت:  ُثَّ  أَْيًضا،  فَ َنَحَرَْتَُما   ولََينْيِ 

َسْعدَ   -  19199 ثنا   ، ْيَسابُوِريُّ الن َّ َبْكٍر  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  أنبأ  احْلَاِرِث،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  أَبُو َأْخرَباََن  ثنا  َنْصٍر،  ْبُن  اُن 
 َة، َفذََكَرهُ ُمَعاِويَ 

 # قال المحقق: صحيح. 
 

 بَابُ التَّضْحِيَةِ فِي اللَّيْلِ مِنْ أَيَّامِ مِن ى 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  - 19200 ،  ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن، ثنا حَيََْي ْبُن آَدمَ ، َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، أَنَّهُ قَاَل ِلَقيِّمٍ  ٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليِّ ْبِن ُحَسنْيٍ َنَة، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ ي ْ  لَهُ َجدَّ َُنَْلهُ اِبللَّْيِل: َأمَلْ تَ ْعَلْم َأنَّ َرُسوَل  ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ
َهاِر هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعْن ِجَداِد اللَّيْ  اِبلن َّ يُ َقاُل: َحَّتَّ َيُكوَن  اللَّْيِل. قَاَل ُسْفيَاُن:  أَْو قَاَل: َوَحَصاِد  اللَّْيِل؟  ِل َوِصَراِم 

اْلَمَساِكنُي.   َوحَيُْضَرهُ 
ْسِفَرايِيِِنُّ  - 19201 ُد ْبُن َأيِب اْلَمْعُروِف اإْلِ َأمْحََد، أنبأ َأمْحَُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َنْصٍر، ثنا  هِبَا أنبأ ِبْشُر ْبنُ ، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ

َراَم َواحْلََصاَد. قَاَل ُسْفيَاُن: َفسَ  الصِّ ، ثنا ُسْفيَاُن، َفذََكَرهُ مِبَْعنَاهُ مَلْ َيْذُكِر  اْلَمِديِِنِّ ْبُن  أَلُوا َجْعَفًرا َعِن اأْلَْضَحى اِبللَّْيِل فَ َقاَل:  َعِليُّ 
 اُن: َهَذا يف َحاِل اْلَمَساِكنيِ اَل. قَاَل ُسْفيَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
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 بَابُ إِطْعَامِ الْبَائِسِ الْفَقرِيِ وَإِطْعَامِ الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرِّ 
، أنبأ َأمْحَُد    -   19231 ْبُن جَنَْدَة، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، ثنا زَُهرْيٌ، َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو اْلَفْضِل ْبُن َخَِريََوْيِه اْْلََرِويُّ

َأرَأَْيتَ  ُهَما:  هللاُ َعن ْ ثَُه، قَاَل: قُ ْلنَا اِلْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  أاََبهُ َحدَّ َأنَّ  يَاَن،  َأيِب ظَب ْ ْبُن  اْلَقاِنُع َواْلُمْعرَتُّ؟ ثنا قَابُوُس  َما  اْلَقانَِع َواْلُمْعرَتَّ؟   
 ْلَقاِنُع: فَاْلَقانُِع مِبَا َأْرَسْلَت ِإلَْيِه يف بَ ْيِتِه، َواْلُمْعرَتُّ: الَِّذي يَ ْعرَتِيكَ قَاَل: َأمَّا ا

 ضعيف.  # قال المحقق:
 
 وَلَا يُعْطِي أَجْرَ الْجَازِرِ مِنْهَا ،  بَابُ لَا يَبِيعُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ شَيْئًا 

ُد ْبُن َعْبِد   -  19233 ْغَدادَ َأْخرَباََن حُمَمَّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق اْلَعْدُل بِب َ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ثنا حَيََْي ْبُن َجْعَفِر ْبِن  ، هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو حُمَمَّ
َرِج، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل الّزِْبرِقَاِن، ثنا زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعيَّاِش ْبِن َعبَّاٍس، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَعْ 

 َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن اَبَع ِجْلَد ُأْضِحيَِّتِه َفاَل ُأْضِحيََّة لَهُ " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 ى كُلَّهَا لِأَنَّهَا أَيَّامُ النُّسُكِ بَابُ مَنْ قَالَ: الْأَضْحَى جَائِزٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ مِن  

ْسِفَرايِيِِنُّ هِبَا، أنبأ أَبُو َعِليٍّ زَاهِ  -  19239 ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن زاَِيٍد ، ُر ْبُن َأمْحَدَ َأْخرَباََن أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن َأمْحََد احْلَاِفُظ اإْلِ
، ثنا أَبُو اأْلَ  ْيَسابُوِريُّ َثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن ُموَسى، َعْن ُجَبرْيِ ْبِن  الن َّ ُمْطِعٍم َرِضَي هللاُ ْزَهِر، ثنا أَبُو اْلُمِغريَِة، ثنا َسِعيُد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َحدَّ

رٍ ، َرفَاتٍ َواْرفَ ُعوا َعْن عَ ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُكلُّ َعَرفَاٍت َمْوِقفٌ ، َعْنهُ  ،  وَُكلُّ ُمْزَدلَِفَة َمْوِقٌف َواْرفَ ُعوا َعْن حُمَسِّ
َمْنَحرٌ  ِمىًن  ِفَجاِج  َذْبٌح.  ،  وَُكلُّ  التَّْشرِيِق  ِم  َأايَّ  وَُكلُّ 

الْ   -  19240 َعْبِد  ْبُن  َسِعيُد  ثنا  اْلَيَماِن،  أَبُو  ثنا  يُوُسَف،  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  َبْكٍر،  أَبُو  ثَ نَا  َوَحدَّ مِبِْثِلهِ قَاَل:  َفذََكَرهُ  ُهَو  ،  َعزِيِز،  َهَذا 
 َوُهَو ُمْرَسلٌ ،  الصَِّحيحُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َروْ   -  19244 ثنا  ُأَساَمَة،  َأيِب  ْبُن  احْلَاِرُث  ثنا  ْيٍد،  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  َعِن  َوَأْخرَباََن  ُعبَاَدَة،  ْبُن  اْبِن  ُح 
ُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ُجَرْيٍج، َأْخرَبّن َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، َأنَّ اَنِفَع ْبَن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأْخرَبَُه، َعْن رَ 

َا  ،   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَرُجٍل ِمْن ِغَفاٍر: " قُْم فََأذِّْن أَنَّهُ اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة ِإالَّ ُمْؤِمنٌ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ ،  َوَسلََّم َقْد ََسَّاهُ اَنِفٌع فَ َنِسيُتهُ  َوَأَنَّ
ُم ِمىًن ". زَاَد ُسَلْيَماُن ْبُن ُموَسى: َوَذْبحٍ  ُم َأْكٍل َوُشْرٍب أايَّ ُم َذْبحٍ ، َأايَّ  ُقولُهُ اْبُن ُجَرْيٍج ي َ ،  يَ ُقوُل: أايَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َمرًَّة َعْن َأيِب َسِعيدٍ  - 19245 َوَمرًَّة َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي  َوَرَواهُ ُمَعاِويَةُ ْبُن حَيََْي الصََّديفُّ َعِن الزُّْهِريِّ
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َعَلْيِه   هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  ُهَما  َعن ْ اْلَمالِيِِنُّ هللاُ  َسْعٍد  أَبُو  َأْخرَباََنهُ   ." َذْبٌح  التَّْشرِيِق ُكلَُّها  ُم  َأايَّ  " َعِديٍّ  ،  َوَسلََّم:  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ 
ُمْسِلمٍ ،  احْلَاِفظُ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  َعْبُد  ُدَحْيمٌ ،  أنبأ  ُشَعْيبٍ ،  ثنا  ْبُن  ُد  حُمَمَّ حيَْ ،  ثنا  ْبُن  ُمَعاِويَةُ  َسِعيٍد. ،  ََي ثنا  َأيِب  َعْن  َوقَاَل:   َفذََكَرهُ 

شُ   -  19246 ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  ُدَحْيٌم،  ثنا  َعاِصٍم،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َجْعَفُر  ثنا  َأمْحََد،  أَبُو  أنبأ  َسْعٍد،  أَبُو  ، َوَأْخرَباََن  الصََّديفِّ َعِن  َعْيٍب، 
 هللاُ َعْنُه.  َفذََكَرهُ َوقَاَل: َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي 

َوَسوَ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  َسِعيٍد،  َعْن   ، الزُّْهرِيِّ َعِن  قَاَل:  َسَواٌء  َوَهَذا  َأمْحََد:  أَبُو  اْبِن قَاَل  َعِن   ، الزُّْهِريِّ َعِن  قَاَل:  اٌء 
يًعا َغرْيُ حَمُْفوَظنْيِ اَل يَ ْروِ  .  اْلُمَسيِِّب، َعْن َأيِب َسِعيٍد، َجَِ  يُهَما َغرْيُ الصََّديفِّ

ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َوالصََّديفُّ َضِعيٌف اَل حُيَْتجُّ ِبهِ   قَاَل الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ قَالَ الضَّحَايَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِيَ ذَلِكَ 

ْبُن    -  19256 َبْكِر  أَبُو  احْلَاَأْخرَباََن  ْبُن َعِليٍّ  َأمْحَُد  أَبُو َحاِمٍد  احْلَاِفُظ، ح َوَأْخرَباََن  ْبُن ُعَمَر  أنبأ َعِليُّ  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ ،  ِفظُ احْلَاِرِث 
، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسِعيِد ْبِن َصْخٍر، ثنا َحبَّاُن   ْيَسابُوِريُّ ْبُن ِهاَلٍل، ثنا َأاَبُن ْبُن يَزِيَد، ثنا حَيََْي أنبأ زَاِهُر ْبُن َأمْحََد، قَااَل: ثنا أَبُو َبْكٍر الن َّ

َثِِن أَبُو َسَلَمَة، َوُسَلْيَماُن ْبُن َيَساٍر، أَنَّهُ بَ َلَغهُ  ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َحدَّ َما َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ْبُن َأيِب َكِثرٍي، َعْن حُمَمَّ
ْهِر ِلَمْن َأرَاَد َأْن َيْستَْأّنَ َذِلَك ".  " الضََّحااَي إِ   ىَل آِخِر الشَّ

َهاّنِّ َويف رَِوايَِة َأيِب َحاِمٍد َأنَّ َنِبَّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ا  لضََّحااَي ِإىَل ِهاَلِل اْلُمَحرَِّم ِلَمْن َأرَاَد َأْن َلْفُظ َحِديِث اأْلَْصب َ
  َذِلَك " َرَواهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل َعْن ُموَسى ْبِن ِإَْسَاِعيَل َعْن َأاَبنَ َيْستَْأّن 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 جِمَاعُ أَبْوَابِ الْعَقِيقَةِ 

 بَابُ الْعَقِيقَةُ سُنَّة  
ْبُن    -   19268 ُعْثَماَن  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  اْلَعبَّاِس ،  َعْبَدانَ َوَأْخرَباََن  أَبُو  ثنا  قَالُوا:  اْلَعطَّاُر  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َصاِدٍق  َوأَبُو 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َصاِلٍح، ثنا ابْ ، حُمَمَّ ْيَسابُوِريُّ ُد ْبُن حَيََْي الن َّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ، ثنا حُمَمَّ َعْن َجرِيِر ُن َوْهٍب، ثنا حُمَمَّ
 َسِن َواحْلَُسنْيِ َكْبَشنْيِ ْبِن َحازٍِم، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعقَّ َعِن احلَْ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

أَبُو    -  19269 اْلِمْهَرَجاّنُّ، أنبأ  َأمْحََد  أَبُو  َماِلٌك، َعْن َأْخرَباََن  بَُكرْيٍ، ثنا  إِبْ َراِهيَم، ثنا اْبُن  ُد ْبُن  ثنا حُمَمَّ اْلُمزَكِّي،  َبْكِر ْبُن َجْعَفٍر 
بِْنُت   فَاِطَمةُ  َوزََنْت  أَنَّهُ قَاَل:   ، ُحَسنْيٍ ْبِن  َعِليِّ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  َأيِب  ْبِن  هللاُ رَبِيَعَة  َصلَّى  هللِا  َشْعَر   َرُسوِل  َوَسلََّم  َعَلْيِه 

َقْت ِبزِنَِة َذِلَك ِفضَّةً   َحَسٍن َوُحَسنْيٍ فَ َتَصدَّ
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبُن َأيِب َحاِمٍد َوأَبُو  ،  َوأَبُو ُعْثَماَن ْبُن َعْبَدانَ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي   -  19271 حُمَمَّ
ْبُن يَ ْعُقوبَ  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا أَبُو  َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن ،  اْلُمْقِريُّ قَالُوا:  بَُكرْيٍ، َحدَّ ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  اْلَقزَّاُز، ثنا حَيََْي  ُد ْبُن ِسنَاٍن  ثنا حُمَمَّ

َثِِن ُعَمارَةُ ْبُن َغزِيَّ  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  َة، َعْن رَبِيَعَة ْبِن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعْنهُ َْلِيَعَة، َحدَّ
ُهْم يَ ْوَم َسا  َق ِبَوْزنِِه ِفضًَّة َومَلْ جيَِْد َأْو  َوَسلََّم َأَمَر ِبَرْأِس احْلََسِن َواحْلَُسنْيِ اْبَِنْ َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعن ْ ِبِعِهَما َفُحِلَقا ُثَّ َتَصدَّ

 جَيُدَّ َذِْبًا. 
َها، َعْن َعْمَرةَ ، َوِقيَل َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيدٍ   َولَْيَس مِبَْحُفوظٍ ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

هللِا    -  19272 أَبُو َعْبِد  يَ ْعُقوبَ ،  ِإَجازَةً أنبأّن  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ْبِن َعْبِد ،  ثنا  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  ْبُن ُسَلْيَماَن، َوحُمَمَّ الرَّبِيُع  ثنا 
ْبُن َعدِ  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  أَبُو َسْعٍد  ْبُن َوْهٍب، ح َوَأْخرَباََن  هللِا  ثنا َعْبُد  ْبِن احْلََكِم، قَااَل:  احْلَاِرِث  ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  احْلَاِفُظ،  يٍّ 

، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن حَيََْي ْبنِ  ُد ْبُن َعْمرٍو يَ ْعِِن اْليَاِفِعيَّ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي    َسِعيٍد، َعْن َعْمَرَة،  ِمْسِكنٍي، ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن حُمَمَّ
" َعقَّ رَ  َها قَاَلْت:  اِبِع َوََسَّاُُهَاهللاُ َعن ْ السَّ يَ ْوَم  احْلََسِن َواحْلَُسنْيِ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن  هللِا َصلَّى  َأْن مُيَاَط َعْن رَْأِسِهَما ،  ُسوُل  َوأََمَر 

 اأْلََذى.  
ْسنَاِد َغرْيُ حُمَمَّ  ِد ْبِن َعْمرٍو اْليَاِفِعيِّ َوَعْبِد اْلَمِجيِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن َأيِب َروَّاَد  قَاَل أَبُو َأمْحََد: اَل َأْعَلُم يَ ْرِويِه َعِن اْبِن ُجَرْيٍج هِبََذا اإْلِ

 َعْن نَ ْفِسِه َحِديثًا ُمْنَكًرا  قَاَل اْلَفِقيهُ َرمِحَهُ هللاُ: َوَرَوى َعْبُد هللِا ْبُن حُمَرٍَّر يف َعِقيَقِة النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 ضعيف.  ال المحقق:# ق
 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ َرمِحَهُ هللاُ   -  19273 ُد ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ أنبأ َحاِجُب ْبُن َأمْحََد ْبِن ُسْفيَاَن الطُّوِسيُّ
، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ عَ  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، ْبُد هللِا ْبُن حُمَرٍَّر، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن أََنٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ ْبُن مَحَّاٍد اأْلَبْ ُيوْرِديُّ

ِة.  بُ وَّ  َعقَّ َعْن نَ ْفِسِه بَ ْعَد الن ُّ
َا تَ رَُكوا َعْبَد هللِا ْبَن حُمَرٍَّر حِلَاِل َهَذا احلَْ  َوِمْن ،  ِديِث. قَاَل اْلَفِقيهُ َرمِحَهُ هللاُ: َوَقْد رُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن قَ تَاَدةَ قَاَل َعْبُد الرَّزَّاِق: ِإَّنَّ

 َولَْيَس ِبَشْيءٍ ، َوْجٍه آَخَر َعْن أََنسٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 الْوُجُوبِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى  
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إِبْ َراِهيَم، ث  -  19275 ُد ْبُن  ثنا حُمَمَّ اْلُمزَكِّي،  َبْكِر ْبُن َجْعَفٍر  أَبُو  اْلِمْهَرَجاّنُّ، أنبأ  َأمْحََد  أَبُو  َماِلٌك، َعْن َأْخرَباََن  بَُكرْيٍ، ثنا  نا اْبُن 
َضْمَرةَ  َبِِن  ِمْن  رَُجٍل  َعْن  َأْسَلَم،  ْبِن  َأنَّ  ،  زَْيِد  أَبِيِه،  ُأِحبُّ  َعْن  اَل   " فَ َقاَل:  اْلَعِقيَقِة  َعِن  ُسِئَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل 

َا َكرَِه ااِلْسمَ  ْفَعْل ".، اْلُعُقوَق ". وََكأَنَّهُ ِإَّنَّ   َوقَاَل: " َمْن ُوِلَد َلهُ َوَلٌد فََأَحبَّ َأْن يَ ْنُسَك َعْن َوَلِدِه فَ ْلي َ
ْيُخ َرمِحَ   َوَقْد َعلََّق ِفيِهَما َذِلَك مِبََحبَِّتهِ ، هُ هللاُ: َوَهَذا ِإَذا اْنَضمَّ ِإىَل اأْلَوَِّل َقِوايَ قَاَل الشَّ
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا يَعُقُّ عَنِ الْغُلَامِ، وَمَا يَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ 

ثَ نَا أَبُو َجْعَفٍر َكاِمُل ْبُن    -  19280 ، ،  َأمْحََد اْلُمْسَتْمِليُّ َرمِحَهُ هللاُ َحدَّ َهِقيُّ ي ْ ْسِفَرايِيِِنُّ، ثنا َداُوُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلب َ أنبأ ِبْشُر ْبُن َأمْحََد اإْلِ
ْعُت اْبَن َأيِب ُمَلْيَكَة يَ ُقوُل: نُِفَس لِعَ  ْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َبْكٍر ُغاَلٌم َفِقيَل ِلَعاِئَشةَ ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي، ثنا َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن َوْرٍد، قَاَل: َسَِ

َعَلْيهِ  ُعقِّي  اْلُمْؤِمِننَي  أُمَّ  اَي  َها:  َعن ْ هللاُ  َجُزورًا،  َرِضَي  َعْنهُ  قَاَل:  َعَلْيِه ،  َأْو  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  َما  َوَلِكْن  هللِا  َمَعاَذ  فَ َقاَلْت: 
  ُمَكافََأََتِن " َوَسلََّم: " َشاََتنِ 
 صحيح بدون القصة.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ   -   19282 ُد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّازُ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن بِب َ اُك ْبُن  ،  أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ثنا حَيََْي ْبُن َجْعَفٍر، أنبأ الضَّحَّ

أَبُو َحْفٍص   ثنا  ْبُن ََتِيمٍ خَمَْلٍد،  هللاُ َعْنهُ ،  َساملُ  َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي  الرَّمْحَِن اأْلَْعَرِج، َعْن  أَبِيِه، َعْن َعْبِد  هللاُ َعَلْيِه  ،  َعْن  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ 
ُهوَد تَ ُعقُّ َعِن اْلُغاَلِم َواَل تَ ُعقُّ َعِن اجْلَارِيَةِ   َوَعِن اجْلَارِيَِة َشاًة " ، ا َعِن اْلُغاَلِم َشاَتنْيِ فَ ُعقُّو ، َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ اْلي َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تُكْسَرُ عِظَامُ الْعَقِيقَةِ وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْهَا وَيَتَصَدَّقُونَ وَيُهْدُونَ 
ِد ْبِن ا، َرَوى أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيلِ  - 19286 ٍد، َعْن أَبِيِه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  َعْن حُمَمَّ ْلَعاَلِء، َعْن َحْفٍص، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

َأنْ  السَّاَلُم  َعَلْيِهُم  َواحْلَُسنْيِ  احْلََسِن  َعِن  فَاِطَمةُ  َها  َعقَّت ْ الَّيِت  اْلَعِقيَقِة  يف  قَاَل  َوَسلََّم  مِ َعَلْيِه  اْلَقابَِلِة  ِإىَل  َعثُوا  يَ ب ْ ِبرِْجلٍ   َها  وَُكُلوا ،  ن ْ
َها َعْظًما.   َوَأْطِعُموا َواَل َتْكِسُروا ِمن ْ

دٍ  ُد ْبُن حُمَمَّ اُوِديُّ ، َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ  ثنا أَبُو َداُوَد َفذََكَرهُ ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ، أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ الدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا 

ُد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيُه، أنبأ احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زايَ   -  19289 ٍد، ثنا أَبُو مُحََة حُمَمَّ
َهاّنُّ، أأنبأ أَبُو قُ رََّة، َعِن ا ،  يُوُسفَ  ِد ْبِن ُجَرْيٍج، َحِديثًا ذََكَرهُ َعْن حَيََْي ْبِن َسِعيٍد، ح َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ نبأ أَبُو حُمَمَّ
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اٍر الصَّرْييفُّ، ثنا عَ  ُد ْبُن َبكَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُرْسَتَة، ثنا حُمَمَّ ْبُد اْلَمِجيِد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن حَيََْي  ْبُن َحيَّاَن، ثنا حُمَمَّ
َها يف َحِديِث اْلَعِقيَقِة قَاَلْت: وََكاَن أَ  ، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ ْهُل اجْلَاِهِليَِّة جَيَْعُلوَن ُقْطَنًة يف َدِم  ْبِن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريِّ

ِم َخُلوٌق.  ، ِقيَقِة َوجَيَْعُلونَهُ َعَلى رَْأِس الصَِّبِّ اْلعَ   فََأَمَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن جُيَْعَل َمَكاَن الدَّ
اْلَفِقيهُ َرمِحَهُ هللاُ: َوقَ ْولُهُ يف َحِديِث َسْلَماَن ْبِن َعاِمٍر: َأِميطُوا َعْنهُ اأْلََذى  اْلُمَراُد ِبِه َحْلَق الرَّْأسِ حُيْتَ ،  قَاَل  َيُكوَن  َأْن  ْهَي ،  َمُل  َوالن َّ

 َعْن َأْن مُيَسَّ رَْأُسهُ ِبَدِمَها 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْعَقِيقَةِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ وَالتَّسْمِيَةِ 

ْغَدادَ َوَأْخرَباََن أَبُو اْلَفْتِح ِهاَلُل ْبُن حُمَمَّ   - 19293 أنبأ احْلَُسنْيُ ْبُن حَيََْي ْبِن َعيَّاٍش اْلَقطَّاُن، ثنا احْلََسُن ْبُن  ،  ِد ْبِن َجْعَفٍر احْلَفَّاُر بِب َ
اِب ْبُن َعطَاٍء، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َعْبدِ  ِد ْبِن الصَّبَّاِح، ثنا َعْبُد اْلَوهَّ َرْيَدَة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ  هللِا ْبِن ب ُ   حُمَمَّ

ْحَدى َوِعْشرِيَن " ، َوأِلَْرَبَع َعْشَرةَ ، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْلَعِقيَقةُ تُْذَبُح ِلَسْبعٍ   َوإِلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِريُّ    -  19295 كَّ ٍد السُّ ْغَدادَ َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ أنبأ ِإَْسَاِعيُل الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ اْبُن ُجَرْيٍج،  ،  بِب َ

ٍد، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ ََسَّى احْلََسَن يَ ْوَم سَ  نًاَوأَ ،  اِبِعهِ ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ َوذََكَر  ،  نَّهُ اْشَتقَّ ِمْن َحَسٍن ُحَسي ْ
ُهَما ِإالَّ احْلَْملُ  ن َ  أَنَّهُ مَلْ َيُكْن بَ ي ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّصَدُّقِ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَمَا تُعْطَى الْقَابِلَةُ 
ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلُمزَكِّي َأْخرَباََن أَبُو َأمْحََد َعْبُد هللِا    -  19296 ِد ْبِن احْلََسِن اْلِمْهَرَجاّنُّ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ُد ْبُن إِبْ َراِهيَم ،  ْبُن حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ

، َعْن أَبِيِه، أَنَّهُ قَاَل: وَ  ِد ْبِن َعِليٍّ ، ثنا اْبُن بَُكرْيٍ، ثنا َماِلٌك، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ زََنْت فَاِطَمةُ بِْنُت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  اْلَعْبِديُّ
ْبِن ُحَسنْيٍ يف ،  َوَسلََّم َشْعَر َحَسٍن َوُحَسنْيٍ َوزَيْ َنَب َوأُمِّ ُكْلثُومٍ  ِد ْبِن َعِليِّ  َقْت ِبزِنَِة َذِلَك ِفضًَّة. َورُوِّينَاهُ َعْن رَبِيَعَة َعْن حُمَمَّ فَ َتَصدَّ

اَلمُ َحَسٍن َوُحَسنْيٍ    َعَلْيِهَما السَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
أنبأ ُموَسى ْبُن احْلََسِن، ثنا اْلَقْعَنِبُّ، ثنا ُسَلْيَماُن  ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أَنْ بَأَ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفِقيهُ  -  19297

ِه، َأنَّ فَاِطَمَة بِْنَت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذَِبَْت َعْن َحَسٍن ْبُن ِباَلٍل، َعْن َجْعَفِر ْبِن حمَُ  ٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ َوُحَسنْيٍ مَّ
َقْت ِبَوزْنِِه ِفضَّةً ، ِحنَي َوَلَدَْتَُما َشاةً   َوَحَلَقْت ُشُعوَرُُهَا ُث َتَصدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ْبِن َصاِعٍد، ثنا  -  19298 ِد  ْبُن حُمَمَّ أنبأ حَيََْي  احْلَاِفُظ،  احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ  احْلَاِفُظ، ثنا  أَبُو َعِليٍّ  ثَ نَا  الرَّمْحَِن    َوَحدَّ ْبُن َعْبِد  َسِعيُد 

هِ  ٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ، ثنا ُحَسنْيُ ْبُن زَْيٍد، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه اْلَمْخُزوِميُّ
َها السَّاَلُم، ِقي ِبَوْزنِِه ِفضَّةً  َوَسلََّم َأَمَر فَاِطَمَة َعَلي ْ  َوَأْعِطي اْلَقابَِلَة رِْجَل اْلَعِقيَقِة.  ، فَ َقاَل: ِزّن َشْعَر احْلَُسنْيِ َوَتَصدَّ

دٍ ، الّرَِوايَِة. َوَرَوى احْلَُمْيِديُّ َعِن احْلَُسنْيِ ْبِن زَْيدٍ َكَذا يف َهِذِه  َأنَّ َعِليَّ ْبَن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ،  َعْن أَبِيهِ ، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ
دٍ َعْن َجْعَفِر ْبِن  ،  َأْعَطى اْلَقابَِلَة رِْجَل اْلَعِقيَقِة. َوَرَواهُ َحْفُص ْبُن ِغيَاثٍ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل يف  ،  َعْن أَبِيهِ ،  حُمَمَّ

ِد ْبِن ِإْسَحاَق َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأيِب بَ  َها ِبرِْجٍل. َويف رَِوايَِة حُمَمَّ َعثُوا ِإىَل اْلَقابَِلِة ِمن ْ ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُحَسنْيٍ ،  ْكرٍ َأْن يَ ب ْ َعْن َعِليٍّ ،  َعْن حُمَمَّ
ِقي ِبزِنَِة َشْعرِهِ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َعقَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن احْلََسِن ِبَشاٍة َوقَاَل: " اَي فَاِطَمةُ   اْحِلِقي رَْأَسهُ َوَتَصدَّ

هُ َفَكاَن َوْزنُهُ ِدْرَُهًا َوبَ ْعَض دِ ،  ِفضًَّة " َقِطعٌ فَ َوزانَّ ُمن ْ أَْيًضا  ْبِن ُحَسنْيٍ ،  ْرَهٍم. َوَهَذا  ْبِن َعِليِّ  ِد  أَبِيهِ ،  َوِقيَل يف رَِوايَِتِه َعْن حُمَمَّ ،  َعْن 
هِ   َواَل َأْدِري حَمُْفوٌظ ُهَو أَْم اَل ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، َعْن َجدِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

رِيُف أَ   - 19299 ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِ َأْخرَباََن الشَّ ، أنبأ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب ُشَرْيٍح، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ يِز، ثنا َعِليُّ بُو اْلَفْتِح اْلُعَمِريُّ
، َعْن َأيِب رَ  ِد ْبِن َعِقيٍل، َعِن اْبِن احْلَُسنْيِ ا َوَلَدْت فَاِطَمةُ َحَسنًا َرِضَي ْبُن اجْلَْعِد، أنبأ َشرِيٌك، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ اِفٍع، قَاَل: َلمَّ

ُهَما قَاَلْت: اَي َرُسوَل هللِا َأاَل َأُعقُّ َعِن اْبِِن ِبَدٍم؟ قَاَل: اَل  ِقي ِبَوزْنِِه ِمَن اْلَوِرِق َعَلى اأْلَْوفَاِض ،  هللاُ َعن ْ َوَلِكِن اْحِلِقي َشْعَرهُ َوَتَصدَّ
 . َأْو َعَلى اْلَمَساِكنِي " 

: قَاَل َشرِيٌك: يَ ْعِِن اِبأْلَْوفَاِض َأْهَل الصُّفَّةِ  نًا فَ َعَلْت ِمْثَل َذِلكَ ، فَ َفَعَلْت َذِلكَ ، قَاَل: قَاَل َعِليٌّ ا َوَلَدْت ُحَسي ْ  فَ َلمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن غَاِلٍب، ثنا َسِعيُد ْبُن َأْشَعَث، ثنا َسِعيُد ْبُن َسَلَمةَ َوَأْخرَباََن أَبُو َسِعيٍد الصَّرْييفُّ، أنبأ أَبُو َعْبِد هللِا    -  19300 الصَّفَّاُر، ثنا حُمَمَّ

، َعْن َأيِب رَاِفٍع، َأنَّ احْلََسَن ْبَن َعِليٍّ َعَلْيِهَما السَّ ، َوُهَو اْبُن َأيِب احْلَُسامِ  ٍد، َعْن َعِليِّ ْبِن ُحَسنْيٍ  ِحنَي َوَلَدْتهُ  اَلمُ ثنا َعْبُد هللِا ْبِن حُمَمَّ
ِبَكْبٍش َعِظيمٍ  تَ ُعقَّ َعْنهُ  َأْن  َأرَاَدْت  ِبَشْيءٍ ،  أُمُّهُ  تَ ُعقِّي َعْنهُ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َْلَا: اَل  النَِّبَّ َصلَّى  اْحِلِقي َشْعَر  ،  فَأََتِت  َوَلِكِن 

ِقي بَِوْزنِِه ِمَن اْلَوِرِق يف َسبِ  َعْت ِمْثَل  رَْأِسِه ُثَّ َتَصدَّ ِبيِل ". َوَوَلَدِت احْلَُسنْيَ ِمَن اْلَعاِم اْلُمْقِبِل َفَصن َ يِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ َأْو َعَلى اْبِن السَّ
 َذِلَك.  

رُ  ْفِسِه َكَما  بِن َ ُهَما  َعن ْ اْلَعِقيَقةَ  َوىلَّ  يَ ت َ َأْن  َأرَاَد  َفَكأَنَّهُ  َصحَّ  ِإْن  َوُهَو  َعِقيٍل  اْبُن  بِِه  بَِوْزِن  ،  وِّينَاهُ تَ َفرََّد  ُق  التََّصدُّ َوُهَو  بَِغرْيَِها  فََأَمَرَها 
ْوِفيقُ ، َشْعِرُِهَا ِمَن اْلَوِرقِ   َواِبهلِل الت َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ تَغْيرِيِ الِاسْمِ الْقَبِيحِ وَتَحْوِيلِ الِاسْمِ إِلَى مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ 

 
، ثنا حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ َأْخرَباََن أَبُو    -  19318 ارِِميُّ ، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ َثِِن اللَّْيُث،  طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو احْلََسِن الطَّرَائِِفيُّ ، َحدَّ

 َ ، قَاَل: تُ ُويفِّ  َصاِحٌب ِل َغرِيبًا َفُكنَّا َعَلى َقرْبِِه َأاَن َوَعْبُد هللِا َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث ْبِن َجْزٍء الزُّبَ ْيِديِّ
ي اْلَعاصِ ،  َوَعْبُد هللِا ْبُن َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ ،  ْبُن ُعَمرَ  فَ َقاَل لَنَا َرُسوُل ،  َواْسُم اْبِن َعْمرٍو اْلَعاصِ ،  َواْسُم اْبِن ُعَمَر اْلَعاصِ ،  وََكاَن اَسِْ

َزْلنَا فَ َقرَباَْن َأَخااَن َوَصعِ هللِا َصلَّى   ْداَن ِمَن اْلَقرْبِ َوَقْد أُْبِدَلْت َأَْسَاُؤانَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْنزِلُوا َواْقرُبُوهُ َوأَنْ ُتْم َعِبيُد هللِا ". قَاَل: فَ ن َ
َواْلُمْضَطِجِع  ،  َوَحْرٍب ِبِسْلمٍ ،  َوِشَهاٍب هِبَِشامٍ ،  َوَأْصَرَم ِبُزْرَعةَ ،  اأْلَْسَوِد مِبُِطيعٍ َويف َهَذا اْلبَاِب َأْخبَاٌر َكِثريٌَة فَِإنَّهُ َغريََّ اْسَم اْلَعاِص ْبِن  

َبِعثِ  ْقِلِه اْلِكتَابُ ، اِبْلُمن ْ  َوَغرْيِ َذِلَك ِمَّا َيطُوُل بِن َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرَعِ وَالْعَترِيَةِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَبانَ  -  19342 بَاَن، ثنا ُسْفيَاُن، ثنا زَْيُد ْبُن َأْسَلَم، ،  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا َأمْحَُد ْبُن َشي ْ
ِه قَاَل: َشِهْدُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعَرفَ  َوَمْن ، َة َوُسِئَل َعِن اْلَعِقيَقِة فَ َقاَل: " اَل ُأِحبُّ اْلُعُقوقَ َعْن رَُجٍل، َعْن أَبِيِه َأْو َعمِّ

ْنُسْك ". َوُسِئَل َعِن اْلَعِتريَِة فَ َقاَل: " َحقٌّ ". َوُسِئَل َعنِ  َولَْيَس ُهَو ،   اْلَفرَِع فَ َقاَل: " َحقٌّ ُوِلَد لَهُ َوَلٌد َوَأَحبَّ َأْن يَ ْنُسَك َعْنهُ فَ ْلي َ
َوَذِلَك َخرْيٌ ِمْن َأْن   -يَ ْعِِن َذَِبَْتهُ    -َوَلِكْن َُتَكُِّنهُ ِمْن َماِلَك َحَّتَّ ِإَذا َكاَن اْبَن لَُبوٍن َأِو اْبَن خَمَاٍض زُْخُرابًّ  ،   ُعَراًة ِمْن ُعَراةٍ َأْن َتْذَِبَهُ 

". َوَرَواهُ َعْبُد اجْلَبَّاِر ْبُن اْلَعاَلِء َعْن ُسْفيَاَن فَ َقاَل يف احْلَِديِث: " َوَأْن َترْتَُكهُ    َتْكَفأَ ِإاَنَءَك، َوتُ َولَِّه اَنقَ َتَك، َوَتْذَِبَهُ خَيْتَِلُط حَلُْمهُ ِبَشَعرِهِ 
ِه َحَّتَّ َيُكوَن اْبَن لَبُوٍن أَِو اْبَن خَمَاٍض "   حَتَْت أُمِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيٍد الصَّفَّاُر،،  َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن    -  19343 ُد ْبُن ِعيَسى ْبِن َأيِب قَُماٍش، ثنا   أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ثنا حُمَمَّ
ْهِميِّ  َبَة ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك السَّ ةُ ْبُن َكرمِِي ْبِن احْلَاِرِث، َأنَّ  ، ثنا زُرَارَ أَبُو َمْعَمٍر َعْبُد هللِا ْبُن َعْمرٍو، َعْن َعْبِد اْلَواِرِث ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُعت ْ

بَِعَرفَاتٍ  ثَُه، قَاَل: أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْبَن َعْمرٍو َحدَّ النَّاسُ ،  احْلَاِرَث  بِِه  َأطَاَف  َفذََكَر احْلَِديَث  ،  أَْو قَاَل: مِبِىًن َوَقْد 
َوَمْن َشاَء فَ رََّع َوَمْن َشاَء مَلْ يُ َفرِّْع ". َوقَاَل: " يف اْلَغَنِم ،  ِتريَِة فَ َقاَل: " َمْن َشاَء َعرَتَ َوَمْن َشاَء مَلْ يَ ْعرِتْ قَاَل ِفيِه: َوَسأََلهُ رَُجٌل َعِن اْلعَ 

تُ َها ". َوَوَصَف لَنَا أَبُو َمْعَمٍر َوَأَشاَر اِبلسَّبَّابَِة َواِحَدةً   ُأْضِحي َّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثنا َرْوحٌ   -  19345 ُأَساَمَة،  َأيِب  ْبُن  احْلَاِرُث  ثنا  ْيٍد،  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  أنبأ  ْبِن َعْبَداَن،  َأمْحََد  ْبُن  أَبُو  َأْخرَباََن َعِليُّ  ثنا  اْبُن َعْوٍن،  ثنا   ،
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هللاُ  النَِّبِّ َصلَّى  َمَع  ، قَاَل: ُكنَّا ُوقُوفًا  اْلغَاِمِديِّ النَّاُس  رَْمَلَة، َعْن خِمَْنِف ْبِن ُسَلْيٍم  أَي َُّها  اَي   " يَ ُقوُل:  ِبَعَرفَاٍت َفَسِمْعتُهُ   َعَلْيِه َوَسلََّم 
ى الرََّجِبيََّة " ، َعَلى ُكلِّ َأْهِل بَ ْيٍت يف ُكلِّ َعاٍم ُأْضِحيٌَّة َوَعِتريَةٌ   َهْل َتْدِري َما اْلَعِتريَُة؟ ِهَي الَّيِت ُتَسمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، أنبأ َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْن َأيِب َأْخربََ   -  19352 ، أنبأ أَبُو احْلََسِن اْلَكارِِزيُّ َلِميُّ َثِِن ُعَمُر  اَن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ْيٍد، َحدَّ  ُعب َ
، يَ ْرَفُع احْلَِديَث أَنَّهُ  ، َعِن الزُّْهرِيِّ ، قَاَل: َوَأمَّا َذاَبِئُح اجْلِنِّ َأْن َتْشرَتَِي    ْبُن َهارُوَن، َعْن يُوُنَس ْبِن يَزِيَد اأْلَيِْليِّ ََنَى َعْن َذاَبِئِح اجلِْنِّ

اَر َوَتْسَتْخرَِج اْلَعنْيَ َوَما َأْشَبَه َذِلكَ   فَ َتْذَبَح َْلَا َذبِيَحًة لِلطِّرَيَِة. ، الدَّ
ْفِسرُي يف احْلَِديِث َمْعنَاهُ أَنَُّ  ْيٍد: َوَهَذا الت َّ ُهْم ِفيَها قَاَل أَبُو ُعب َ ُْم ِإْن مَلْ َيْذَِبُوا فَ ُيْطِعُموا َأْن ُيِصيب َ ُوَن ِإىَل َهَذا اْلِفْعِل خَمَاَفَة َأَنَّ ْم يَ َتَطريَّ

 فَأَْبَطَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهَذا َوََنَى َعْنهُ ، َشْيٌء ِمَن اجلِْنِّ يُ ْؤِذيِهمْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ 

 بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ جِهَةِ مَا لَا تَأْكُلُ الْعَرَبُ 
ثنا    -  19369  ، اْلَفاِرِسيُّ َوْيِه  ْبِن َدَرْست َ ْبُن َجْعَفِر  هللِا  أنبأ َعْبِد  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ثنا  َوَأْخرَباََن   ، اْلَفاِرِسيُّ ْبُن ُسْفيَاَن  يَ ْعُقوُب 

َوَعنْ  الرَّمْحَِن،  َعْبِد  بِْنِت  َعْمَرَة  َعْن  َسِعيٍد،  ْبِن  حَيََْي  َعْن  َأيِب،  َثِِن  َحدَّ أَُوْيٍس،  َأيِب  ْبُن  َعْن ِإَْسَاِعيُل  ُعْرَوَة،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبِن  ِهَشاِم   
َا قَ  َأَنَّ َها  هللاُ َعن ْ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف قَ تَِلهِ َعاِئَشَة َرِضَي  هللِا َصلَّى  َأِذَن َرُسوُل  اْلُغرَاَب َوَقْد  َيَُْكُل  ِإّّنِ أَلَْعَجُب ِمَّْن  لِْلُمْحرِِم   اَلْت: 

 َوهللِا َما ُهَو ِمَن الطَّيِّبَاتِ ،  َوََسَّاهُ فَاِسًقا
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َسْعٍد    -  19377 أَبُو  َنْصٍر  َأْخرَباََن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  َوَعْبِد  َبَة،  ي ْ قُ ت َ اْبُن  ثنا  احْلَاِفُظ،  َعِديٍّ  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  ،  اْلَمالِيِِنُّ،  الرَّْمِليُّ

ِد ْبِن ُسَهْيٍل، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن  َعْن َعْبِد اْلَمِجي ،  قَااَل: ثنا َواِرُث ْبُن اْلَفْضِل، ثنا َخَلُف ْبُن أَيُّوَب، ثنا َخارَِجةُ ُهَو اْبُن ُمْصَعبٍ 
ُهَما قَاَل: ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأْكِل الرَََّخَِة.   َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

ْسنَاِد َولَْيَس اِبْلَقِويِّ   مَلْ َأْكتُ ْبهُ ِإالَّ هِبََذا اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
يَ ْعُقوبَ   -  19378 ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  اْلَقاِضي  َبْكٍر  َوأَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ِإْسَحاَق  ،  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا 

ْبُن َِبٍْر ُهَو اْلَقطَّانُ  أنبأ َعِليُّ  ْبنِ ،  الصَّغَاّنُّ،  َيْذُكُر َعْن  أنبأ َعْبُد اْلُمَهْيِمِن ْبُن َعبَّاِس  َأيِب  ْعُت  ، قَاَل: َسَِ اِعِديُّ السَّ  َسْهِل ْبِن َسْعٍد 
ْفدَِع َوالصَُّرِد َواْْلُْدُهِد.  ، َجدِّي، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ ََنَى َعْن قَ ْتِل اْْلَْمَسةِ   َعِن النَّْمَلِة َوالنَّْحَلِة الضِّ
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َوى َما َورََد يف ، َعْبُد اْلُمَهْيِمِن ْبُن َعبَّاٍس َوُهَو َضِعيفٌ تَ َفرََّد بِِه  ُهَما أَق ْ ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ َوَحِديُث ُعب َ
 َهَذا اْلبَابِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلَعدْ   -   19380 ِبْشرَاَن  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْغَدادَ َأْخرَباََن  بِب َ ْبُن ،  ُل  ُحَسنْيُ  ثنا  ِإْسَحاَق،  ْبُن  َبُل  َحن ْ ثنا  اِك،  مَّ السَّ ْبُن  َعْمرِو  أَبُو  أنبأ 
ٍد، ثنا أَبُو أَُوْيٍس، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُمَعاِويََة َأيِب احْلَُويْ  ، َعِن النَّ حُمَمَّ ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ِرِث اْلُمَراِديِّ

تَ ْقتُ ُلوا َهِذِه اْلُعوذَ  اْْلَطَاِطيِف َوقَاَل: " اَل  أَنَّهُ ََنَى َعْن قَ ْتِل  ِمْن َغرْيِِكْم ". وَرَواهُ ِإبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَماَن َعْن ،  َوَسلََّم  َا تَ ُعوذُ ِبُكْم  ِإَنَّ
 َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْْلَطَاِطيِف ُعوِذ اْلبُ ُيوِت،  َعبَّاِد ْبِن ِإْسَحاَق َعْن أَبِيِه قَاَل: ََنَى 

َقِطٌع. َوَقْد َرَوى مَحَْزةُ النَِّصيِبُّ ِفيِه َحِديثًا ُمْسَنًدا ِإالَّ أَنَّهُ َكاَن يُ ْرَمى اِبْلَوْضعِ   . وَِكاَلُُهَا ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبنُ   -  19386 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ  يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

الصَّاِئُغ، َعْن َعطَاٍء،   ثنا ِإبْ َراِهيُم  ِإبْ َراِهيَم،  ْبُن  اُن  َبْكٍر، ثنا َحسَّ َأيِب  ْبُن  ُد  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه حُمَمَّ َعْن َجاِبٍر َرِضَي هللاُ َعْنُه، َعِن 
 َوَسلََّم قَاَل: " الضَُّبُع َصْيٌد َوَجَزاُؤَها َكْبٌش ُمِسنٌّ َوتُ ؤَْكُل " 

 # قال المحقق: صحيح. 
 

ُن َجْعَفٍر، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَاَن، ثنا ُمْسِلُم ْبُن إِبْ َراِهيَم، ثنا َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أنبأ َعْبُد هللِا بْ   -  19387
ثَِنيَّةِ  الدَّ َلِميِّ َصاِحِب  السُّ َمْعِقٍل  ٍد، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن  أَبُو حُمَمَّ ثنا  ْبُن َأيِب َجْعَفٍر،  اَي َرُسوَل    احْلََسُن  َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قُ ْلُت: 

لُُه. قَاَل قُ ْلُت: اَي َنِبَّ هللِا َما تَ ُقوُل   َما تَ ُقوُل يف الضَُّبِع؟ فَ َقاَل: " اَل آُكُلهُ َواَل أََْنَى َعْنهُ ". قَاَل: قُ ْلُت: َما مَلْ تَ ْنهَ َعْنهُ فَأاََن آكُ هللاِ 
؟ قَاَل: " اَل آُكُلهُ َواَل َأَْنَى َعْنهُ ". قَاَل: قُ ْلُت: َما ملَْ   تَ ْنَه َعْنهُ فَِإّّنِ آُكُلُه. قَاَل قُ ْلُت: اَي َنِبَّ هللِا َما تَ ُقوُل يف اأْلَرَْنِب؟  يف الضَّبِّ

ْئِب؟ قَاقَاَل: " اَل آُكُلَها َواَل ُأَحّرُِمَها ". قَاَل: قُ ْلُت: َما مَلْ حُتَّرِْمهُ فَِإَنَّ آُكُلُه. قَاَل: قُ ْلُت: اَي َنِبَّ   َل: " أََوَيَُْكُل  هللِا َما تَ ُقوُل يف الذِّ
 َذِلَك َأَحٌد؟ " فَ ُقْلُت: اَي َنِبَّ هللاُ َما تَ ُقوُل يف الث َّْعَلِب؟ قَاَل أََوَيَُْكُل َذِلَك َأَحٌد "؟.  

َعْنهُ قَاَل: َقِدْمُت َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َورُِوَي َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي ْبِن َأيِب اْلُمَخاِرِق َعْن َحبَّاَن ْبِن َجْزٍء َعْن َأِخيِه ُخَزمْيََة َرِضَي هللاُ  
َلِميَّ يف بَ ْعِض َحِديِثِه َوخُيَالُِفهُ يف بَ ْعِضهِ ،  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْسنَاَدْيِن َضْعٌف. َورُوِّينَا يف ِكتَاِب احْلَجِّ ،  َفذََكَر احْلَِديَث يُ َواِفُق السُّ َويف ِكاَل اإْلِ

ُْم َجَعُلوا يف الضَُّبِع كَ َعْن ُعَمَر ْبِن ا ُهْم َأَنَّ  ْبًشا ِإَذا َأَصابَهُ اْلُمْحرِمُ ْْلَطَّاِب َوَعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َوَعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبِّ 
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ٍد اْلُمْقِرئُ َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن  - 19418 ُد ْبُن ، َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  َعطَاٍء،  َعْن  اْلُمَعلُِّم،  َحِبيٌب  ثنا  زُرَْيٍع،  ْبُن  يَزِيُد  ثنا  َبْكٍر،  ُأيتَ َأنَّ ،  َأيِب  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ   

 ِبَصْحَفٍة ِفيَها ِضبَاٌب فَ َقاَل: " ُكُلوا فَِإّّنِ َعاِئٌف " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ   -  19424 ٍد الصَّفَّاُر، ثنا حمَُ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن بِب َ ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّاغَاّنُّ، ثنا يَ ْعَلى ْبُن  أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ مَّ

ْيٍد، ثنا اأْلَْعَمُش، َعْن زَْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن اْبِن َحَسَنَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: ُكنَّا   َزْلنَا َمْنزاًِل ،  يف َسَفٍر فََأَصابَ نَا ُجوعٌ ُعب َ فَ ن َ
بَابِ  َنَما اْلُقُدوُر تَ ْغِلي هِبَا ِإْذ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّهُ ُمِسَخْت أُمٌَّة ِمْن بَ فَ ب َ ،  َكِثرَي الضِّ َوَأَخاُف ،  ِِن ِإْسَرائِيلَ ي ْ

نَا اْلُقُدوَر.  ، َأْن َتُكوَن َهِذِه "   فََأْكَفي ْ
 َكَذا َرَواهُ اأْلَْعَمُش َعْن زَْيدٍ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

مَحَّ   -  19426 ثنا  َداُوَد،  أَبُو  ثنا  َحبِيٍب،  ْبُن  يُوُنُس  ثنا  َجْعَفٍر،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  أنبأ  فُوَرٍك،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َعْن  َأْخرَباََن  َسَلَمَة،  ْبُن  اُد 
َها قَاَلْت: أُْهِدَي لَِرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َضبٌّ فَ َلْم َيَُْكْلُه،    مَحَّاٍد، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا َأاَل تُْطِعُمهُ اْلَمَساِكنَي؟ فَ َقاَل: " اَل ُتْطِعُموُهْم ِمَّا اَل َتَُْكُلوَن ".  
 َوِقيَل َعْنهُ َعْن إِبْ َراِهيَم َعْن َعاِئَشَة ُمْرَساًل ، تَ َفرََّد بِِه مَحَّاُد ْبُن َأيِب ُسَلْيَماَن َمْوُصواًل 

 منكر.  # قال المحقق:
 

غَ   -  19430 ، أنبأ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َأيِب ُشَرْيٍح، ثنا أَبُو اْلَقاِسِم اْلب َ ، ثنا َعِليُّ ْبُن اجْلَْعِد، ثنا  َأْخرَباََن الشَّْيُخ أَبُو اْلَفْتِح اْلُعَمِريُّ ِويُّ
ْوَم ،  َفَجاَء اْبٌن َلهُ أُرَاهُ اْلَقاِسمَ ،  رْيٌ، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، قَاَل: ُكْنُت ِعْنَد َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ زُهَ  قَاَل: " َأَصْبَت اْلي َ

رَأَيْ  َما   " قَاَل:  َحاَجُتُه؟  َما  اْلَقْوِم:  بَ ْعُض  فَ َقاَل   " ئًا؟  َشي ْ َحاَجِتَك  َأَولَْيَس ِمْن  اْلَقْوِم:  بَ ْعُض  فَ َقاَل   ." ِمْنهُ  ِلَضبٍّ  آَكَل  ُغاَلًما  ُت 
ْيَء َولَْيَس ِِبََراٍم؟ َفَسَأَل قَاَل: َوَما َحرََّمُه؟ قَاَل: َأمَلْ َيُكْن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْكَرُهُه؟ قَ  اَل: َأَولَْيَس الرَُّجُل َيْكَرهُ الشَّ

 َراٍم؟ قَاَل: قَاَل َعْبُد هللِا: ِإنَّ حُمَّرَِم احْلاََلِل َكُمْسَتِحلِّ احْلَرَامِ ِِبَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ 

َهاّنُّ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا    - 19437 ِد ْبُن َصاِعٍد، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ أَبُو حُمَمَّ
هللاُ َعنْ  اْلَكِرمِي، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجاِبٍر َرِضَي  ، ثنا َشرِيٌك، َعْن َعْبِد  بَُكرْيٍ احْلَْضَرِميُّ ُد ْبُن  َمَع َرُسوِل  ،  هُ قَاَل: َسافَ ْرانَ ثنا حُمَمَّ يَ ْعِِن 

 َفُكنَّا َنَُْكُل حُلُوَم اْْلَْيِل َوَنْشَرُب أَْلبَاََنَا ، َسلَّمَ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 
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 صحيح بدون شرب اللبن.  # قال المحقق:
 

 دُ فِي عِرْقِهَا وَجِرَرِهَا. رْوَاحُ الْعَذِرَةِ تُوجَ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا وَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي يَكُونُ أَكْثَرُ عَلَفِهَا الْعَذِرَةَ، وَأَ 
ِد ْبِن َنْصٍر،  -  19473 ثنا أَبُو نُ َعْيٍم، ثنا َشرِيٌك،   َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، ثنا َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّْيَداَلّنُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

َعبَّاٍس   اْبِن  َعِن  ُُمَاِهٍد،  َعْن  لَْيٍث،  حُلُوِم َعْن  َعْن  َة  َمكَّ فَ ْتِح  يَ ْوَم  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ََنَى  قَاَل:  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي 
لَةِ  ْهَبِة. ، اجْلالَّ  َوَعِن الن ُّ

ُهَما   َورُِوي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اْلَقاِضي   -   19476 احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  أَبُو  ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر  الّزِْبرِقَاِن، ثنا  اْلَقطَّاُن، ثنا حَيََْي ْبُن َجْعَفِر ْبِن  ْبُن زاَِيٍد  أَبُو َسْهِل  أان 

َعنِ  ِعْكرَِمَة،  َعْن  قَ تَاَدَة،  َعْن  هللِا،  َعْبِد  َأيِب  ْبُن  ِهَشاُم  ثنا   ، اْلَعَقِديُّ َعَلْيِه    َعاِمٍر  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن 
َقاِء.   َلِة َوَأْن يُْشَرَب ِمْن يف السِّ  َوَسلََّم ََنَى َعِن اْلُمَجثََّمِة َوَعْن َلَْبِ اجْلالَّ

َأيِب َعُروبَةَ  ْبُن  بْ ،  َومَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ،  ََتبَ َعهُ َسِعيُد  لَِة، مَلْ ،  ُن َعاِمرٍ َوُعَمُر  اجْلالَّ ْبَن َسَلَمةَ قَاَل: َوَعْن رُُكوِب  َأنَّ مَحَّاَد  َعْن قَ تَاَدَة، ِإالَّ 
. َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  َيْذُكِر اللََّْبَ ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ اّنُّ، ثنا َعفَّاُن، ثنا مَحَّاُد ثنا حُمَمَّ

َلِة. َوَقْد ِقيَل َعْن ِعْكرَِمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، ْبُن َسَلَمَة، ثنا قَ تَاَدُة، َفذََكَرهُ مِبَْعنَاهُ   َوقَاَل: َعْن رُُكوِب اجْلالَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْيٍد، ثنا ِإَْسَاِعيُل اْلَقاِضي، ثنا َحجَّاٌج، ثنا مَحَّاٌد، َعْن أَيُّوَب، َعْن َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمحَْ   -  19477 َد ْبِن َعْبَداَن، أان َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

َلةِ ِمْن   ِعْكرَِمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ََنَى َأْن ُيْشَربَ  َقاِء َواْلُمَجثََّمِة َواجْلالَّ  يف السِّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   -  19478 ْيُد هللِا ْبُن َسِعيِد ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا ُعب َ
َعِن  ْبِن   طَاُوٍس،  َعْن  الزَُّبرْيِ،  َأيِب  َعْن  َْلِيَعَة،  اْبُن  َثِِن  َحدَّ َأيِب،  َثِِن  َحدَّ  ، اْلِمْصِريُّ ُعَفرْيٍ  ْبِن  ُهَماَكِثرِي  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  َأنَّ  ،  اْبِن 

َلِة   ِبِل َواْلَغَنِم َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَى َعْن َأْكِل حُلُوِم اجْلالَّ لَِة ِمَن اإْلِ َهى َعِن اجْلالَّ َوأَْلبَاَِنَا. وََكاَن َعطَاءُ ْبُن َأيِب راََبٍح يَ ن ْ
 َأْن تُ ؤَْكلَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   - 19480 ُد ْبنُ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْيُد هللِا ْبُن  ثنا حُمَمَّ  ِسنَاٍن اْلَقزَّاُز، ثنا أَبُو َعِليٍّ ُعب َ



949 

 

ْعُت َأيِب حُيَدُِّث َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اَباَبَه، َعْن َعبْ ،  َعْبِد اْلَمِجيِد احْلََنِفيُّ  ِد هللِا ْبِن َعْمرٍو  ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن ُمَهاِجٍر، قَاَل: َسَِ
نُ هَ َرِضَي هللاُ َعنْ  َلِة َأْن يُ ؤَْكَل حَلُْمَها َوُيْشَرَب لَب َ الَّ َهاهُ قَاَل: ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اجلَْ َأظُنُّهُ قَاَل: ،  ا َواَل حُيَْمَل َعَلي ْ

َلًة.  ، ِإالَّ اأْلََدمُ  َها النَّاُس َحَّتَّ تُ ْعَلَف َأْربَِعنَي لَي ْ  َواَل يَ رَْكب َ
ََها ِمَن الطِّبَاِع اْلَمْكُروَهِة ِإىَل الطِّبَاِع غَ ، ْيَس َهَذا اِبْلَقِويِّ لَ  اِفِعيُّ َوزََعَم أَنَّهُ َأرَاَد تَ َغريُّ رْيِ اْلَمْكُروَهِة الَّيِت ِهَي ِفْطَرةُ َوَقْد َأَشاَر ِإلَْيِه الشَّ

َوابِّ   َها َوِجَررَِها َحَّتَّ اَل تُوَجَد أَْرَواُح اْلَعِذرَِة يف ِعْرقِ ، الدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَصْبُورَةِ 

َأيِب طَاِلٍب،    -  19486 ْبُن  حَيََْي  ثنا  اْلَعْدُل،  يَ ْعُقوَب  ْبُن  احْلََسُن  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ْبُن  َأْخرَباََن  اِب  اْلَوهَّ َعْبُد  أنبأ 
ُهَما قَاَل: ََنَى َرُسولُ َعطَاٍء، أنبأ    هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َسِعيُد ْبُن َأيِب َعُروبََة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

َلةِ  ْرِب ِمْن يف ، َوَعْن َأْكِل اْلُمَجثََّمةِ ، َوَسلََّم َعْن َلَْبِ اجْلالَّ َقاءِ َوَعِن الشُّ  السِّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ 

زَّاُز، ثنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِلٍم، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن إِبْ َراِهيَم الْ  -  19491 ب َ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وُسَف اْلَقاِضي، ثنا ُُمَاِلُد ْبُن َسِعيٍد، َعْن َأيِب اْلَودَّاِك، َعْن َأيِب َسِعيٍد َرِضَي هللاُ َعْنُه، َعْن َرُسوِل هللاِ ثنا أَبُو يُ 

تُمْ  َقَرِة يُوَجُد يف بَْطِنَها اجْلَِننُي قَاَل: " ِإَذا ََسَّي ْ ِه ".   ُسِئَل َعِن اجْلَُزوِر َواْلب َ بِيَحِة َفذََكاتُهُ ذََكاةُ أُمِّ  َعَلى الذَّ
اِد، َعْن يُوُنَس، َعْن َأيِب اْلَودَّاِك خُمَْتَصًرا  ْيَدَة احْلَدَّ  َورُِوَي َذِلَك َعْن َأيِب ُعب َ

 # قال المحقق: صحيح لغيره. 
 

، َوُهَو ِفيَما أَنْ بََأّن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ َأنَّ    -  19492 ُد ْبُن إِبْ َراِهيَم اْلَعْبِديُّ ثَ ُهْم، ثنا حُمَمَّ َد ْبَن َجْعَفٍر اْلُمزَكَِّي َحدَّ أاََب َبْكٍر حُمَمَّ
اُد، ثنا يُوُنُس ْبُن َأيِب إِ  ْيَدَة احْلَدَّ َثِِن َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َواِصٍل أَبُو ُعب َ َبٍل، َحدَّ ،  َودَّاِك َجرْبِ ْبِن نَ ْوفٍ ْسَحاَق، َعْن َأيِب الْ ثنا َأمْحَُد ْبُن َحن ْ

ِه ".، َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ     َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ذََكاةُ اجْلَِننِي ذََكاةُ أُمِّ
ْرَداءِ ،  َوَأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َوَأيِب أَيُّوبَ ،  َوَعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاسٍ ،   ْبِن ُعَمرَ َوَعْبِد هللاِ ،  َوَعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ ،  َويف اْلبَاِب َعْن َعِليٍّ  َوَأيِب ،  َوَأيِب الدَّ

ُهْم َمْرفُوًعا َويف َحِديِث الزُّْهِريِّ َعِن اْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك أَنَّهُ ، أَُماَمةَ  َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا قَاَل:  َواْلرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي هللاُ َعن ْ
هِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُوَن يف اجْلَِننِي: ِإَذا َأْشَعَر َفذََكاتُهُ ذََكاةُ أُمِّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

رَ   -  19494 اْلَعَلِويُّ  َداُوَد  ْبِن  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلََسِن  أَبُو  َأْخرَباََن  هللاُ َوَقْد  اْلَمْرَوِزيُّ  ،  مِحَهُ  َسْهٍل  ْبِن  مَحَْدَوْيِه  ْبُن  ُد  حُمَمَّ أنبأ 
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ِد ْبِن َمْعَمٍر اْلَعْويفُّ  ، ثنا أَبُو ِشَهاٍب َمْعَمُر ْبُن حُمَمَّ ْيِد هللِا ْبِن ُعَمَر،  ،  اْلُمطَّوِِّعيُّ ثنا ِعَصاُم ْبُن يُوُسَف، ثنا اْلُمبَاَرُك ْبُن ُُمَاِهٍد، َعْن ُعب َ
ُهَماعَ  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  ُعَمَر  اْبِن  َعِن  اَنِفٍع،  مَلْ  ،  ْن  َأْو  َأْشَعَر  ِه  أُمِّ ذََكاتُهُ ذََكاةُ   " اجْلَِننِي:  قَاَل يف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ 

 ُيْشِعْر ".  
يف كِ  ارَُقْطِِنُّ  الدَّ ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  َهَذا َرَواهُ  اْلَمْرَوِزيِّ  مَحَْدَوْيِه  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  طَاِهٍر. ،  تَابِِه  ْبِن  اْلَفْضِل  ْبِن   َوَعِليِّ 

احْلَاِفُظ، َفذََكَرُه.  -  19495 ْبُن ُعَمَر  َهاّنُّ، أنبأ َعِليُّ  اأْلَْصب َ ْبُن احْلَاِرِث  ِبَذِلَك أَبُو َبْكِر  أَْوُجٍه َعِن اْبِن ُعَمَر َورُِوَي ِمْن    َأْخرَباََن 
ُهَما َمْرفُوًعا ُعهُ َعْنهُ َضِعيٌف َوالصَِّحيُح َمْوقُوفٌ ،  َرِضَي هللاُ َعن ْ َويف َحِديِث احْلَاِرِث َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ قَاَل يف ذََكاِة ، َورَف ْ

هِ   اجْلَِننِي: ذََكاةُ أُمِّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
اُر ْبنُ  -  19497 َع َحْنظََلَة أاََب َخْلَدَة قَاَل: قَاَل َعمَّ ِد ْبِن ُمْسِلٍم َأيِب َُثَاَمَة اْلَبْصِريِّ َسَِ ُأِحلَّْت  } اَيِسٍر: اَي َحْنظََلةُ َويف َحِديِث حُمَمَّ

َا أُْنزَِلْت ِفيَما َأهْبََم َعَلْيِه الرَّحِ ،  {َلُكْم هَبِيَمةُ اأْلَنْ َعامِ  ِه. َوِإَّنَّ  ُم ِإَذا تَّ َخْلُقهُ َونَ َبَت َشْعُرهُ َفذََكاتُهُ ذََكاةُ أُمِّ
ُد ْبُن إِبْ َراِهيَم اْلَفاِرِسيُّ  ُد بْ ، أنبأ أَبُو ِإْسَحاَق ِإبْ رَاِهيُم ْبُن َعْبِد هللاِ ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن فَاِرٍس، ثنا حُمَمَّ ُن  ثنا حُمَمَّ

ِد ْبِن ُمْسِلمٍ  ، قَاَل: قَاَل َعْبُد هللِا ْبُن رََجاٍء، َعْن حُمَمَّ  ِإَْسَاِعيَل اْلُبَخاِريُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 جِمَاعُ أَبْوَابِ كَسْبِ الْحَجَّامِ 

 بَابُ التَّنْزِيهِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا اْبُن ِمْلَحاَن، ثنا حَيََْي ْبُن بَُكرْيٍ، ثنا اللَّْيُث، َعْن َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن    -  19508 َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

ِد ْبِن َسْهِل ْبِن َأيِب َحْثَمَة، َعْن حُمَيِّ  ، َعْن حُمَمَّ ْسُعوٍد اأْلَْنَصاِريِّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َصَة ْبِن مَ يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن َأيِب ُعَفرْيٍ اأْلَْنَصارِيِّ
اٌم يَقاُل َلهُ اَنِفعٌ  فَ َردَّهُ ، فَاْنطََلَق ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُهُ َعْن َخَراِجِه فَ َقاَل: " اَل تَ ْقَرْبهُ " ، أَنَّهُ َكاَن َلهُ ُغاَلٌم َحجَّ

 ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " اْعِلْف بِِه النَّاِضَح َواْجَعْلهُ يف َكِرِشِه " َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ 

، َوأَبُو َبْكٍر قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، أنبأ الرَّبِيُع، أنبأ  -  19519 ، أنبأ ُسْفيَاُن، َأْخرَبّن ِإبْ َراِهيُم ْبُن َمْيَسَرَة،    َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ اِفِعيُّ الشَّ
 َعْن طَاُوٍس: اْحَتَجَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل لِِلَحاِجِم: " اْشُكُموهُ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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أنبأ َحاِجُب ْبُن َأمْحََد ْبِن ُسْفيَاَن، ثنا َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُمِنيٍب، ثنا َجرِيٌر، ،  اْلَقاِضيَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسنِ  -  19526

اْبُن ُعَمرْيٍ  اْلَمِلِك ُهَو  هللاُ َعْنهُ قَاَل: ُكْنُت قَاِعًدا ِعْندَ ،  َعْن َعْبِد  ْبِن ُجْنُدٍب َرِضَي  هللِا  َعْن ُحَصنْيِ ْبِن َأيِب ُحرٍّ، َعْن ََسَُرَة   َرُسوِل 
اَم فَ َعلََّق َعَلْيِه حَمَاِجَم قُ ُروٍن ُثَّ َشَرطَهُ ِبَشْفَرةٍ  َفَدَخَل َعَلْيِه َأْعَرايِبٌّ ِمْن َبِِن فَ َزارََة فَ َقاَل: اَي  ، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َفَدَعا احْلَجَّ

 َهَذا احْلَْجُم ". قَاَل: َوَما احْلَْجُم؟ قَاَل: " ِمْن َخرْيِ َدَواٍء يَ َتَداَوى ِبِه النَّاُس " َرُسوَل هللِا َما َهَذا يَ ْقطَُع ِجْلَدَك؟ قَاَل: " 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْحِجَامَةِ 

ُم ْبُن َسْلٍم الطَّوِيُل َوُهَو َمرْتُوكٌ   -  19537 ، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قُ رََّة، َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعْن زَْيٍد  ،  َوَرَوى َسالَّ يِّ ، اْلَعمِّ
ْهرِ  َنِة ".   َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمِن اْحَتَجَم يَ ْوَم الثُّاَلََثِء ِلَسْبَع َعْشَرَة ِمَن الشَّ  َكاَن َدَواًء َلَداِء السَّ

ٌم الطَّوِيُل َفذََكَرهُ ، ثنا أَبُو الرَّبِيِع الزَّْهَراّنُّ ، ثنا أَبُو َخِليَفةَ ، أَنْ بَأَ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ ،  رَباََنهُ أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ خْ أ  ثنا َسالَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيٍد، ثنا َأمْحَُد ْبُن حَيََْي احْلُْلَواّنُّ، ثناَورُِوَي َعْن زَْيٍد، َكَما    -  19538 أَبُو َمْعَمٍر،   َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قُ رََّة، َعْن أََنٍس، رَفَ َعهُ  يِّ ْهِر قَاَل: " َمِن اْحَتجَ ،  ثنا ُهَشْيٌم، َعْن زَْيٍد اْلَعمِّ َم يَ ْوَم الثُّاَلََثِء ِلَسْبَع َعْشَرَة َخَلْت ِمَن الشَّ
 َأْخَرَج هللاُ ِمْنهُ َداَء َسَنٍة " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َلِميُّ ِإْماَلءً   -  19540 ثَ نَا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ، أ   أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبنِ ،  َحدَّ ، ثنا أَيُّوَب ْبِن َماِسيٍّ يُّ نبأ أَبُو ُمْسِلٍم اْلَكجِّ
، َعْن َسِعيِد ْبِن الْ  َهاٍل، أنبأ مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َأْرَقَم، َعِن الزُّْهِريِّ اُج ْبُن ِمن ْ ُمَسيِِّب، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َحجَّ

ْبِت فَ َرَأى َوَضًحا َفاَل يَ ُلوَمنَّ ِإالَّ نَ ْفَسهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ ،  َعْنهُ  ".    َوَسلََّم قَاَل: " َمِن اْحَتَجَم يَ ْوَم اأْلَْرِبَعاِء َويَ ْوَم السَّ
َورُِوَي  ،  َوُهَو أَْيًضا َضِعيفٌ ،  َمْوُصواًل َورُِوَي َعِن اْبِن ََسَْعاَن َوُسَلْيَماَن ْبِن يَزِيَد َعِن الزُّْهِريِّ َكَذِلَك أَْيًضا  ،  ُسَلْيَماُن ْبُن َأْرَقَم َضِعيفٌ 

َواْلَمْحُفوُظ َعِن الزُّْهرِيِّ ،  َوُهَو أَْيًضا َضِعيفٌ ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َمْرفُوًعا،  َعِن اْبِن اْلُمَسيِّبِ ،  َعِن احْلََسِن ْبِن الصَّْلتِ 
َقِطًعاَعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ   َوهللاُ َأْعَلمُ ، َعَلْيِه َوَسلََّم ُمن ْ

 منكر.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ َرمِحَهُ هللاُ   - 19541 ُد ْبُن مَحَْدَوْيِه ْبِن َسْهٍل اْلَمْرَوِزيُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ،  أنبأ أَبُو َنْصٍر حُمَمَّ
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، ثنا َعطَّاُف ْبُن َخاِلٍد، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمرَ ثنا َعبْ  ُهَما أَنَّهُ قَاَل: ُد هللِا ْبُن مَحَّاٍد اآْلُمِليُّ  َرِضَي هللاُ َعن ْ
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َتِجُم ِفيَها حُمَْتِجٌم ِإالَّ َعَرَض َلهُ َداٌء اَل ُيْشَفى ِمْنهُ ". َعطَّاُف ْبُن قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ يف اجْلُُمَعِة َساَعًة اَل حيَْ 
 ْرفُوًعا َولَْيَس ِبَشْيءٍ َوَرَوى حَيََْي ْبُن اْلَعاَلِء الرَّازِيُّ َوُهَو َمرْتُوٌك ِبِِْسنَاٍد َلهُ َعِن احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليٍّ ِفيِه َحِديثًا مَ ، َخاِلٍد َضِعيفٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبَاحَةِ قَطْعِ الْعُرُوقِ وَالْكِيِّ عِنْدَ الْحَاجَةِ 
ٍد الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصوٍر، ثنا  - 19552 َمْعَمٌر،  َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقالُوا:  َعْن َأيِب ِإْسَحاَق، َعْن َأيِب اأْلَْحَوِص، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َجاَء نَ َفٌر ِإىَل َرُسوِل هللاِ 
ُتْم فَاْكُووهُ ، َت َساَعةً اَي َرُسوَل هللِا ِإنَّ َصاِحبًا لَنَا اْشَتَكى أَفَ َنْكوِيِه؟ قَاَل: َفَسكَ  ُتْم فَاْرِضُفوهُ ". يَ ْعِِن ، ُثَّ قَاَل: " ِإْن ِشئ ْ َوِإْن ِشئ ْ

 َوقَاَل: " فَاْرِضُفوهُ اِبلرَّْضِف " ، اِبحلَِْجارَِة. َوَرَواهُ الث َّْورِيُّ َعْن َأيِب ِإْسَحاَق مِبَْعنَاهُ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعبْ   -  19560 َنَة، َعْن َعطَاِء ،  ِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ي ْ بَاَن، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ ثنا َأمْحَُد ْبُن َشي ْ

ُلُغ ِبِه   اِئِب، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَ ب ْ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما أَنْ َزَل هللاُ ِمْن َداٍء  ْبِن السَّ
 َوَجِهَلهُ َمْن َجِهَلهُ ، َعِلَمهُ َمْن َعِلَمهُ ، ِإالَّ َوأَنْ َزَل َلهُ ِشَفاءً 

 صحيح.  المحقق:# قال 
 

 بَاب مَا جَاءَ فِي الِاحْتِمَاءِ 
ٍد َعْبُد هللاِ  - 19561 ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ َهاّنُّ ِإْماَلءً َحدَّ ٍد الزَّْعَفرَاّنُّ،  ،  ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ ، ثنا احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ

، َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن َأيِب يَ ْعُقوَب، َعْن أُمِّ  ثنا زَْيُد ْبُن احْلُبَاِب، ثنا فُ َلْيُح ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَمَدّنُّ، َأْخرَبّن أَيُّوُب ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَ  ْنَصاِريُّ
ٍر اأْلَْنَصارِيَِّة، وََكاَنْت بَ ْعَض َخااِلِت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ   َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعهُ ُمَبشِّ

نَاَوَل ِمْنهُ ،   طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ اَنِقٌه ِمَن اْلَمَرضِ َعِليُّ ْبُن َأيِب  ْيِت ِعْذٌق ُمَعلٌَّق فَ َقاَم النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ت َ َبَل ،  َويف اْلب َ فَأَق ْ
نَاَوُل ِمْنهُ  ِإنََّك اَنِقٌه ". قَاَلْت: فَ ُقْمُت ِإىَل َشِعرٍي َوَسْلٍق َوطََبْخُتهُ َفِجْئُت ِبِه النَِّبَّ َصلَّى هللاُ ، فَ َقاَل: َدْعهُ فَِإنَّهُ اَل يَواِفُقكَ ، َعِليٌّ يَ ت َ

 َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " ُكْل ِمْن َهَذا فَِإنَّهُ أَنْ َفُع َلَك ".  
رٍ   َعْن زَْيِد ْبِن احْلُبَاِب. ، وََكَذِلَك قَالَهُ ِإْسَحاُق احْلَْنظَِليُّ ، َكَذا قَاَل: أُمُّ ُمَبشِّ

 
، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد بْ   -  19562 َثِِن َأيِب، ثنا أَبُو  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفَظ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن َجْعَفٍر اْلُقِطيِعيُّ َبٍل، َحدَّ ِن َحن ْ

ْبِن َعْبدِ  أَيُّوَب  ثنا فُ َلْيٌح، َعْن  اأْلَْنَصارِيَِّة،  َعاِمٍر،  بِْنِت قَ ْيٍس  اْلُمْنِذِر  أُمِّ  يَ ْعُقوَب، َعْن  َأيِب  ْبِن  يَ ْعُقوَب  ْبِن َصْعَصَعَة، َعْن  الرَّمْحَِن   
 َفذََكَر َمْعنَاُه.  ، قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعهُ َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
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ْعَماِن َعْن فُ َلْيحٍ   َويف رَِوايَِة زَْيِد ْبِن احْلُبَاِب َوْهمٌ ، وََكَذِلَك اْلُمَعاََف ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن فُ َلْيحٍ ، وََكَذِلَك قَالَهُ أَبُو َداُوَد َوُسَرْيُج ْبُن الن ُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 مَ سِوَى مَا مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ بَابُ أَدْوِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف ِإْماَلءً  - 19571 ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ةَ ، َحدَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن ِإْسَحاَق اْلَفاِكِهيُّ مِبَكَّ ثنا أَبُو حَيََْي ْبُن َأيِب  ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ

، َعْن قَ ْيِس ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن مَ َمَسرََّة، ثنا أَبُو َعْبِد   ْسُعوٍد َرِضَي الرَّمْحَِن اْلُمْقِرُئ، ثنا اْلَمْسُعوِديُّ
امَ هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ مَلْ يُ ْنِزْل دَ  فَ َعَلْيُكْم ِِبَْلبَاِن  ،  اًء ِإالَّ َوَضَع َلهُ ِشَفاًء ِإالَّ السَّ

َا تَ ُرمُّ ِمْن ُكلِّ َشَجرٍ  َقِر فَِإَنَّ  اْلب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   -  19572 َثَمَة، ثنا احْلََسُن بْ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُن ُمْكَرٍم، ثنا أَبُو النَّْضِر، ثنا أَبُو َخي ْ

َقِر ِمَن الذِِّْبَِة َأْو ِمنَ ، َعِن اْمَرَأٍة ِمْن َأْهِلهِ  َا قَاَلْت َْلَا: َعَلْيَك ِبَسْمِن اْلب َ فَِإنَّ َرُسوَل ، اْلَقْرَحَتنْيِ  َعْن ُمَلْيَكَة بِْنِت َعْمرٍو اجْلُْعِفيَِّة، َأَنَّ
َها َدَواٌء، َوحَلَْمَها َأْو حُلُوَمهَ هللِا َصلَّ  َها ِشَفاٌء، َوََسْن َ ن َ  ا َداٌء " ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ أَْلبَاََنَا َأْو لَب َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَ   -  19574 بُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َأيِب   بِْنُت  فَاِطَمةُ  ثَ ْتِِن  َحدَّ اَنِبٍل،  ْبُن  َأمْيَُن  ثنا  ُعبَاَدَة،  ْبُن  َرْوُح  ثنا  اْلَمْيُموّنُّ،  احْلَِميِد  َأيِب  َعْبِد  ْبِن  َعْمرِو  بِْنِت  أُمِّ ُكْلثُوٍم  َعْن  لَْيٍث، 

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  َعْقَربٍ  َها تَ ُقوُل: َسَِ ْعُت َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ ْلِبنِي اْلَبِغيِض  ، قَاَلْت: َسَِ " َعَلْيِك اِبلت َّ
َأَحدُ ،  النَّاِفعِ  يَ ْغِسُل  َأَحدُِكْم َكَما  َبْطَن  يَ ْغِسُل  إِنَّهُ  بَِيِدِه  نَ ْفِسي  اْشَتَكى َوالَِّذي  ِإَذا  َوقَاَلْت: َكاَن   ." اْلَوَسِخ  ِمَن  اِبْلَماِء  َوْجَههُ  ُكْم 

ئًا اَل تَ َزاُل اْلرُبَْمةُ َعَلى النَّاِر َحَّتَّ َيَْيتَ َعَلى َأَحِد طََرفَ ْيهِ   َأَحٌد ِمْن َأْهِلِه َشي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإسْ   -  19578 ثنا َِبُْر ْبُن َنْصٍر، ثنا ،  َحاَق، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، أَ  ، َعْن قَ ْيِس ْبِن رَاِفٍع اأْلَْشَجِعيِّ َثِِن اللَّْيُث، َعِن احْلََسِن ْبِن ثَ ْواَبَن اْْلَْمَداّنِّ وَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَّ َرسُ اْبُن َوْهٍب، َحدَّ
َفاِء الصَّرِبِ َوالث ُّفَّاِء ".    قَاَل: َماَذا يف اأْلََمرَّْيِن ِمَن الشِّ

 َأْورََدهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيلِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن، أنبأ أَبُو    -  19579 ْيِد هللِا ْبِن يَزِيَد، ثنا ِإْسَحاُق اأْلَْزَرُق، ثنا زََكرايَّ ُد ْبُن ُعب َ َجْعَفٍر الرَّزَّاُز، ثنا حُمَمَّ
وَ  َواللَُّدوُد  ُعوُط  السَّ َواِء  الدَّ َخرْيُ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:   ، ْعِبِّ الشَّ َوالْ َعِن  َهَذا احلَِْجاَمةُ   ." َواْلَعَلُق  َمِشيُّ 

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ، َعْن ِعْكرَِمةَ ، َوَرَواهُ َعبَّاُد ْبُن َمْنُصورٍ ، ُمْرَسٌل َأْورََدهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيلِ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
ُعوُط َواللَُّدوُد َواحلَِْجاَمةُ َواْلَمِشيُّ ". َورُوِّينَا ِفيَما َمَضى َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َخرْيُ َما َتَداوَ    يْ ُتْم بِِه السَّ

َثِِْد فَِإنَّهُ جَيُْلو اْلَبَصَر َويُ نْ  ُهَما َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َعَلْيُكْم اِبإْلِ ْعَر " ِبُت َعن ْ  الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
يَ ْعُقوبَ   -  19581 ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  أَبُو َعْبِد  ْبُن ،  َوَأْخرَباََن  الرَّمْحَِن  َثِِن َعْبُد  ، َحدَّ الدَِّمْشِقيُّ أَبُو زُْرَعَة  ثنا 

َمْرَوانَ  ْبُن  هللِا  َثِِن َعْبُد  ُمَعاِويَةَ   ِإبْ َراِهيَم، َحدَّ َأْوسٍ   ْبِن  اِد ْبِن  ِمْن َوَلِد َشدَّ الرَّمْحَِن،  ْبَن َعْبِد  اَد  ْعُت َشدَّ ، قَاَل: َسَِ َثِِن ،  اْلَفَزاِريُّ َحدَّ
يْ َلِميِّ َحَّتَّ َدَخْلنَا َعَلى َأيِب أَيُّوَب اأْلَْنصَ  َلَة، قَاَل: اْنطََلْقُت َمَع اْبِن الدَّ ْعُت َرُسوَل  ارِ ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب َعب ْ يِّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ فَ َقاَل: َسَِ

ِمْن ُكلِّ َداٍء". قَاَل: فَِقيَل إِلِ  نَا َوالسَّنُّوُت ِفيِهَما َدَواءٌ  السَّ  " يَ ُقوُل:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  أََما هللِا َصلَّى  نُّوُت؟ فَ َقاَل:  بْ َراِهيَم: َوَما السَّ
اِعِر:  الشَّ قَ ْوَل  ْعَت   َسَِ

الطويل[ ]الب   حر 
َقرََّدا  يَ ت َ َأْن  اجْلَاَر  ُعوَن  مَيْن َ َوُهْم   ... ِفيِهْم  أَْلَس  اَل  نُّوِت  اِبلسَّ ْمُن  السُّ  ُهُم 

َلةَ ، َوَرَواهُ َعْمُرو ْبُن َبْكِر ْبِن ََتِيمٍ  اَم"،  َعْن إِبْ َراِهيَم ْبِن َأيِب َعب ْ َر َعْمٌرو السَّنُّوَت يف ، َوزَاَد ِفيِه" ِإالَّ السَّ ،   َهَذا احْلَِديِث اِبْلَعَسلِ َوَفسَّ
ْمنِ  ْمِن خَيُْرُج ُخَططًا ُسوًدا َعَلى السَّ ِة السَّ َر قَ ْوَلُه: اَل أَْلَس ِفيِهمْ ، َوَأمَّا يف َغرِيِب َكاَلِم اْلَعَرِب فَ ُهَو ُربُّ ُعكَّ ْعَر َوَفسَّ ،  ُثَّ ذََكَر الشِّ

قَ ، قَاَل: اَل ِغشَّ ِفيِهمْ   رََّدا: َأْي اَل يُْسَتَذلُّ َجارُُهمْ َوقَ ْولُُه: َأْن يَ ت َ
 حسن. # قال المحقق:

 
 بَابُ التَّمَائِمِ 

ثنا   -  19605 احْلََسِن قَااَل:  ْبُن  َبْكٍر َأمْحَُد  ِإْسَحاَق، َوأَبُو  َأيِب  ْبُن  أَبُو زََكرايَّ  يَ ْعُقوبَ   َوَأْخرَباََن  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا َِبُْر ْبُن  ،  أَبُو 
ثَُه، َعْن َأيِب  ْيٍد اْلَمَعاِفِريَّ َحدَّ َوةُ ْبُن ُشَرْيٍح َأنَّ َخاِلَد ْبَن ُعب َ َعهُ  َنْصٍر، ثنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َحي ْ  اْلُمْصَعِب ِمْشَرِح ْبِن َهاَعاَن أَنَّهُ َسَِ

ْعُت ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر اجْلَُهِِنَّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَ قُ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َعلََّق ََتِيَمًة َفاَل يَ ُقوُل: َسَِ وُل: َسَِ
 َوَمْن َعلََّق َوَدَعًة َفاَل َودََع هللاُ َلهُ ".  ، َأتَّ هللاُ لَهُ 

ْيدٍ  ْيُخ: َوَهَذا أَْيًضا يَ ْرِجُع َمْعنَاهُ ِإىَل َما قَاَل أَبُو ُعب َ ْهِي َواْلَكَراِهَيِة ِفيَمْن ،  قَاَل الشَّ َههُ ِمَن الن َّ َوَقْد حُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن َذِلَك َوَما َأْشب َ
ُعونَ  َها َعَلى َما َكاَن َأْهُل اجْلَاِهِليَِّة َيْصن َ ًكا ِبذِْكِر هللِا تَ َعاىَل ِفيَها فَأَمَّا َمْن تَ َعلََّقَها ُمَترَبِّ ، تَ َعلََّقَها َوُهَو يَ َرى ََتَاَم اْلَعاِفَيِة َوزََواَل اْلِعلَِّة ِمن ْ

 َوُهَو يَ ْعَلُم َأْن اَل َكاِشَف ِإالَّ هللاُ َواَل َداِفَع َعْنهُ ِسَواهُ َفاَل ِبََْس هِبَا ِإْن َشاَء هللاُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو    -  19611 قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس، ثنا َهارُوُن، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ

ئًا وُِكَل ِإلَْيهِ  َعْن ُشْعَبَة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن َواِقِع ْبِن َسْحبَاَن، َعْن َأِسرِي ْبِن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َعْبُد هللِا َرِضَي هللاُ   َعْنُه: َمْن تَ َعلََّق َشي ْ
ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍّ  ْعُت احْلََسَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن  ،  قَاَل: َوَحدَّ َعْن َجرِيِر ْبِن َحازٍِم قَاَل: َسَِ

ثَ نَا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن مَ  ئًا وُِكَل ِإلَْيِه. قَاَل: َوَحدَّ اجِ ،  َعْن ُشْعَبةَ ،  ْهِديٍّ تَ َعلََّق َشي ْ َأنَّ َسِعيَد ْبَن ُجَبرْيٍ َكاَن َيْكُتُب ،  َعْن ُفَضْيلٍ ،  َعِن احْلَجَّ
ئًا َجاَءاَن ِمْن ِقبَِلُكمْ   اِلْبِنِه اْلُمَعاَذَة. قَاَل: َوَسأَْلُت َعطَاًء فَ َقاَل: َما ُكنَّا َنْكَرُهَها ِإالَّ َشي ْ

 الموقوف حسن، والمرفوع مرسل.  # قال المحقق:
 

ْغَدادَ   -  19626 دٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن بِب َ ثنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل، ثنا ُشَعْيُب ْبُن ،  اْلِمْصِريُّ   أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ
َعنِ  ُجَرْيٍج،  اْبِن  َعِن  أَيُّوَب،  ْبُن  حَيََْي  ثنا  ُسِئَل حَيََْي،  قَاَل:  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  ُعَمَر  اْبِن  َعِن  هللِا،  َعْبِد  ْبِن  َساملِِ  َعْن  ِشَهاٍب،  اْبِن   

ْمِن َأِو اْلَوَدِك فَ َقاَل: " اْطَرُحوَها َومَ  ِمًدا ". فَ َقالُوا: اَي  ا َحْوَْلَا ِإْن َكاَن َجاَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلَفْأرَِة تَ َقُع يف السَّ
 لِِه َمْوقُوٌف َعَلْيِه َغرْيُ َمْرفُوعٍ َرُسوَل هللِا فَِإْن َكاَن َمائًِعا؟ قَاَل: " فَانْ َتِفُعوا بِِه َواَل َتَُْكُلوهُ ". َوالصَِّحيُح َعِن اْبِن ُعَمَر ِمْن قَ وْ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَا -  19628 ْيَسابُورِيُّ ِد ْبِن اْلَقاِسِم الن َّ َهاّنُّ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا ُعَمُر ْبُن حُمَمَّ ا  ِرِث اأْلَْصب َ
أَ  ْبُن  َعْمُرو  ثنا   ، اْلرَبِْقيُّ الرَِّحيِم  َعْبِد  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ رَاِشٍد  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُد  َأيِب    يِب حُمَمَّ َعْن  َبِشرٍي،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  َسَلَمَة، 

اْلَفْأرَةِ  َعِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ُسِئَل  قَاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َسِعيٍد  َأيِب  َعْن  "    َهارُوَن،  قَاَل:  َوالزَّْيِت  ْمِن  السَّ يف  تَ َقُع 
 َوََنَْو َذِلَك.   اْسَتْصِبُحوا ِبِه َواَل َتَُْكُلوهُ ".

: َوَرَواهُ الث َّْوِريُّ َعْن َأيِب َهارُوَن َمْوقُوفًا َعَلى َأيِب َسِعيدٍ   قَاَل َعِليٌّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ مَنَعَ الِانْتِفَاعَ بِهِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احلَْ   - 19631 ُد ْبُن  ،  َسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أنبأ حُمَمَّ
ُشَعْيٍب،   ْبِن  َعْمرِو  َعْن  زَْيٍد،  ْبُن  ُأَساَمةُ  َأْخرَبّن  َوْهٍب،  اْبُن  َأْخرَبّن  احْلََكِم،  َعْبِد  ْبِن  هللِا  ْعُت َعْبِد  َسَِ قَاَل:  ِه،  َجدِّ َعْن  أَبِيِه،  َعْن 

بَ ْيعَ َرسُ  هللاَ َوَرُسوَلهُ َحرََّم  ِإنَّ   " َة:  اْلَفْتِح َوُهَو مِبَكَّ يَ ُقوُل َعاَم  َوَسلََّم  هللاُ َعَلْيِه  هللِا َصلَّى  ".   وَل  َتِة َواْْلِْنزِيِر َواأْلَْصنَاِم  اْْلَْمِر َواْلَمي ْ
تَ  اْلَمي ْ ُشُحوَم  َأرَأَْيَت  هللِا  َرُسوَل  اَي  َذِلَك:  ِعْنَد  َلهُ  اَل َفِقيَل   " قَاَل:  النَّاُس.  هِبَا  َوَيْسَتْصِبُح  َواجْلُُلوُد  َقاءُ  السِّ هِبَا  يُْدَهُن  فَِإنَّهُ  ِهَي  ،  ِة 

ُهودَ  ا َحرََّم َعَلْيِهْم ُشُحوَمَها َأَْجَُلوهُ ُثَّ اَبُعوهُ فََأَكُلوا ََثََنهُ ".  ، َحَراٌم ". ُثَّ قَاَل ِعْنَد َذِلَك: " قَاَتَل هللاُ اْلي َ  ِإنَّ هللاَ َلمَّ
َتِة َوَبنْيَ َما جَنَُس ِبُوقُوِع جَنَاَسٍة ِفيهِ  ْيُخ: َوِمَن اْلُعَلَماِء َمْن فَ رََّق َبنْيَ اْلَمي ْ َتِة اتِّبَاًعا  فََأاَبَح ااِلْنِتَفاَع مِبَا جَنَُس َحا،  قَاَل الشَّ ِدًَث ُدوَن اْلَمي ْ

ْوِفيقُ ، ِلْْلََثِر ِفيِهَما  ، َواِبهلِل الت َّ َتِة َأْغَلُظ َوجَنَاَسَة الزَّْيِت َأَخفُّ  َوِبَِنَّ جَنَاَسَة اْلَمي ْ
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 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ بِالضَّرُورَةِ 
ِإْسحَ   -  19636 ْبُن عَ َوِفيَما َرَوى  اُن  َثِِن َحسَّ ، قَاَل: َحدَّ اأْلَْوزَاِعيِّ ُمْسِلٍم، َعِن  ْبِن  اْلَولِيِد  ، َعِن  احْلَْنظَِليُّ ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ِطيََّة،  اُق 

ُْم قَالُوا: اَي َرُسو ، َعِن اْبِن َمْرَثٍد أَْو َأيِب َمْرثَدٍ  َل هللِا ِإانَّ ِبَِْرٍض ُتِصيبُ نَا هِبَا اْلَمْخَمَصةُ َفَما حيَِلُّ َعْن َأيِب َواِقٍد اللَّْيِثيِّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّ
َتِة؟ فَ َقاَل: " ِإَذا مَلْ َتْصطَِبُحوا   َأْو مَلْ حَتَْتِفُئوا بَ ْقاًل َفَشْأنُُكْم هِبَا ".  ، َأْو مَلْ تَ ْغَتِبُقوا ، لَنَا ِمَن اْلَمي ْ

َلِميُّ ِإَجازَةً َأْخرَبَنِيِه أَبُو َعْبِد  ْيٍح َأْخرَبَُهمْ ، الرَّمْحَِن السُّ  أَنْ بَأَ ِإْسَحاُق َفذََكَرهُ ، أَنْ بَأَ َعْبُد هللِا ْبُن ِشريََوْيهِ ، َأنَّ َأاَب احْلََسِن ْبَن ُصب َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْبُن    -  19637 َأمْحَُد  أنبأ  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َوَأْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ ثنا   ، اْلَعَتِكيُّ اٍر  َعمَّ ْبُن  َسْهُل  ثنا  الزَّاِهُد،  َهارُوَن  ْبِن  ُشَعْيِب 

اَن ْبِن َعِطيََّة، َعْن َأيِب َواِقٍد اللَّْيِثيِّ َرِضَي هللاُ َعنْ  ، َعْن َحسَّ ثنا اأْلَْوزَاِعيُّ  ، اأْلََسِديُّ هللِا إِ اْلَقاِسِم  اَي َرُسوَل  انَّ ُتِصيبُ نَا  هُ قَاَل: قُ ْلنَا: 
َتِة؟ قَاَل: " ِإَذا مَلْ َتْصطَِبُحوا َأْو تَ ْغَتِبُقوا َأْو حَتَْتِفُئوا هِبَا   بَ ْقاًل َفَشْأنُُكْم هِبَا " خَمَْمَصٌة َفَما َيْصُلُح لَنَا ِمَن اْلَمي ْ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

أنب  -  19638  ، َلِميُّ أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ اْلَكارِِزيُّ َوَأْخرَباََن  احْلََسِن  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ ُد  احْلََسِن حُمَمَّ أَبُو  اْلَعزِيِز، ،  أ  ْبُن َعْبِد  ثنا َعِليُّ 
اللَّ  َأيِب َواِقٍد  ْبِن َعِطيََّة، َعْن  اَن  ، َعْن َحسَّ اأْلَْوزَاِعيِّ ْبُن َكِثرٍي، َعِن  ُد  ْيٍد، ثنا حُمَمَّ َأيِب ُعب َ هللاُ عَ َعْن  َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي ،  ْنهُ ْيِثيِّ َرِضَي 

َما ملَْ   " َتُة؟ فَ َقاَل:  اْلَمي ْ لَنَا  اْلَمْخَمَصةُ َفَمََّت حتَِلُّ  هِبَا  اِبأْلَْرِض فَ ُتِصيبُ نَا  َنُكوُن  ِإانَّ  هللِا  هِبَا َرُسوَل  َأْو حَتَْتِفئُوا  تَ ْغَتِبُقوا  َأْو  َتْصطَِبُحوا   
ْيدٍة: ُهَو ِمَن احْلََفأ، َوُهَو َمْهُموٌز َمْقُصورٌ بَ ْقاًل َفَشْأنُُكْم هِبَا ". قَاَل أَبُ  ْيٍد قَاَل أَبُو ُعب َ َوُهَو َأْصُل اْلرُبِْديِّ اأْلَبْ َيِض الرَّْطِب ِمْنهُ  ، و ُعب َ

يُ ؤَْكلُ  حَتَْتِفُئوا،  َوُهَو  قَ ْوِلِه:  فَ تَْأُكُلو ،  فَ تََأوُّلُهُ يف  ِبَعْيِنِه  َهَذا  تَ ْقتَِلُعوا  َما مَلْ  أَبُويَ ُقوُل:  قَاَل  أَْو   ُه.  َتْصطَِبُحوا  َما مَلْ  قَ ْولُُه:  ْيٍد: َوأَمَّا  ُعب َ
َها الصَُّبوُح َوُهَو اْلَغَداءُ  َا َلُكْم ِمن ْ َتِة. قَا،  َواْلَغبُوُق َوُهَو اْلَعَشاءُ ،  تَ ْغَتِبُقوا فَِإنَّهُ يَ ُقوُل: ِإَّنَّ َل يَ ُقوُل: فَ َلْيَس َلُكْم َأْن جَتَْمُعوُُهَا ِمَن اْلَمي ْ

ثَ نَا ُمَعاذٌ  ْيٍد: َحدَّ رَِة َصُبوٌح َأْو َعِن اْبِن َعْوٍن قَاَل: رَأَْيُت ِعْنَد احْلََسِن ُكُتَب ََسَُرَة لَِبِنيِه أَنَّهُ جُيِْزي ِمَن ااِلْضِطرَاِر َأِو الضَُّرو ،  أَبُو ُعب َ
 َغُبوٌق. 

ْفِسرُي الَِّذي َفسَّ  ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َهَذا الت َّ َث َعْن ِكتَاِب ََسَُرةَ قَاَل الشَّ ا َحدَّ ْيٍد َرمِحَهُ هللاُ َصِحيٌح َلمَّ فََأمَّا اْْلرََبُ اْلَمْرفُوُع فَ َقْد ،  َرهُ أَبُو ُعب َ
َتِة َْلُْم َمََّت َما مَلْ َيُكْن َْلُْم ِمنَ  َا َقَصَد ِبِه َوهللاُ َأْعَلُم ِإْحاَلَل اْلَمي ْ ، َصُبوٌح َأْو َغُبوٌق َأْو بَ ْقَلٌة يَِعيُشوَن ِبَِْكِلَها  احْلاََللِ   ِقيَل حُيَْتَمُل أَنَّهُ ِإَّنَّ

َتةُ  ْيٍد َمََّت حتَِلُّ لَنَا اْلَمي ْ  َوِبَقْوِلِه: َأْو حَتَْتِفُئوا هِبَا بَ ْقاًل ، َوَهَذا ُهَو الَِّذي يَِليُق ِبُسَؤاِْلِْم يف رَِوايَِة َأيِب ُعب َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ثَ نَ  -  19639 ، ثنا  ،  ا أَبُو َجْعَفٍر َكاِمُل ْبُن َأمْحََد اْلُمْسَتْمِليُّ َوَقْد َحدَّ َهِقيُّ ي ْ أنبأ ِبْشُر ْبُن َأمْحََد اْلِمْهَرَجاّنُّ، ثنا َداُوُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلب َ

َرَة ْبِن ُجْنُدٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ حَيََْي ْبُن حَيََْي، أنبأ َخارَِجُة، َعْن ثَ ْوٍر، َعْن رَاِشِد ْبِن َسْعٍد، َوَأْعطَاّن ِكتَااًب َعْن َسَُ 
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َتِة. َوَهَذا يُ ؤَكُِّد َما قَ ْبُل َوهللاُ َأْعَلمُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإَذا َأْرَوْيَت َأْهَلَك ِمَن اللََّْبِ َغُبوقًا فَاْجَتِنْب َما ََنَاَك هللاُ َعْنهُ ِمَن اْلمَ  ا َومَ ، ي ْ
يف  َتِة  اْلَمي ْ ِمَن  لَنَا  حيَِلُّ  َفَما  ِبَقْولِِه:  َوأَْلَيُق  اْلِعْلِم  َأْهِل  ِعْنَد  َأْشَهُر  ْيٍد  ُعب َ أَبُو  ِبِه  َرهُ  ُمْسِلمٍ َفسَّ ْبِن  اْلَولِيِد  رَِوايَِة  هللِا ،    َعْبِد  أَبُو  َوذََكَرهُ 

ُْم ِإَذا مَلْ َيَُْكُلوَها َأْكَل الطََّعاِم اْلُمبَاِح َفاَل ِإُْثَ َعَلْيِهْم ِفيَهاَوقَاَل:  ،  احْلَُلْيِميُّ َرمِحَهُ هللاُ يف ِكتَابِهِ  فََأْكُل الطََّعاِم اْلُمبَاِح َأْن اَل ،  فََأاَبَن َأَنَّ
ْفسِ  الن َّ َعَلى  َها  ِمن ْ خَيَاُف  َضُرورٍَة  َحاَل  َلهُ   َ فَ َيْست َ ،  يَ َتَحنيَّ ِبَشْيٍء  َيْصطَِبُح  اْلَواِجُد  اللَّْيلِ َلِكِن  ِإىَل  ِسَواهُ  ا  َعمَّ ِبِه  َأْن ،  ْغِِن  بِِه  يُرِيُد 

َهارِ ، َيُكوَن أَبْ َلَغ ِإىَل َحَواِئِجهِ  ْقُل َوَغرْيُهُ ِإمَّا  ، َوِإْن مَلْ َتُكْن ِبِه َضُرورٌَة َشِديَدةٌ ، فَِإَذا أَْمَسى تَ نَاَوَل ِمْنهُ َما تَ رََكهُ اِبلن َّ َوَقْد ُيَضمُّ ِإلَْيِه اْلب َ
َتةِ ، ْزَداًدا ِمَن الطََّعامِ مُ  َها ِفيَما مُيِْسُك ِمْنهُ الرََّمقَ ،  َوِإمَّا ُمْسَتِطيبًا لَهُ َولَْيَس َهَذا َسبِيَل اْلَمي ْ َا َأِذَن ِمن ْ َها اَل ، ِإَّنَّ اِعَيةُ إِلَي ْ َوالضَُّرورَةُ الدَّ

َمَساءٍ  أَْو  ِمْن َصبَاٍح  بَِعْيِنِه  َأْو ََنُْوهُ َواَل ت ُ ،  تَ تَِّفُق يف َوْقٍت  بَ ْقٌل  َها  اْسِتطَابًَة فَ ُيَضمُّ ِإلَي ْ ُْم  ،  ؤَْكُل  َأَنَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبُّ َصلَّى   َ فَ َبنيَّ
 َوهللاُ َأْعَلمُ ،  ِإَذا مَلْ َيَُْكُلوَها َكَما َيَُْكلُوَن الطََّعاَم اْلُمبَاَح َفاَل ِإُْثَ َعَلْيِهْم ِفيَها

 ف. ضعي # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلََسِن اْلَعْسَقاَلّنُّ، ثنا َحْرَمَلةُ  ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو َسِعيٍد ِإَْسَاِعيُل ْبُن َأمْحََد اجْلُْرَجاّنُّ  - 19641 أنبأ حُمَمَّ
َبَة َوُهَو اْبُن َأيِب َحِكيمٍ ْبُن حَيََْي، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن َعْمُرو ْبُن احْلَاِرِث، َعْن  َعْن اَنِفِع ْبِن ُجَبرْيٍ، ، َسِعيِد ْبِن َأيِب ِهاَلٍل، َعْن ُعت ْ

ثْ نَا َحِديثًا َعْن َشْأنِ  ُر: َخَرْجنَا ِإىَل َساَعِة اْلُعْسَرِة. فَ َقاَل ُعمَ   َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس، أَنَّهُ ِقيَل ِلُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنُه: َحدِّ
َقِطعُ ،  تَ ُبوَك يف قَ ْيٍظ َشِديدٍ  ن ْ نَّا َأنَّ رِقَابَ نَا َست َ َزْلنَا َمْنزاًِل َأَصابَ نَا ِفيِه َعَطٌش َحَّتَّ ظَن َ َحَّتَّ ِإْن َكاَن الرَُّجُل َيْذَهُب يَ ْلَتِمُس اْلَماءَ  ،  فَ ن َ

َقطِ  ن ْ َتهُ َست َ َأنَّ رَقَ ب َ َيُظنُّ  يَ ْرِجُع َحَّتَّ  بَِقَي َعَلى َكِبِدهِ ،  عُ َفاَل  َما  ْعِصُر فَ ْرثَهُ فَ َيْشَربُهُ فَيْجَعُل  بَِعريَهُ فَ ي َ ْنَحُر  لَي َ الرَُّجَل  ِإنَّ  فَ َقاَل ،  َحَّتَّ 
يُق َرِضَي هللاُ َعْنُه: اَي َرُسوَل هللاِ  دِّ َعاِء َخرْيًا فَادُْع لَنَا. ، أَبُو َبْكٍر الصِّ فَ َقاَل: " َأحتُِبُّ َذِلَك؟ " قَاَل: نَ َعْم. ِإنَّ هللاَ َقْد َعوََّدَك يف الدُّ

َماءُ فََأظَلَّْت ُثَّ َسَكَبْت َفَمَلُؤوا َما َمَعُهمْ  نَا نَ ْنظُُر فَ َلْم جنَِْدَها َجاَزِت اْلَعْسَكرَ ، فَ َرَفَع َيَدْيِه فَ َلْم يُ ْرِجْعُهَما َحَّتَّ قَاَلِت السَّ  ُثَّ َذَهب ْ
 حسن. # قال المحقق:

 
 يمِ أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ بَابُ تَحْرِ

ُد    -  19645 َبْكٍر حُمَمَّ أَبُو  أنبأ  اْلُمَؤذُِّن،  اْْلَاِلِق  َعْبِد  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  اْْلَاِلِق  َعْبُد  اْلَقاِسِم  أَبُو  َخْنبٍ َأْخرَباََن  ْبِن  َأمْحََد  أَبُو  ،  ْبُن  ثنا 
ُد ْبُن  ِْمِذيُّ ِإَْسَاِعيَل حُمَمَّ َثِِن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب أَُوْيٍس، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َعْن ، ِإَْسَاِعيَل الرتِّ ثنا أَيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلٍل، َحدَّ

اِعِديِّ رَ  السَّ َأيِب مُحَْيٍد  ْبِن َسِعيٍد، َعْن  الرَّمْحَِن  َأيِب َصاِلٍح، َعْن َعْبِد  ْبِن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسَهْيِل  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل  هللاُ َعْنهُ  ِضَي 
ِة َما َحرََّم هللاُ مَ  اَل اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم. َوَرَواهُ اْبُن  قَاَل: " اَل حيَِلُّ اِلْمِرٍئ َأْن َيَُْخَذ َعَصا َأِخيِه ِبَغرْيِ ِطيِب نَ ْفِسِه ". َوَذِلَك ِلِشدَّ

عَ  ِباَللٍ َوْهٍب  ْبِن  ُسَلْيَماَن  ُسَهْيلٍ ،  ْن  َسْعدٍ ،  َعْن  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  مُحَْيدٍ ،  َعْن  َأيِب  احْلََسنِ ،  َعْن  ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد  َعْبِد ،  َوَرَواهُ  َعْن 
َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َوَقْد َمَضى ،  يِبٍّ الضَّْمِريِّ َعْن َعْمرِو ْبِن يَ ْثرِ ،  َعْن ُعَمارََة ْبِن َحارِثََة الضَّْمِريِّ ،  الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب َسِعيدٍ 

 قَالَهُ اْلُبَخاِريُّ ، َوُهَو َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َسْعِد ْبِن َماِلٍك، َوُهَو اْبُن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ ،  يف ِكتَاِب اْلَغْصبِ 
 صحيح.  # قال المحقق:



958 

 

 
  فِيمَنْ مَرَّ بِحَائِطِ إِنْسَان  أَوْ مَاشِيَتِهِ بَابُ مَا جَاءَ 

اْلعَ   -   19657 ْبُن َعْبِد  ، أَنْ بَأَ َعِليُّ  أَبُو احْلََسِن اْلَكارِزِيُّ ، أَنْ بَأَ  َلِميُّ السُّ الرَّمْحَِن  َا  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد  ْيٍد: َوِإَّنَّ أَبُو ُعب َ زِيِز، قَاَل: قَاَل 
هُ َهَذا احْلَِديُث يَ ْعِِن َحِديَث ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ  َص ِفيِه لِْلَجاِئِع  يُ َوجَّ  َعْنُه، ُثَّ َحِديَث َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب يف الرُّْخَصِة أَنَّهُ رَخَّ

ثَ نَاهُ اأْلَْنَصاِريُّ حُمَمَّ  ٌر يف َحِديٍث آَخَر َحدَّ ُجَرْيٍج، َعْن   ُد ْبُن َعْبِد هللِا، َعِن اْبنِ اْلُمْضطَرِّ الَِّذي اَل َشْيَء َمَعهُ َيْشرَتِي ِبِه، َوُهَو ُمَفسَّ
َيَْ  َمرَّ اِبحْلَاِئِط َأْن  ِإَذا  اْلُمْضطَرِّ  لِْلَجائِِع  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َص َرُسوُل هللِا َصلَّى  أَبُو  َعطَاٍء قَاَل: رَخَّ َنًة. قَاَل  يَ تَِّخَذ ُخب ْ ِمْنُه، َواَل  ُكَل 

هللاُ  َرِضَي  ُعَمَر  َحِديُث  َذِلَك   ُ يَبنيِّ َوِِمَّا  ْيٍد:  َفَسأَلُوُهُم ُعب َ فَأَبَ ْوا،  اْلِقَرى  َفَسأَلُوُهُم  اْلَعَرِب  ِمَن  ِِبَيٍّ  َمرُّوا  الَِّذيَن  اأْلَْنَصاِر  يف  َعْنهُ   
ابِ  َلهُ فَ َهمَّ  َعْنهُ َفذََكُروا َذِلَك  هللاُ  ُهْم، فَأَتَ ْوا ُعَمَر َرِضَي  ِمن ْ َرى فَأَبَ ْوا، َفَضَبطُوُهْم فََأَصابُوا  َأَحقُّ أْلَْعَراِب، وَ الشِّ ِبيِل  السَّ اْبُن  قَاَل: 

ْيدِ  ُعب َ ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن  َعْن ُشْعَبَة،  اٌج،  َحجَّ ثَ نَاهُ  َحدَّ ْيٍد:  ُعب َ أَبُو  قَاَل  َعَلْيِه.  التَّاِنِئ  ِمَن  َأيِب   اِبْلَماِء  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َعْن   ، الث ََّقِفيِّ هللِا 
ْيدٍ  ُعب َ أَبُو  قَاَل  ُعَمَر.  َعْن  َلى،  اأْلَوَِّل: لَي ْ احْلَِديِث  يف  قَاَل  وََكَذِلَك  ِشًرى.  َواَل  ِقًرى  َعَلى  يَ ْقِدْر  مَلْ  ِلَمْن  ُهَو  َا  ِإَّنَّ ٌر  ُمَفسَّ فَ َهَذا   :

ِبِل َثاَلًَث؛ لَِيُكوَن طََلُب اْلِقَرى قَ ْبُل.   لُِيَصوِّْت، اَي رَاِعَي اإْلِ
ْيُخ: َويف ِمْثِل َهَذا َما   ُد ْبُن َعبَّادٍ قَاَل الشَّ ْيٍد، ثنا ََتْتَاٌم، ثنا حُمَمَّ ُد    َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أَنْ بَأَ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ، ثنا حُمَمَّ اْلَمكِّيُّ

عْ  ْهِزيَّ يَ ُقوُل: َسَِ ْعُت اْلَقاِسَم ْبَن خُمَوٍَّل اْلب َ ِبُل نَ ْلَقاَها َوََنُْن  ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَمْخُزوِميُّ قَاَل: َسَِ ُت َأيِب يَ ُقوُل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، اإْلِ
ِبِل َثاَلًَث، فَِإْن َأَجاَبَك، َوِإالَّ فَاْحُلْب ُثَّ   دَْع لِلََّْبِ َدَواِعَيهُ ". زَاَد ِفيِه َغرْيُُه: حُمْتَاُجوَن َوِهَي ُمَصرَّاٌة. قَاَل: " تُ نَاِدي اَي َصاِحَب اإْلِ

 ُلْب ُثَّ ُصرَّ َوَبقِّ لِلََّْبِ َدَواِعَيهُ َواحْ 
 # قال المحقق: صحيح ألبي عبيد. 

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ   -   19660 ثنا ،  ثنا أَبُو َعْبِد هللِا َأمْحَُد ْبُن حَيََْي احْلَْجرِيُّ اْلُكويفُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي َأيِب  هللاُ َعْنهُ قَاَل: ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى ، ثنا َشرِيٌك، َعْن َحجَّاِج ْبِن َأْرطَاَة، َعْن َسِليٍط التَِّميِميِّ
ا حيَِلُّ لِلرَُّجِل ِمْن َماِل َأِخيِه، قَاَل: " َيَْكُ   َوَيْشَرُب َحَّتَّ يَ ْرَوى " ، ُل َحَّتَّ َيْشَبَع ِإَذا َكاَن َجائًِعاهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ 
ِد ْبِن    -  19665 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر، ثنا يَزِيُد ْبُن زُرَْيٍع، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن أَبِيِه، َعْن ُعَمرْيٍ مَ  ْلُت َمَع َساَديت حُمَمَّ ب َ ، ْوىَل آيِب اللَّْحِم، قَاَل: أَق ْ
قَاَل: َفَمرَّ يِب بَ ْعُض َمْن  َّتَّ ِإَذا َدنَ ْواَن ِمَن اْلَمِديَنِة َجَعُلوّن يف ظَْهرِِهْم َوَدَخُلوا اْلَمِديَنَة، فََأَصابَ ْتِِن َُمَاَعٌة َشِديَدٌة،حَ ، نُرِيُد اْلِْْجَرةَ 

اْلَمِديَنَة، فََأَصْبَت ِمْن َثَاِر حَ  لَْو َدَخْلَت  إِنََّك  اْلَمِديَنِة، فَ َقاَل:  ِمَن  َواِئِطَها، َفَدَخْلُت َحاِئطًا ِمْن َحَواِئِط اْلَمِديَنِة، فَ َقطَْعُت خَيُْرُج 
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َوْيِن، َفَجاَء َصاِحبُهُ َوُُهَا َمِعي، َفَذَهَب يِب ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسأََلِِن َعْن   فََأْخرَبْتُُه، فَ َقاَل: " أَي ُُّهَما أَْفَضُل؟  ،  َأْمِري ِقن ْ
 َوَخلَّى َسِبيِلي.  ، فََأَشْرُت ِإىَل َأَحِدُِهَا، فَ َقاَل: " ُخْذهُ "، َوأََمَر َصاِحَب احْلَاِئِط، فََأَخَذ اآْلَخرَ " 

َتْت  -َوَهِذِه اأْلَْخبَاُر   َفاٌد    ،َكاَنْت َدالًَّة َمَع َغرْيَِها َعَلى َجَواِز اأْلَْكِل ِمْن َماِل اْلَغرْيِ ِعْنَد الضَُّرورَةِ   -ِإْن ثَ ب َ ُثَّ ُوُجوِب اْلَبَدِل َفُمْست َ
ا ْوِفيُق. َوَقِد  الت َّ نَ ْفِسِه، َواِبهلِل  بَِغرْيِ ِطيَبِة  اْلَغرْيِ  َماِل  الَّيِت َدلَّْت َعَلى حَتِْرمِي  اَلِئِل  الدَّ َأْصَحابِنَا مِبَا ذََكْراَن يف ِكتَاِب  ِمَن  بَ ْعُض  ْسَتَدلَّ 

َعَطٌش    ْبِن ُحَصنْيٍ ِحنَي َخَرَج َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يف َسَفٍر ُهَو َوَأْصَحابُُه، فََأَصاهَبُمْ الطََّهارَِة ِمْن َحِديِث ِعْمَرانَ 
مَلْ تَ ْزَداَدا  ،  َواْلَمَزاَدََتِن َكَما ُُهَا،  وا ِمْن َمائَِهاَشِديٌد، َوإِنَّهُ بَ َعَث ِإىَل اْلَمْرأَِة الَّيِت َكاَن َمَعَها بَِعرٌي َعَلْيِه َمَزاَدََتِن َحَّتَّ أََتى هِبَا، َوَأَخذُ 

 ُثَّ أََمَر َأْصَحابَُه، َفَجاُءوا ِمْن زِاِدِهْم َحَّتَّ َمَْلَ َْلَا ثَ ْوهَبَا، ِإالَّ اْمِتاَلءً 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
غْ   -  19668 اُم، ثنا أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل بِب َ ُد ْبُن َعْمرٍو، ثنا َأمْحَُد ْبُن اْلَولِيِد اْلَفحَّ َداَد، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ

ٍد اْلمِ  ، ح، َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ، ثنا اْبُن َأيِب َمرْ َأمْحََد الزَُّبرْيِيُّ مَيَ، ثنا اْلِفْراَييِبُّ قَااَل:  ْصِريُّ
اْبَن َعبَّاٍس   ْعُت  اْلُمَساِوِر، قَاَل: َسَِ ْبِن  َبِشرٍي، َعْن َعْبِد هللِا  َأيِب  ْبِن  اْلَمِلِك  اْبَن ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َعْبِد  ُل  يُ َبخِّ هللاُ َعْنُه، َوُهَو  َرِضَي 

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " لَْيَس اْلُمْؤِمُن الَِّذي َيْشَبُع، َوَجارُهُ َجاِئٌع ِإىَل َجْنِبِه "  الزَُّبرْيِ، يَ ُقوُل: َسَِ
 َلْفُظ َحِديِث َأيِب َأمْحَدَ 

 صحيح بدون قصة تبخيل ابن الزبير.  # قال المحقق:
 

 بِالضَّرُورَةِ بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْأَدْوِيَةِ النَّجِسَةِ  
ْيِد هللِا اْلُمْقِرُئ، َوطَرِي  -  19675 ، ثنا ُموَسى ْبُن ُعب َ ْيِد هللِا، قَااَل: ثنا  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، ثنا أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ُف ْبِن ُعب َ

ْيٍخ ِمْن َأْهِل قُ بَاَء، َعْن أَبِيِه، وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعِليُّ ْبُن اجْلَْعِد، َأْخرَبّن ِإْسرَائِيُل، َعْن ثُ َوْيٍر، َعْن شَ 
 أَنَّهُ َسَأَل النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن ُشْرِب أَْلبَاِن اأْلُُتِن، فَ َقاَل: " اَل ِبََْس هِبَا "، 

ْيُخ: لَْيَس هَ   َذا اِبْلَقِويِّ قَاَل الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بِالْمُسْكِرِ 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِويُّ َرمِحَهُ هللاُ، أنبأ أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد بْ  - 19677 يُِّد أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ِد ْبِن احْلََسِن َأْخرَباََن السَّ احْلَاِفُظ، ثنا  ُن حُمَمَّ
، قَااَل: ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ  ْغَداِديُّ ، َوِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَاِرِث اْلب َ وِريُّ ٍد الدُّ ٍد، َعْن ُموَسى ْبِن ُجَبرْيٍ،  اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ، ثنا زَُهرْيُ ْبُن حُمَمَّ

َع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ آَدَم َعَلْيِه السَّاَلمُ َعْن اَنِفٍع َمْوىَل َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن َعبْ  ،  ِد هللِا ْبِن ُعَمَر، أَنَّهُ َسَِ
: }َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسفِ  ا َأْهَبطَهُ هللاُ ِإىَل اأْلَْرِض، قَاَلِت اْلَماَلِئَكُة: َأْي َربِّ الدَِّماَء َوََنُْن ُنَسبُِّح ِِبَْمِدَك َونُ َقدُِّس  ُك  َلمَّ
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وا َمَلَكنْيِ  30َلَك قَاَل ِإّّنِ َأْعَلُم َما اَل تَ ْعَلُموَن{ ]البقرة:  [، قَالُوا: رَب َّنَا ََنُْن َأْطوَُع َلَك ِمْن َبِِن آَدَم، قَاَل هللاُ لِْلَماَلِئَكِة: " َهُلمُّ
ْنظَُر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن "، قَالُوا: رَب َّنَا َهارُوُت َوَمارُوُت، فَأُْهِبطَا ِإىَل اأْلَْرضِ ِمَن اْلَماَلِئَكِة َحَّتَّ َُنْبِ  ، َوُمثَِّلْت َْلَُما طَُهَما ِإىَل اأْلَْرِض، فَ ن َ

اْلَبَشِر، َفَجاَءَْتَُما َأْحَسِن  اْمَرَأًة ِمْن  ْشَراِك، قَااَل: اَل    َفَسَأاَلَها نَ ْفَسَها، فَ َقاَلْت: اَل َوهللاِ ،  الزَّْهَرةُ  ِمَن اإْلِ اْلَكِلَمِة  هِبَِذِه  َحَّتَّ َتَكلََّما 
ُهَما اَل ُنْشِركُ ، َوهللاِ  الصَِّبَّ، َحَّتَّ تَ ْقُتاَل َهَذا  ، فَ َقاَلْت: اَل َوهللاِ ، ُثَّ رََجَعْت ِبَصِبٍّ حَتِْمُلُه، َفَسَأاَلَها نَ ْفَسَها، اِبهلِل أَبًَدا، َفَذَهَبْت َعن ْ

ُثَّ رََجَعْت ِبَقَدِح ََخٍْر حَتِْمُلُه، َفَسَأاَلَها نَ ْفَسَها، فَ َقاَلْت: اَل َوهللِا َحَّتَّ َتْشَراَب َهَذا اْْلَْمَر، ، فَ َقااَل: اَل َوهللِا اَل نَ ْقتُ ُلهُ أَبًَدا، َفَذَهَبتْ 
الصَِّبَّ  َوقَ َتاَل  َها،  َعَلي ْ فَ َوقَ َعا  َفَسِكرَا،  ِحنَي َفَشراَِب  فَ َعْلُتَماهُ  َقْد  ِإالَّ  َعَليَّ  ُتَما  أَبَ ي ْ ِمَّا  تَ رَْكُتَما  َما  َوهللِا  اْلَمْرَأُة:  قَاَلِت  أَفَاقَا،  ا  فَ َلمَّ  ،

نْ يَا نْ يَا، َوَعَذاِب اآْلِخَرِة، فَاْختَارَا َعَذاَب الدُّ َا ِعْنَد َذِلَك َبنْيَ َعَذاِب الدُّ  . َسِكْرَُتَا، َفُخريِّ
بِ  اْبنِ تَ َفرََّد  َعِن  اَنِفٍع،  َعْن  ُعْقَبَة،  ْبُن  ُموَسى  َورََواهُ  اَنِفٍع،  َعْن  ُجَبرْيٍ،  ْبِن  ُموَسى  َعْن  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  زَُهرْيُ  "    ِه  قَاَل:  َعْن َكْعٍب  ُعَمَر، 

 ذََكَرِت اْلَماَلِئَكةُ َأْعَماَل َبِِن آَدَم " َفذََكَر بَ ْعَض َهِذِه اْلِقصَِّة، َوَهَذا َأْشَبهُ 
 منكر.  قال المحقق: #
 

ثنا َحَسُن ْبُن َها  -  19679 َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ ْبُن َحيَّاَن  ِد  أَبُو حُمَمَّ أان  اْلَفِقيُه،  ْبُن احْلَاِرِث  َبْكِر  أَبُو  أَبُو َأْخرَباََن  ثنا  ْبِن ُسَلْيَماَن،  رُوَن 
بَاّنِّ  ي ْ ، ثنا َجرِيٌر، َعْن َأيِب ِإْسَحاَق الشَّ اَن ْبِن خُمَاِرٍق، َعْن أُمِّ َسَلَمَة، قَاَلْت: نَ َبْذُت نَِبيًذا يف ُكوٍز، َفَدَخَل َمْعَمٍر اْلَقِطيِعيُّ ، َعْن َحسَّ

ِل  ابْ َنٌة  اْشَتَكِت  قُ ْلُت:   ،" َهَذا؟  َما   " فَ َقاَل:  يَ ْغِلي،  َوَسلََّم َوُهَو  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرسُ ،  َرُسوُل  فَ َقاَل  َهَذا،  َْلَا  هللِا  فَ نُِعَت  وُل 
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ مَلْ جَيَْعْل ِشَفاءَُكْم ِفيَما َحرََّم َعَلْيُكْم ".  

اَن َأنَّ أُمَّ َسَلَمَة، قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل هللاِ  بَاّنِّ َعْن َحسَّ ي ْ  َفذََكَر َمْعنَاهُ ، ْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاُ َعلَ َوَرَواهُ َخاِلٌد اْلَواِسِطيُّ َعِن الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ أَكْلِ الْجُبْنِ 

، ثنا َشرِيٌك، َعْن َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا ْبِن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد الطَّيَ  - 19685 اِلِسيُّ
ا فَ َتَح َمكَّ َجاِبٍر، َعْن عِ  ُهَما، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّ َنًة، فَ َقاَل: " َما  ْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ َة رََأى ُجب ْ

َصلَّ  هللِا  رَُسوُل  فَ َقاَل  قَاَل:  اْلَعَجِم،  ِبَِْرِض  ُيْصَنُع  َهَذا طََعاٌم  فَ َقالُوا:   " َواذُْكُروا َهَذا؟  كِّنَي،  السِّ ِفيِه  َضُعوا   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  ى 
 اْسَم هللِا، وَُكُلوا " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 وَمَا لَا يَحِلُّ ،  بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْجُبْنِ 
ُد ْبُن  -ُهَو  -َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس   - 19695 اأْلََصمُّ، أنبأ حُمَمَّ

َة، َعْن َأاَبَن ْبِن َأيِب َعيَّاٍش، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعْنُه، قَاَل: َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن اْْلَِليُل ْبُن ُمرَّ 
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َعْنُه،   َنْسَأُل  اَل  َذِلَك  َوبَ ْعَد  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعْهِد  َعَلى  اجْلُْْبَ  َنَُْكُل  َما" ُكنَّا  ِإالَّ  َيَُْكُل  اَل  أََنٌس  َصَنُع    وََكاَن 
   اْلُمْسِلُموَن، َوَأْهُل اْلِكتَاِب "

 َأاَبُن ْبُن َأيِب َعيَّاٍش َمرْتُوكٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ إِذَا ذُبِحَتْ 
ْبُن مَحَْشاذٍ   -  19700 ثنا َعِليُّ  احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد هللِا  ْبنُ ،  َأْخرَباََن  يَزِيُد  ثنا   َأْخرَبّن  ثَ ُهْم  اللَّْيِث، َحدَّ َأيِب  ْبَن  ِإبْ َراِهيَم  َأنَّ  َثِم،  اْْلَي ْ

يٍل، َعْن ُُمَاِهٍد، قَاَل: " َكاَن َرُسولُ  ، َعْن َواِصِل ْبِن َأيِب َجَِ ، َعْن ُسْفيَاَن، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْكَرهُ    اأْلَْشَجِعيُّ
اةِ  َة َواْلَمثَانََة "، قَاَل: " وََكاَن َأعْ ِمَن الشَّ َم َواْلَمَراَر َوالذََّكَر َواأْلُنْ ثَ َينْيِ َواحْلَيَا َواْلُغدَّ ًعا: الدَّ اِة ِإلَْيِه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   َسب ْ َجَب الشَّ
ُمَها "   ُمَقدِّ

َقِطعٌ    . َهَذا ُمن ْ
 

ُهمَ َوَرَواهُ ُعَمُر ْبُن    -  19701 يٍل، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ ا  ُموَسى ْبِن َوِجيٍه َوُهَو َضِعيٌف، َعْن َواِصِل ْبِن َأيِب َجَِ
اةِ  الشَّ ِمَن  َسْبٍع  َأْكَل  َيْكَرهُ  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأْخرَباََنهُ  ،  َأنَّ  احْلَِديَث.  ْبُن َفذََكَر  َأمْحََد  أَبُو  أنبأ  اْلَمالِيِِنُّ،  َسْعٍد  أَبُو 

ْبُن   ثنا ُعَمُر  َبِشرٍي،  ْبُن  ثنا ِفْهُر  أَيُّوُب اْلَوزَّاُن،  ، ثنا  ْبُن احْلَُسنْيِ الرَّقِّيُّ ، ثنا َوقَّاُر  َمْوُصواًل، َواَل َيِصحُّ َوْصُلهُ   ُموَسى،َعِديٍّ َفذََكَرهُ 
ُم َحَراٌم اِبإْلَْجَاِع، َوَعامَّةُ اْلَمْذُكورَاِت َمَعهُ َمْكُروَهٌة، َغرْيُ حمَُ قَاَل أَبُو ُسَلْيَماَن اْلَْ   رََّمٍة " طَّايِبُّ ِفيَما بَ َلَغِِن َعْنُه: " الدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 مُحَمَّدٍ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَرَدَ عَلَيْهِ النَّسْخُ بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا  ،  بَابُ مَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ 
ْغَداَد، أنبأ ِإَْسَاِعيُل الصَّفَّاُر، ثنا َأمْحَُد ْبُن    -  19702 َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ َأْخرَباََن َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر، بِب َ

، ح، َوَأْخرَباََن أَبُو َعبْ  ٌد، ثنا حَيََْي ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُسْفيَاَن، ،  ِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو اْلُمَثىنَّ الث َّْورِيُّ ثنا ُمَسدَّ
ُهَما: " َأنَّ ِإْسَرا  ئِيَل َأَخَذهُ ِعْرُق النََّسا، َفَكاَن يَِبيُت  َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبٍت، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
ُهوُد،   اْلي َ َفَحرََّمْتهُ  قَاَل:  ُعُروٌق،  ِفيِه  حَلًْما  َيَُْكَل  اَل  َأْن  هللاُ  َشَفاهُ  ِإْن  َفَجَعَل  قَاَل:  زُقَاٌء،  لَِبِِن  َوَلهُ  ِحالًّ  الطََّعاِم َكاَن  َزَلْت }ُكلُّ  فَ ن َ

إِ  ِإالَّ َما َحرََّم  ُتْم َصاِإْسَرائِيَل  ِإْن ُكن ْ ُلوَها  ْورَاِة فَات ْ اِبلت َّ ْورَاةُ ُقْل فَْأتُوا  زََّل الت َّ تُ ن َ نَ ْفِسِه ِمْن قَ ْبِل َأْن  ِدِقنَي{ ]آل عمران:  ْسَرائِيُل َعَلى 
ِصيَاًحا،  93 زُقَاًء  ُسْفيَاُن:  قَاَل  الرَّزَّاِق:  َعْبُد  قَاَل  ْورَاِة،  الت َّ قَ ْبَل  َهَذا َكاَن  ِإنَّ  َأْي:  َوتَ َعاىَل: [،  تَ بَاَرَك  هللاُ  قَاَل  اِفِعيُّ  الشَّ قَاَل: 

 [ اآْليََة، 160}فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمنَا َعَلْيِهْم طَيِّبَاٍت ُأِحلَّْت َْلُْم{ ]النساء: 
اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ: َوُهنَّ   الشَّ َأْعَلُم    -قَاَل  ُأِحلَّ   -يَ ْعِِن َوهللاُ  الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمنَا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمَن  طَيِّبَاٌت  ْت َْلُْم َوقَاَل: }َوَعَلى 

َلطَ  َقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمنَا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ َما مَحََلْت ظُُهوُرُُهَا َأِو احْلََوااَي َأْو َما اْخت َ :  146ِبَعْظٍم{ ]األنعام:  اْلب َ اِفِعيُّ [، قَاَل الشَّ
رَاَب يف اْلَبْطنِ ا  حْلََوااَي َما َحَوى الطََّعاَم َوالشَّ
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعْبدُ   -  19703 ُمَعاِويَةَ  هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِفيُّ
[، قَاَل: ُهَو اْلَبِعريُ 146عام: ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف قَ ْوِلِه }ُكلَّ ِذي ظُُفٍر{ ]األن

]األنعام:   ظُُهوُرُُهَا{  مَحََلْت  َما  }ِإالَّ  قَ ْولِِه  َويف  َعاَمُة،  يَ عْ 146َوالن َّ ]األنعام: [:  احْلََوااَي{  }أَِو  ْحِم  الشَّ ِمَن  اِبلظَّْهِر  َعَلَق  َما  ِِن 
َعُر َومِبَْعنَاهُ َرَواهُ اْبُن َأيِب جنَِيٍح، َعْن ُُمَاِهٍد ِمْن قَ ْوِلِه يف تَ ْفِسرِي، ُكلِّ ِذي ظُُفرٍ 146  ، واحْلََواايَ [: َوُهَو اْلَمب ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُمَعاَأْخرَباََن    -  19704 ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن  ْبُن َسِعيٍد،  ثنا ُعْثَماُن   ، الطََّرائِِفيُّ احْلََسِن  أنبأ أَبُو   ، ْبِن َصاِلٍح، أَبُو زََكرايَّ ِويَةَ 
ُهَما، قَاَل: " ُهَو َما َكاَن هللاُ أَ  َخَذ َعَلْيِهْم ِمَن اْلِميثَاِق ِفيَما َحرََّم َعَلْيِهْم، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللاُ َعن ْ

ُهْم "   َأْن َيَضَع َذِلَك َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد الصَّرْييفُّ، ثنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن اْلفَ   -  19706 ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َبْكُر ْبُن حُمَمَّ َمكِّيُّ ْبُن إِبْ َراِهيَم،  ْضِل، ثنا  َأْخرَباََن حُمَمَّ

هللاُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل رَ  ْيُد هللِا ْبُن َأيِب مُحَْيٍد، َعْن َأيِب اْلَمِليِح، َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر َرِضَي  ُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ثنا ُعب َ
َتُدوا ِبِه، َواَل َتْكُفُروا ِبَشْيٍء ِمْنُه، َوَما َتَشابََه َعَلْيُكْم ِمْنهُ فَ ُردُّوهُ ِإىَل هللِا، وَ َأِحلُّوا َحاَلَلُه، َوَحّرُِمو ، اْعَمُلوا اِبْلُقْرآنِ  ِإىَل  ا َحَراَمُه، َواق ْ

جْنِيِل َوالزَّبُوِر، َوَما أُويتَ النَّبِ  ْورَاِة َواإْلِ يُّوَن ِمْن َرهبِِّْم، َولَِيَسْعُكُم اْلُقْرآُن، َوَما ِفيِه ِمَن  أُوِل اْلِعْلِم ِمْن بَ ْعِدي َكَما خُيْرِبُوُكْم، َوآِمُنوا اِبلت َّ
قٌ  ُمَصدَّ َحلَّ  َوَما  ُمَشفٌَّع،  َشاِفٌع  فَِإنَّهُ  يَاِن،  اأْلَوَِّل، ،  اْلب َ الذِّْكِر  ِمَن  َقَرِة  اْلب َ ُسورََة  أُْعِطيُت  َوِإّّنِ  اْلِقيَاَمِة،  يَ ْوَم  نُوٌر  آيٍَة  َوِلُكلِّ  َأاَل 

ْيدُ َوأُْعِطي  هللِا ْبُن َأيِب مُحَْيٍد َتَكلَُّموا  ُت طََه َوطََواِسنَي َواحْلََواِميَم ِمْن أَْلَواِح ُموَسى، َوأُْعِطيُت فَاحِتََة اْلِكتَاِب ِمْن حَتِْت اْلَعْرِش "، ُعب َ
 ِفيِه.  

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا حَرَّمَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ 
أَ حَ   -   19710 أنبأ  َوِقَراَءًة،  ِإْماَلًء  ْغَداَد  بِب َ ِبْشَراَن  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثَ نَا  ٍد  دَّ حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  َعِليٍّ  بُو 

َمْنُصورٍ  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  َأيِب ،  الصَّفَّاُر،  َمْعَمٌر، َعْن  أنبأ  الرَّزَّاِق،  أَبِيِه، قَاَل: رَآّنَ    ثنا َعْبُد  ، َعْن  اجْلَُشِميِّ اأْلَْحَوِص  َأيِب  ِإْسَحاَق، َعْن 
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  قَاَل:   النَِّبُّ   ،" اْلَماِل  ِأيِّ  ِمْن   " قَاَل:  نَ َعْم،  قُ ْلُت:  قَاَل:   ،" َماٍل؟  ِمْن  َلَك  َهْل   " فَ َقاَل:  َأْطَماٌر،  َوَعَليَّ 

ِبِل، قَاَل: " فَ ْلرُتَ نِْعَمةُ هللِا وََكَراَمُتهُ َعَلْيَك "قُ ْلُت: َقْد آَتَ  اِء َواإْلِ ُثَّ قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ، ّنَ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الشَّ
َتُج ِإالَّ   َتُج إِبُِلَك َواِفَيًة آَذاَُنَا؟ "، قَاَل: " َوَهْل تُ ن ْ ْقَطُع  َهْل تُ ن ْ َكَذِلَك؟ "، َومَلْ َيُكْن َأْسَلَم يَ ْوَمِئٍذ، قَاَل: " فَ َلَعلََّك َتَُْخُذ ُموَساَك، فَ ت َ

ُقوُل: َهِذِه ُصُرٌم؟ قَاَل: " نَ َعْم "، قَاَل: " َفاَل تَ ْفَعلْ ، أُُذَن بَ ْعِضَها  ُقوُل: َهِذِه ِبَِرٌي َوَتُشقُّ أُُذَن ُأْخَرى، فَ ت َ آََتَك هللاُ   فَِإنَّ ُكلَّ َما ، فَ ت َ
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دُ  حُمَمَّ اَي  قَاَل:   ،" َأَشدُّ  هللِا  َوَساِعَد   ، َأَحدُّ هللِا  ُموَسى  َوِإنَّ  ُيَضيِّْفِِن ،  ِحلٌّ،  َومَلْ  يَ ْقِرّن،  فَ َلْم  ِبَرُجٍل،  َمَرْرُت  ِإْن  بَ ْعَد  ،  َأرَأَْيَت  َمرَّ  ُثَّ 
 أَْقرِيِه َأْم َأْجزِيِه؟ قَاَل: " بَْل أَْقرِِه " ، َذِلكَ 
 صحيح.  ل المحقق:# قا
 

، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعبْ   -  19711 ُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َعْن ُمَعاِويَةَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق، أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ
ُهَما يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل }َوَجَعُلوا ّلِلَِِّ ِمَّا َذرَأَ ِمَن احْلَْرِث{ ]األنعام:  ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ عَ  ن ْ

ِمْن ََثََراَتِِ 136 ِلُشرََكائِنَا، قَاَل: َجَعُلوا ّلِلَِِّ  ِبَزْعِمِهْم َوَهَذا  َنِصيبًا فَ َقالُوا َهَذا ّلِلَِِّ  ْيطَ [ َواأْلَنْ َعاِم  َنِصيبًا، َولِلشَّ اِن َواأْلَْوََثِن  ْم َوَماِْلِْم 
لِ  َجَعُلوا  ِمَّا  َسَقَط  َوِإْن  تَ رَُكوُه،  ْيطَاِن  الشَّ َنِصيِب  يف  ّلِلَِِّ  َجَعُلوا  َما  ََثَِر  ِمْن  َسَقَط  فَِإْن  َقطُوهُ  َنِصيبًا،  اْلت َ هللِا  َنِصيِب  يف  ْيطَاِن  لشَّ

ْيطَاِن، َوَهَكَذا يف سَ  ْيطَاِن ِمَن اأْلَنْ َعاِم، فَ ُهَو يف قَ ْوِل هللِا َعزَّ َوَحِفظُوُه، َورَدُّوهُ ِإىَل َنِصيِب الشَّ ْقِي اْلَماِء، قَاَل: َوأَمَّا َما َجَعُلوا لِلشَّ
 [. 103َوَجلَّ }َما َجَعَل هللاُ ِمْن ِبَِريٍَة َواَل َسائَِبٍة َواَل َوِصيَلٍة َواَل َحاٍم{ ]املائدة: 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 قَدْ رُوِيَ فِي تَحْرِميِهِ أَحَادِيثُ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا ،   الطِّنيِ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ 
ْيَسابُ  - 19718 ِد ْبِن إِبْ َراِهيَم احْلََرِضيُّ الن َّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن حُمَمَّ ِد َوَأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ، أان أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن حُمَمَّ وِريُّ

ا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الدَِّمْشِقيُّ أَبُو أَيُّوَب، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َمْرَواَن زََعَم ْبِن َعْبِد هللِا اْْلََرِويُّ الرَّفَّاُء، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثن
ُهَما، َأنَّ َرُسوَل هللاِ  ، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ َوَسلََّم، قَاَل: " َمِن   َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ أَنَّهُ ثَِقٌة ِدَمْشِقيٌّ

 اَْنََمَك يف َأْكِل الطِّنِي فَ َقْد َأَعاَن َعَلى نَ ْفِسِه ". 
 َعْبُد هللِا ْبُن َمْرَواَن َهَذا َُمُْهوٌل، َورُِوَي َمْعنَاهُ ِبِِْسنَاٍد آَخَر َُمُْهولٍ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفُظ، ثنا احْلَُسنْيُ ْبُن َأيِب َمْعَشٍر، ثنا اْلُمَسيَُّب ْبُن َواِضٍح، ثنا   َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ، أنبأ  - 19719
َل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ هللاُ َعْنُه، قَا  بَِقيَُّة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ِمْهرَاَن، َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأيِب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضيَ 

َا َأَعاَن َعَلى قَ ْتِل نَ ْفِسِه "،   َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َأَكَل الطِّنَي، َفَكَأَّنَّ
ْيُخ: َوَهَذا َلْو َصحَّ مَلْ َوُهَو َُمُْهو ، قَاَل أَبُو َأمْحََد: َوَهَذا اَل َأْعَلُم يَ ْرِويِه َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأيِب َصاِلٍح َغرْيَ َعْبِد اْلَمِلِك َهَذا  ٌل. قَاَل الشَّ

َا َدلَّ َعَلى َكَراِهَيِة اإْلِْكثَاِر ِمْنهُ   َواإِلْكثَاُر ِمْنهُ َوِمْن َغرْيِِه َحَّتَّ َيُضرَّ بَِبَدنِِه َِمُْنوٌع، َوهللاُ َأْعَلمُ ، َيُدلَّ َعَلى التَّْحِرمِي، َوِإَّنَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
مُ َأْخربََ   -  19722 ْبُن  ِبْشُر  ثنا  الصَّفَّاُر،  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أان  ْغَداَد،  بِب َ اْلَعْدُل،  ِبْشرَاَن  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا اَن   ، َعِليٍّ أَبُو  وَسى 
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، َعْن ُسْفيَاَن، ثنا ُسَلْيَماُن، َعْن َأيِب ُعْثَماَن، َعْن َسْلَماَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ   قَاَل: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َأَحلَّ   -أُرَاهُ رَفَ َعهُ    - احْلَُمْيِديُّ
 َحاَلاًل، َوَحرََّم َحَراًما، َفَما َأَحلَّ فَ ُهَو َحاَلٌل، َوَما َحرََّم فَ ُهَو َحَراٌم، َوَما َسَكَت َعْنهُ فَ ُهَو َعْفٌو " 

 صحيح موقوفا.  # قال المحقق:
 

، ثنا أَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد  -  19724 بَاّنُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم اْلِغَفاِريُّ ي ْ ُد ْبُن َعِليٍّ الشَّ بُو نُ َعْيٍم، ثنا هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ
ْرَداِء َرِضَي هللاُ َعْنهُ  َوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َأيِب الدَّ قَاَل: " َما َأَحلَّ هللاُ يف ِكتَاِبِه، فَ ُهَو َحاَلٌل،    رََفَع احْلَِديَث،،  َعاِصُم ْبُن رََجاِء ْبِن َحي ْ

َتُه، فَِإنَّ هللاَ مَلْ   ُلوا ِمَن هللِا َعاِفي َ ب َ ُثَّ َتاَل َهِذِه اآْليَةَ }َوَما َكاَن  ،  َيُكْن َنِسيًّا " َوَما َحرََّم، فَ ُهَو َحَراٌم، َوَما َسَكَت َعْنُه، فَ ُهَو َعاِفَيٌة، فَاق ْ
 [ 64يًّا{ ]مرمي: رَبَُّك َنسِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ 
ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َخَلُف ْبُن  - 19734 ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن الزَُّبرْيِ  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ َعْمرٍو اْلُعْكرَبِيُّ

ُعَوميِْ  ْبِن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبِن  َساملِِ  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبُد  َثِِن  َحدَّ طَْلَحَة،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا   ، قَاَل:   احْلَُمْيِديُّ ِه،  َجدِّ َعْن  أَبِيِه،  َعْن  َساِعَدَة،  ْبِن 
َورَِماِح  ،  ُثَّ َأَشاَر ِإىَل اْلَقْوِس اْلَعَربِيَِّة، فَ َقاَل: هِبَِذهِ ،   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل َمَعهُ قَ ْوٌس فَاِرِسيٌَّة فَ َقاَل: " اْطَرْحَهاأَْبَصَر َرُسوُل هللاِ 

   اْلَقنَا مُيَكُِّن هللاُ َلُكْم هِبَا يف اْلِباَلِد، َويَ ْنُصرُُكْم َعَلى َعُدوُِّكْم "،
ُد ْبُن طَْلَحَة، َوِفيِه اْنِقطَاعٌ  ْسنَاِد َكَما ، تَ َفرََّد بِِه حُمَمَّ  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُعَوميٍْ لَْيَسْت َلهُ ُصْحَبٌة، َوِقيَل يف َهَذا اإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبُن  - 19735 ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ِإبْ َراِهيُم َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو حُمَمَّ َأيِب َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
الرَّمْحَِن ْبِن سَ  ثنا َعْبُد  ْبُن طَْلَحَة،  ُد  ثنا حُمَمَّ  ، احْلَِزاِميُّ اْلُمْنِذِر  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  ثنا  ْبِن ُعَوميِْ ْبُن ُسَلْيَماَن،  َبَة  ْبِن ُعت ْ ْبِن َساِعَدَة، َعْن املِِ   

ِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى قَ ْوًسا فَاِرِسيًّا، فَ َقاَل: " َمْلُعونٌ  َمْلُعوٌن َمْن مَحََلَها َعَلْيُكْم هِبَِذِه "، َوَأَشاَر  ،  أَبِيِه، َعْن َجدِّ
َبةُ ْبُن ُعَوميٍْ ملَْ َوبِرَِماِح اْلقَ ،  ِإىَل اْلَقْوِس اْلَعَربِيَّةِ  : ُعت ْ   َيِصحَّ َحِديثُهُ نَا مُيَكُِّن هللاُ َلُكْم يف اْلِباَلِد، َويَ ْنُصرُُكْم َعَلى َعُدوُِّكْم ". قَاَل اْلُبَخاِريُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعفَ   -  19736 ْبُن فُوَرٍك َرمِحَهُ هللاُ،  ثَ نَا أَبُو َبْكِر  ْبُن  َحدَّ اأْلَْشَعُث  ْبُن َحِبيٍب، ثنا أَبُو َداُوَد، ثنا  ثنا يُوُنُس  ِر، 
َمِِن  ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َعمَّ ، َعْن َعِليٍّ  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم  َسِعيٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُبْسٍر، َعْن َأيِب رَاِشٍد احْلرُْبَاّنِّ

َة "، َوقَاَل: " ِإنَّ ،  ِر ُخمٍّ ِبِعَماَمٍة َسَدَْلَا َخْلِفيَغِدي ّن يَ ْوَم بَْدٍر، َوُحَننْيٍ مِبَاَلِئَكٍة يُ ْعِتُموَن َهِذِه اْلِعمَّ  اْلِعَماَمةَ ُثَّ قَاَل: " ِإنَّ هللاَ َأَمدَّ
ميَاِن "، َورََأى رَُجاًل يَ ْرِمي ِبَقْوسٍ  ُثَّ َنظََر ِإىَل قَ ْوٍس َعَربِيٍَّة، فَ َقاَل: " َعَلْيُكْم هِبَِذهِ ،   فَاِرِسيٍَّة فَ َقاَل: " اْرِم هِبَا " َحاِجَزٌة َبنْيَ اْلُكْفِر َواإْلِ

،  ُهَو أَبُ   -َويُ َؤيِّدُُكْم يف النَّْصِر "، َأْشَعُث  ،  َورَِماِح اْلَقنَا، فَِإنَّ هِبَِذِه مُيَكُِّن هللاُ َلُكْم يف اْلِباَلدِ ،  َوَأْمثَاِْلَا  اُن َولَْيَس اِبْلَقِويِّ مَّ و الرَّبِيِع السَّ
ْبُن َعيَّاٍش فَ َرَواهُ  ِإَْسَاِعيُل  اأْلَْعَلى، عَ   َوَخاَلَفهُ  َأِخيِه َعْبِد  ، َعْن  ْهَراّنِّ اْلب َ ْبِن َعِديٍّ  الرَّمْحَِن  بُْسٍر َهَذا، َعْن َعْبِد  ْبِن  هللِا  ِن َعْن َعْبِد 

ِجْستَاّنُّ َوَغريُْ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  ، قَاَلهُ أَبُو َداُوَد السِّ َقِطًعا، َوَعْبُد هللِا ْبُن ُبْسٍر َهَذا لَْيَس اِبْلَقِويِّ  هُ  َوَسلََّم ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
نَا، أنبأ أَبُو اْلَقاِسمِ   -  19740 ْغَداَد،  َأْخرَباََن أَبُو اْلَفْضِل ْبُن َأيِب َسْعٍد اْْلََرِويُّ َقِدَم َعَلي ْ ، بِب َ ٍد احْلَرِيِريُّ  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

ِد ْبِن ُسَلْيَمانَ  ُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِمْعَبٍد احْلَرَّاّنُّ، ثنا اْبُن َْلِيَعَة، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبِر ْبنِ   أان حُمَمَّ هللِا َرِضَي    َعْبدِ اْلبَاَغْنِديُّ
  بَِقْوِسي، اَل ِبَقْوِس ِكْسَرى " هللاُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َوَجَبْت حَمَبَّيِت َعَلى َمْن َسَعى َبنْيَ اْلَغَرَضنْيِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبنِ   -   19741 ْيٍد الصَّفَّاُر، ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ فَ ْرَقٍد اْلِفْراَييِبُّ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز    َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبَن ُعب َ
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ٌد يَ ْعِِن اْبَن َسَلَمَة اجلَْ  اِب  ْبُن حَيََْي أَبُو اأْلَْصَبِغ، ثنا حُمَمَّ ، َعْن َأيِب َعْبِد الرَِّحيِم، َعْن َعْبِد اْلَوهَّ يَ ْعِِن: اْبَن ُِبٍْت، َعْن َعطَاِء   -َزِريَّ
هُ  فَ َقاَل  ، َحُدُُهَا َفَجَلسَ َفَملَّ أَ ، َما يَ ْرََتِيَانِ ْبِن َأيِب راََبٍح، قَاَل: رَأَْيُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا، َوَجاِبَر ْبَن ُعَمرْيٍ اأْلَْنَصارِيَّنْيِ َرِضَي هللاُ َعن ْ

ِمْن   لَْيَس  " ُكلُّ َشْيٍء  يَ ُقوُل:  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  ْعَت َرُسوَل  أََما َسَِ َأَجَلْسَت؟  ِإالَّ  َلهُ َصاِحُبُه:  ِذْكِر هللِا، فَ ُهَو َسْهٌو َوَْلٌْو، 
اْلَغَرَضنْيِ َوَتَِْدي ،  َأْربَ ًعا: َمْشَي الرَُّجِل َبنْيَ  ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيَم احْلَْنظَِليُّ َتهُ َأْهَلهُ "، ََتبَ َعهُ  بَاَحَة، َوُماَلَعب َ السِّ َعْن َبهُ فَ َرَسُه، َوتَ َعلَُّمهُ 

ِد ْبِن َسَلَمَة اجْلََزِريِّ   حُمَمَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
دِ  -  19742 ثَ نَا أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن حُمَمَّ رَّاجِ   َحدَّ ، ،  ْبِن السَّ ِد ْبِن ُعْبُدوٍس الطََّرائِِفيُّ ِإْماَلًء، أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

َمْوىَل َأيِب رَاِفٍع، َعْن  ، َعْن َأيِب ُسَلْيَمانَ أنبأ ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا يَزِيُد ْبُن َعْبِد رَبِِّه، ثنا بَِقيَُّة، َعْن ِعيَسى ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعِن الزُّْهِريِّ 
نَا َحقٌّ ،  َأيِب رَاِفٍع، قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللاِ  يُ َعلَِّمهُ اْلِكتَابََة،  ،  أَلِْلَوَلِد َعَلي ْ َأْن  اْلَواِلِد  نَ َعْم َحقُّ اْلَوَلِد َعَلى  َكَحقِّنَا َعَلْيِهْم؟ قَاَل: " 

بَاَحَة، َوالرَّْمَي، َوَأْن يُ َورِّثَ   هُ طَيِّبًا "،  َوالسِّ
يُّ َهَذا ِمْن ُشُيوِخ بَِقيَّةَ   ُمْنَكُر احْلَِديِث َضعََّفهُ حَيََْي ْبُن َمِعنٍي َواْلُبَخاِريُّ َوَغرْيُُُهَا ، َهَذا َحِديٌث َضِعيٌف، ِعيَسى ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْْلَاِِشِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 
 الْمُصَارَعَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي  

ْبُن َعبْ   -  19760 أنبأ َعِليُّ  احْلََسِن،  ْبِن  ِد  ُد ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن حُمَمَّ أَبُو  ثنا  هللِا احْلَاِفُظ،  أَبُو َعْبِد  ْبُن  َأْخرَباََن  إِبْ َراِهيُم  ثنا  اْلَعزِيِز،  ِد 
ْبُن جَ  احْلَِميِد  ثنا َعْبُد  ثنا ُهَشْيٌم،   ، اْْلََرِويُّ هللِا  " َكاَن َعْبِد  هللاُ َعْنُه، قَاَل:  ْبِن ُجْنُدٍب َرِضَي  أَبِيِه، َعْن ََسَُرَة  ، َعْن  اأْلَْنَصارِيُّ ْعَفٍر 

هُ  ِمن ْ َأْدَرَك  َمْن  اأْلَْنَصاِر يف ُكلِّ َعاٍم، فَ يُ ْلِحُق  يَ ْعِرُض ِغْلَماَن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  " َوُعِرْضُت َعامً َرُسوُل  فََأحْلََق ،  اْم، قَاَل: 
هللاِ  َرُسوُل  اَي  فَ ُقْلُت:   ،" َورَدَّّن  َلَصَرْعتُُه،،  ُغاَلًما  َصارَْعُتهُ  َولَْو  َورََدْدَتِِن،  َأحْلَْقَتهُ  َفَصارَْعُتهُ   لََقْد   ،" َفَصارِْعهُ   " َفَصَرْعُتُه،  ،  قَاَل: 

 فََأحْلََقِِن. 
َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ ،  َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ،  َعْن مَحَّاِد ْبِن َسَلَمةَ ،   ُموَسى ْبِن ِإَْسَاِعيلَ َورََواهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل َعنْ   -  19761

ْبُن رَُكانَةَ  يَزِيُد  َعَلْيِه  فَأََتى  اِبْلَبْطَحاِء  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  يَزِيَد  ،  "  ْبُن  رَُكانَةُ  اَي أَْو  َلُه:  فَ َقاَل  َلُه،  َأْعنُ ٌز  َوَمَعهُ 
ُد َهْل َلَك َأْن ُتَصارَِعِِن؟ فَ َقاَل: " َما َتْسِبُقِِن "، قَاَل: َشاٌة ِمْن َغَنِمي فََأَخَذ َشاًة، قَاَل رَُكانَُة: َهْل َلَك  ،  َفَصَرَعهُ ،  َفَصارََعهُ ،  حُمَمَّ

ُد َوهللِا َما َوَضَع َأَحٌد َجْنِب ِإىَل اأْلَْرضِ ،  ُأْخَرى يف اْلَعْوِد؟ قَاَل: " َما َتْسِبُقِِن "؟ قَاَل:  َوَما أَْنَت ،  ذََكَر َذِلَك ِمَرارًا، فَ َقاَل: اَي حُمَمَّ
ٍد، أَنْ بَأَ أَبُو احْلَُسنْيِ  َورَدَّ َعَلْيِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َغَنَمهُ "،  ،  الَِّذي َتْصَرُعِِن، يَ ْعِِن: فََأْسَلمَ  َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن حُمَمَّ

، ثنا أَبُو َداُوَد َفذََكَرهُ  ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ َوهللاُ  ،  ِإالَّ أَنَّهُ َضِعيفٌ ، َوَقْد رُِوَي ِبِِْسنَاٍد آَخَر َمْوُصواًل ،  َوُهَو ُمْرَسٌل َجيِّدٌ ،  اْلَفَسِويُّ
 َأْعَلمُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَالِي يُسْبِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ مِنْ غَايَةٍ إِلَى غَايَةٍ 
ُد ْبُن َعِليٍّ اْلَعْبُد الصَّاِلُح، ثنا َسْهُل ْبنُ   -  19769 اٍر اْلَعَتكِ   َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَّ ، ثنا مَحَّاُد ْبُن َعمَّ يُّ

ُهَما " َأنَّ اْْلَْيَل َكاَنْت جَتْرِي ِمنْ  ، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ فَ َتْسِبُق، فََأْعَطى َرُسوُل  ،  ِستَِّة َأْميَالٍ   ُسَلْيَماَن، َعِن اْلُعَمِريِّ
اِبَق "،   هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم السَّ

 اُد ْبُن ُسَلْيَماَن َهَذا َُمُْهولٌ مَحَّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّهَانِ عَلَى الْخَيْلِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَا يَجُوزُ 

الصَّفَّا   -  19774 ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  اُج  َحجَّ ثنا  اْلَقاِضي،  ِإَْسَاِعيُل  ثنا  ُر، 
َهاٍل، ثنا َسِعيُد ْبُن زَْيٍد، َعِن الزُّبرَْيِ ْبِن اْْلِّرِيِت، َعْن َأيِب لَِبيٍد، قَاَل: " َأْرَسَل احْلََكُم ْبُن أَ  نَا أََنَس  ِمن ْ يُّوَب اْْلَْيَل يَ ْوًما، قُ ْلنَا: َلْو أَتَ ي ْ

نَ  ُتْم تُ َراِهنُوَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: " نَ َعمْ ْبَن َماِلٍك، فَأَتَ ي ْ َلَقْد رَاَهَن َرُسوُل هللِا َصلَّى ،  اهُ َفَسأَْلنَاُه: َأُكن ْ
َومِبَْعنَاهُ َرَواهُ يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، َوَعفَّاُن ْبُن   َوَأْعَجَبهُ "،،  كَ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى فَ َرٍس َلُه، يُ َقاُل َْلَا ُسْبَحةُ َجاَءْت َساِبَقًة، فَ َهشَّ ِلَذلِ 

 ُمْسِلٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن زَْيدٍ 
 حسن. # قال المحقق:

 
ْيٍد، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن    -  19775 ِإْسَحاَق، ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، ثنا مَحَّاُد ْبُن  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ْبُن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

ْيٍد، قَاَل: َأْصَبْحُت يف  َثِِن ُموَسى ْبُن ُعب َ َنَة، َحدَّ ي ْ ا زَْيٍد َأْو َسِعيُد ْبُن زَْيٍد، َعْن َواِصٍل َمْوىَل َأيِب ُعي َ نَا اْلَغَداَة، فَ َلمَّ  احلِْْجِر بَ ْعَدَما َصلَّي ْ
ْقرِئُ نَا رَُجاًل رَُجاًل َأْسَفْراَن ِإَذا فِ  ُهَما، َفَجَعَل َيْست َ ،  يَ ُقوُل: أَْيَن َصلَّْيَت اَي ُفاَلُن؟ قَاَل: يَ ُقوُل: َهُهنَا ،  ينَا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ

ْيٍد، فَ ُقْلُت: َهُهنَا ، فَ َقاَل: أَْيَن َصلَّْيَت اَي اْبَن ُعب َ َما نَ ْعَلُم َصاَلًة أَْفَضَل ِعْنَد هللِا ِمْن َصاَلِة الصُّْبِح ، ٍخ َبخٍ قَاَل: بَ ، َحَّتَّ أََتى َعَليَّ
تُ رَاِهُنوَن َعَلى َعْهِد َرُسولِ  ُتْم  َأُكن ْ الرَّمْحَِن  أاََب َعْبِد  اجْلُُمَعِة، َفَسأَلُوهُ فَ َقالُوا: اَي  يَ ْوَم  نَ َعمْ ََجَاَعًة    ،  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: 

 َفَجاَءْت َسابَِقًة ".  ، َلَقْد رَاَهَن َعَلى فَ َرٍس َلُه، يُ َقاُل َْلَا ُسْبَحةُ 
ْبِن زَْيدٍ  احْلَِديِث، َعْن مَحَّاِد  هِبََذا  ثَ نَا  ْبُن َحْرٍب، َحدَّ ِإَْسَاِعيُل: َكاَن ُسَلْيَماُن  ْبنُ ،  قَاَل  ْبُن زَْيٍد َأْو َسِعيُد  بَ ْعَد َذِلَك: مَحَّاُد    ُثَّ قَاَل 

 زَْيٍد.  
، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َحْرٍب، َعْن مَحَّاِد ْبِن زَْيٍد ِمْن   ارِِميُّ ْيُخ: َورََواهُ َأمْحَُد ْبُن َسِعيٍد الدَّ ، َورََواهُ َأَسُد ْبُن ُموَسى، َعْن قَاَل الشَّ َغرْيِ َشكٍّ

  ، ْيُخ: َوَهَذا ِإْن َصحَّ َبُق ِمْنهُ ُدوَن َصاِحِبهِ مَحَّاِد ْبِن زَْيٍد، قَاَل الشَّ َا َأرَاَدا ِإَذا َسَبَق َأَحُد اْلَفاِرَسنْيِ َصاِحَبُه، فَ َيُكوُن السَّ َوهللاُ ،  فَِإَّنَّ
 َأْعَلمُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن  - 19777 ٍد، أنبأ اأْلَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر َشاَذاُن،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ
هللاُ َعْنهُ  َمْسُعوٍد َرِضَي  اْبِن  اَن، َعِن  ْبِن َحسَّ اْلَقاِسِم  ، َعِن  الرَُّكنْيِ "  ،  ثنا َشرِيٌك، َعِن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل  رَفَ َعهُ 

ْنَساِن، فََأمَّا فَ َرُس الرَّمْحَِن، فَالَّذِ اْلَْ  ْيطَاِن، َوفَ َرٌس ِلْلِ يف   َرَوثُهُ َوبَ ْولُهُ ،  ي يَ ْرتَِبُط يف َسِبيِل هللاِ ْيُل َثاَلثٌَة: فَ َرٌس لِلرَّمْحَِن، َوفَ َرٌس لِلشَّ
ْيطَاِن فَالَِّذي يُ َراِهُن َعَلْيِه، َوأَ  الشَّ ِإْن  ِميَزانِِه، َوَأمَّا فَ َرُس  ". َوَهَذا  اْلَفْقِر  َها خَمَاَفَة  بَْطن َ يَ ْلَتِمُس  يَ ْرتَِبطَُها  ْنَساِن، فَالَِّذي  اإْلِ مَّا فَ َرُس 

ُهَما حمَُ  ن َ َقنْيِ ِمْن ِعْنِدُِهَا، َومَلْ يُْدِخاَل بَ ي ْ َا َأرَاَد ِبِه َوهللاُ َأْعَلُم، َأْن خُيْرَِجا َسب َ  ارًا، َفاَل جَيُوُز، َوهللاُ َأْعَلمُ لِّاًل، فَ َيُكوُن ِقمَ ثَ َبَت، فَِإَّنَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ 

ْعُت  يِّ ْبِن َشِبيٍب، قَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن، أنبأ أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّاُن، ثنا احْلََسُن ْبُن َعلِ   -  19781 اَل: َسَِ
، ثنا َعْوٌف، َعِن احْلََسِن، أَ  ، يَ ُقوُل: ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َمْيُموٍن اْلُمَرائِيُّ َلِميَّ َد ْبَن ُصْدرَاَن السُّ ْو ِخاَلٍس، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ  حُمَمَّ

َقَة َبنْيَ النَّاِس َشكَّ اْبُن َمْيُموٍن َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  - ب ْ  قَاَل لَِعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: " اَي َعِليُّ َقْد َجَعْلُت إِلَْيَك َهِذِه السَّ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِإّّنِ َقْد َجَعْلُت ِإلَْيَك َما َجَعَل النَِّبُّ ،  "، َفَخَرَج َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه، َفَدَعا ُسَراَقَة ْبَن َماِلٍك، فَ َقاَل: اَي ُسَراَقةُ 

َقِة يف ُعُنِقَك، فَِإَذا أَتَ ْيَت اْلِميطَاَر   ب ْ ،  َفُصفَّ اْْلَْيلَ   -قَاَل أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن: َواْلِميطَاُر َمْرَسُلَها ِمَن اْلغَايَِة    -يف ُعُنِقي ِمْن َهِذِه السَّ
ْ َثاَلَثً   أَوْ ، ٍل ِلُغاَلمٍ ُثَّ اَنِد: َهْل ُمْصٍل لِِلَجاِم َأْو َحامِ  ، فَِإَذا مَلْ جيُِْبَك َأَحٌد، َفَكربِّ ُيْسِعِد هللاُ ِبَسَبِقِه  ،  ُثَّ َخلَِّها ِعْنَد الثَّالِثَةِ ،  طَارٍِح جِلِلٍّ

َهى اْلغَايَِة، َوخَيُطُّ  ت َ َقابَِلنْيِ ِعْنَد طََرِف اْْلَطِّ ،   َخطًّا َمْن َشاءُ ِمْن َخْلِقِه، وََكاَن َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ يَ ْقُعُد ِعْنَد ُمن ْ طََرفُهُ  ،  يُِقيُم رَُجَلنْيِ ُمت َ
، َويَ ُقوُل َْلَُما: ِإَذا َأْخَرَج َأَحُد اْلَفَرَسنْيِ  َأْو ِعَذاٍر،  ،  َأْو أُُذنٍ ،   َعَلى َصاِحِبِه ِبطََرِف أُذُنَ ْيهِ َبنْيَ ِإهْبَاِم َأْرُجِلِهَما، َوََتُرُّ اْْلَْيُل َبنْيَ الرَُّجَلنْيِ

، فَاجْ  َئنْيِ ي ْ ، فَِإَذا قَ َرنْ ُتُم الشَّ َقُهَما ِنْصَفنْيِ َقَة َلُه، فَِإْن َشَكْكُتَما، فَاْجَعُلوا َسب ْ ، َواَل فَاْجَعُلوا السَّب ْ َئنْيِ ي ْ َعُلوا اْلغَايََة ِمْن غَايَِة َأْصَغِر الشَّ
ْساَلِم "،   َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيفٌ َجَلَب َواَل َجَنَب َواَل ِشغَاَر يف اإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن َعِقيٍل اْْلَُزاعِ  - 19786 ، أنبأ أَبُو ُشَعْيٍب احْلَرَّاّنُّ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَّ يُّ
ُد ْبُن ِإْسَحاَق، َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز بْ ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا  ِن َأيِب الصَّْعَبِة، اْلَمِديِِنُّ، ثنا َعْبُد اأْلَْعَلى، ثنا حُمَمَّ

َأيِب طَاِلٍب َرِضيَ  ْبِن  ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن زُرَْيٍر، َعْن َعِليِّ  اْْلَْمَداّنِّ َلَح  أَف ْ َأيِب  َأْو فَ ْرَوةَ    َعْن  ا َأْهَدى َصاِحُب أَيْ َلَة،  َلمَّ هللاُ َعْنهُ قَاَل: 
احلُْ  أَنْ َزيْ نَا  هللِا، َلْو  ْيَضاَء، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل  اْلب َ بَ ْغَلَتهُ  اْْلَْيِل اْلِعرَاِب جَلَاَءاَن ِمْثُل َهِذهِ ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُمَر َعَلى 

َا يَ ْفَعُل َذِلَك الَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن "، َوَقْد رُِوَي َذِلَك ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ فَ َقا  َعْنهُ  َل: " ِإَّنَّ
 # قال المحقق: صحيح. 
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اأْلَْعَرايِبِّ   -   19787 ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  أنبأ  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ يُوُسَف  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ثناَأْخرَباََن  ْبُن   ،  ُد  ثنا حُمَمَّ الزَّْعَفَراّنُّ،  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  احْلََسُن 
ثَ نَا أَبُو بَْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبأ َعْبُد هللِا بْ  ُن َجْعَفٍر، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيٍب، ثنا  الصَّبَّاِح، ثنا َشرِيٌك، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َأيِب زُْرَعَة، ح، َوَحدَّ

، َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعِد، َعْن َعِليِّ ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن َعِليٍّ  -َوُهَو اْبُن َأيِب زُْرَعَة    -نا َشرِيٌك، َعْن ُعْثَماَن ْبِن اْلُمِغريَِة  أَبُو َداُوَد، ث
َا يَ ْعَمُل َذِلَك الَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن "،  َرِضي هللاُ َعْنُه، قَاَل: ِقيَل لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أَنُ ْنِزي احْلَِماَر عَ  َلى اْلَفَرِس؟ قَاَل: " ِإَّنَّ

 َهَذا لَْفُظ َحِديِث َأيِب َداُودَ 
َما َهَذا؟ قَاَل: " بَ ْغٌل أَْو  ،  : اَي َرُسوَل هللاِ َويف رَِوايَِة اْبِن الصَّبَّاِح، قَاَل: أُْهِدَي لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْغَلٌة َأْو بَ ْغٌل، فَ ُقْلتُ 

َزى احْلَِماُر َعَلى اْلَفَرِس، فَ َيْخرُُج َهَذا ِمْن بَ ْيِنِهَما "، فَ ُقْلُت: نُ ْنِزي ُفاَلاًن َعَلى ُفاَلنََة؟ قَاَل: "، بَ ْغَلةٌ  َا يَ ْفَعُل َذِلَك الَِّذيَن اَل    يُ ن ْ ِإَّنَّ
 يَ ْعَلُموَن " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

اْلَميْ   -  19788 َعِليٍّ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  احْلَاِفُظ،  هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن َكِثرٍي َأْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ ثنا  ُموّنُّ، 
ْيِد هللِا ِمنْ  ، َعْن ُعب َ ، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن َأيِب َجْهَضٍم ُموَسى ْبِن َساملٍِ ُهَما  اْلَعْبِديُّ قَاَل: " ،  َوَلِد اْلَعبَّاِس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

اْلُوُضوِء، َوََنَااَن   ِبِِْسبَاِغ  َعَلْيِه َوَسلََّم  هللاُ  هللِا َصلَّى  ََنَاُكْم    -َأَمَراَن َرُسوُل  أَقُوُل:  نُ ْنِزَي مِحَارًا َعَلى   -َواَل  الصََّدقََة، َواَل  َنَُْكَل  َأْن 
  ". فَ َرسٍ 

عَ  َرَوى  ِفيَما  َسَلَمَة،  ْبُن  مَحَّاُد  قَاَلهُ  وََكَذِلَك  هللِا،  ْيُد  ُعب َ ْسنَاِد:  اإْلِ َهَذا  يف  الث َّْوِريُّ  قَاَلهُ  ْبُن َكَذا  هللِا  َعْبُد  ُهَو:  َا  َوِإَّنَّ  ، الطَّيَاِلِسيُّ ْنهُ 
ْيِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس، وََكَذِلَك َرَواهُ مَحَّاُد ْبُن  زَْيٍد، َوَعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َسِعيٍد، َوِإَْسَاِعيُل اْبُن ُعَليََّة، َعْن َأيِب َجْهَضٍم، َوَحِديُث ُسْفيَاَن ُعب َ

 َوْهٌم، قَاَلهُ اْلُبَخاِريُّ َوَغرْيُهُ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ كَرَاهِيَةِ خِصَاءِ الْبَهَائِمِ 

يْ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا ا - 19790 ، ثنا ُعب َ وِريُّ ِد ْبِن َحاتٍِ الدُّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ ُد هللِا  حْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْيِد هللِا ْبِن َعْبِد هللِا، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرضِ  ْبُن ُموَسى، أنبأ اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َعنِ  ، َعْن ُعب َ ُهَما قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا  الزُّْهِريِّ َي هللاُ َعن ْ

َهائِِم ".    َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن َصرْبِ الرُّوِح، َوِخَصاِء اْلب َ
ْيُخ: َكَذا َرَواهُ اْلعَ  ْغَرُب َعْنُه، قَاَل الشَّ ْيُد هللِا، َوُهَو ُيْست َ  بَّاسُ قَاَل اْلَعبَّاُس مَلْ يَ ْرِوِه َخْلٌق ِإالَّ ُعب َ

 صحيح دون قوله )وخصاء البهائم(  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيمٍ  -  19791 بَاّنُّ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازٍِم،   َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ي ْ الشَّ
ْيُد هللِا  َهائِِم َصرْبٌ َشِديٌد ". ، ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " َعْن َصرْبِ الرُّوحِ ، ْبُن ُموَسى، َفذََكَر ِإْسنَاَدهُ ثنا ُعب َ  َوِإْخَصاءُ اْلب َ
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َهائِِم َصرْبٌ َشِديدٌ  ْيُخ: قَ ْولُُه: َوِإْخَصاءُ اْلب َ ، فَ َقْد َرَواهُ َغرْيُ  ِقيَاٌس َعَلى َما َنَُِي َعْنهُ ِمْن َصرْبِ الرُّوِح، َوُهَو مِ ،  قَاَل الشَّ ْن قَ ْوِل الزُّْهِريِّ
ْخَصاِء ِمْن قَ ْوِل الزُّْهرِيِّ  ْيِد هللِا َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب ُمْرَساًل، َوَجَعَل اْلَكاَلَم يف اإْلِ  ُعب َ

 صحيح دون قوله )وخصاء البهائم(  # قال المحقق:
 

اِم، ثنا أَبُو   َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن،  -  19792 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَعوَّ ، ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن َعْمرٍو اْلَبْخرَتِيُّ أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ
ْيُد هللاِ  َثِِن ُعب َ ْخَصاِء، فَ َقاَل: َحدَّ ، ثنا اْبُن َأيِب ِذْئٍب، قَاَل: َسأَْلُت الزُّْهِريَّ َعِن اإْلِ َعْبِد هللِا قَاَل: " ََنَى َرُسوُل  ْبُن  َعاِمٍر اْلَعَقِديُّ

: َواإِلْخَصاءُ َصرْبٌ َشِديٌد،    هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصرْبِ الرُّوِح "، قَاَل الزُّْهِريُّ
، ُمْرَساًل، َوذََكَر َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ   َصاَء، َكَما ذََكَرهُ اْبُن َأيِب ِذْئٍب، َواْلَمْحُفوُظ يف وََكَذِلَك َرَواهُ يُوُنُس، َوَمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ اْلِْ

، َعِن اْبِن َأيِب ِذْئٍب ِلُمتَابَ َعِة َمْعَمٍر، َويُوُنَس، َوهللاُ َأْعَلَم، َورُوَ  َي يف َذِلَك ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َهَذا اْْلرََبِ َما َرَواهُ اْلَعَقِديُّ
ُهَما ِبِِْسنَاٍد ِفيِه َضْعفٌ َرِضَي هللاُ   َعن ْ

 صحيح دون قوله )وخصاء البهائم(  # قال المحقق:
 

، ثنا ِمقْ   -  19793 ٍد اْلِمْصِريُّ ْغَداَد، أنبأ أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ َداُم ْبُن َداُوَد، ثنا النَّْضُر ْبُن َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن، بِب َ
ُهَما َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعبْ   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل ِإْخَصاَء يف ِد اجْلَبَّاِر، ثنا اْبُن َْلِيَعَة، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

يَاَن َكنِيَسٍة "  ْساَلِم، َواَل بُ ن ْ  اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبُن َأيِب َحاِمٍد اْلُمْقِرُئ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي، َوأَبُو َصاِدِق بْ َأْخرَباََن    -  19795 ُن َأيِب اْلَفَواِرِس،  أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو حُمَمَّ

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َأمْحََد ْبُن ُعَمَر الصَّحَّ  اُف، ثنا ُجبَارَةُ ْبُن اْلُمغَلِِّس، ثنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس،  قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ُهَما قَاَل: " ََنَى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  ْيِد هللِا، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ َقِر  َعْن ُعب َ ِبِل َواْلب َ  َوَسلََّم َعْن ِإْخَصاِء اإْلِ

َا النََّماءُ يف احْلََبِل "  َواْلَغَنِم َواْلَْ   ْيِل "، َوقَاَل: " ِإَّنَّ
ْيِد هللِا، َوَرَواهُ َغرْيُ ُجبَارََة، َعْن ِعيَسى ْبِن يُوُنَس، َعْن ُعب َ  ْيِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن وََكَذِلَك َرَواهُ حَيََْي ْبُن مَيَاٍن، َعْن ُعب َ

ِفٍع، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن ُعَمَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َورََواهُ ُجبَارَةُ أَْيًضا، َعْن ِعيَسى ْبِن يُوُنَس، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن انَ ُعَمَر، ََنَى 
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. وََكَذِلَك َرَواهُ غَ  النَِّبِّ َصلَّى  ُهَما، َعِن  هللاُ َعن ْ ْسنَاِد  َرِضَي  اإْلِ هِبََذا  اْلَمنْتُ  يُوُنَس، َوَهَذا  ْبِن  رْيُ ُجبَارََة، َعْن ِعيَسى 

َوهللاُ َأْعَلُم. َورُِوَي َعْن ُموَسى ْبِن َيَساِر، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر  ، َأْشَبُه، فَ َعْبُد هللِا ْبُن اَنِفٍع ِفيِه َضْعٌف يَِليُق ِبِه رَْفُع اْلَموقُوفَاتِ 
 َوالصَِّحيُح َمْوقُوفٌ ، ْرفُوًعامَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا آَدُم ْبُن َأيِب ِإاَيٍس،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ   -  19796
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ثَ نَا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن قَ تَاَدَة، َعْن ِعْكرَِمةَ ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعمَّ  اٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، ح قَاَل: َوَحدَّ ، َعِن اْبِن  اِر ْبِن َأيِب َعمَّ
ُنَّ َخْلَق هللِا{ ]النساء:  ُْم فَ َليُ َغريِّ ُهَما، " يف قَ ْولِِه }َوآَلُمَرَنَّ َهائِِم "   [ قَاَل:119َعبَّاٍس، َرِضَي هللاُ َعن ْ  يَ ْعِِن ِإْخَصاَء اْلب َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْمِيَةِ الْبَهَائِمِ وَالدَّوَابِّ 
ثنا    -  19801 ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  َعبَّاُس  ثنا  الصَّفَّاُر،  ٍد  حُمَمَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أنبأ   ، الرُّوْذاَبِريُّ َعِليٍّ  أَبُو  َمْعٌن، َوَأْخرَباََن  ثنا   ، اجْلَْرِميُّ َسِعيٌد 

َثِِن ُأيِبُّ ْبُن َعبَّاٍس، َعْن َأِخيِه ُمَصدِِّق ْبِن َعبَّاٍس، َعْن أَبِيهِ  َهَكَذا قَاَل: " ِإنَّهُ َكاَن لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَدُهْم فَ َرٌس  ،  َحدَّ
 هُ اللَِّراُز " يُ َقاُل َْلَا الضَّْرُب، َوآَخُر يُ َقاُل لَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

دُ   -  19802 ُد ْبُن   َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا حُمَمَّ
ثنا َعْبُد اْلُمَهْيِمِن ْبُن َعبَّاِس ْبِن َسْهٍل، َعْن أَبِيِه، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، أَنَّهُ َكاَن ِعْنَد َسْعٍد َأيِب   ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ، أنبأ َعِليُّ ْبُن َِبٍْر،

: اللَِّزاُز، َواللَِّحي  ، َوأَْسَاُؤُهنَّ َراٍس لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْعِلُفُهنَّ  الظَِّربُ ُف، وَ َسْهٍل َثاَلثَةُ أَف ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
الدُّ   -  19805 ٍد  اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ يَ ْعُقوَب، ثنا  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا أَبُو  احْلَاِفُظ،  هللِا  احْلَِميِد ْبُن َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد  ثنا َعْبُد   ، وِريُّ

اأْلَ  ِإْدرِيَس  ، َعْن  ْبُن َعِليٍّ ثنا ِحبَّاُن  " َكاَن فَ َرسُ َصاِلٍح،  هللاُ َعْنهُ قَاَل:  اجْلَزَّاِر، َعْن َعِليٍّ َرِضَي  ْبِن  احْلََكِم، َعْن حَيََْي  ، َعِن   ْوِديِّ
ي ُ  يُ َقاُل َْلَا ُدْلُدٌل، َومِحَارُهُ  اْلُمْرجَتَُز، َوبَ ْغَلُتهُ  َلهُ  يُ َقاُل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  لَهُ ُعَفرْيٌ َرُسوُل  اْلَفَقاِر، َقاُل  لَهُ ُذو  يُ َقاُل  ُفهُ  ، َوَسي ْ

 َوِدْرُعهُ َذاُت اْلُفُضْوِل، َواَنقَ ُتهُ اْلَقْصَواءُ " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يُوُسَف، قَ  -  19806 َل: ذََكَر ُسْفيَاُن، َعْن  اَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، أنبأ أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّاُن، ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف، ثنا حُمَمَّ

ى   ٍد، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َكاَنْت اَنَقةُ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُتَسمَّ ْهبَاَء، َومِحَارُهُ يَ ْعُفورًا، َوَجارِيَ ُتهُ   اْلَعْضبَاَء،َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ َوبَ ْغَلتُهُ الشَّ
 َخِضَرًة " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 
 

 



973 

 

 

 

 

 

 

 كِتَابُ الْأَيْمَانِ  -  63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



974 

 

 ثُمَّ حَنِثَ، أَوْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، أَوْ بِالْأَمَانَةِ ،  بَابُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اهللِ 
أَبُو    -   19838 َأْخرَباََن  الَِّذي  احْلَِديُث  اْلَعزِيِز َوأَمَّا  َعْبِد  ْبُن  زَْيُد  ثنا  َحيَّاَن،  ْبُن  ِد  حُمَمَّ أَبُو  أنبأ  َهاّنُّ،  اأْلَْصب َ احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر 

ُد ْبُن ُسَلْيَماَن، ح قَاَل َوأَ  ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك احْلَرَّاّنُّ، ثنا حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ ِد ْبِن ْخرَباََن اْبُن حَ اْلَمْوِصِليُّ يَّاَن، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ
ُد ْبُن ُسَلْيَماَن بْ  ِد ْبِن َعْيُشْوَن، ثنا حُمَمَّ ، احْلََسِن، َوَعِليُّ ْبُن َسرَّاٍج، قَااَل: ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ َثِِن َأيِب، َعِن الزُّْهِريِّ ِن َأيِب َداُوَد، َحدَّ

، َأْو َنْصَراّنٌّ ،   ََثِبٍت، َعْن أَبِيِه، قَاَل: ُسِئَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعِن الرَُّجِل يَ ُقوُل: ُهَو يَ ُهوِديٌّ َعْن َخارَِجَة ْبِن زَْيِد ْبنِ 
ْساَلِم يف اْلَيِمنِي حَيِْلُف َعَلْيِه فَ َيْحَنُث؟ قَاَل: " َكفَّارَةُ ميَِنٍي ".    َأْو بَِريٌء ِمَن اإْلِ

، َواَل َغرْيِهِ ف َ  ةُ َوتَ رَُكْوهُ ،  تَ َفرََّد بِِه ُسَلْيَماُن ْبُن َأيِب َداُوَد احْلَرَّاّنُّ، َوُهَو ُمْنَكُر احْلَِديثِ ،  َهَذا اَل َأْصَل َلهُ ِمْن َحِديِث الزُّْهرِيِّ  َضعََّفهُ اأْلَئِمَّ
 منكر.  # قال المحقق:

 
 فَرَأَى خَيْر ا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِنيٍ  

، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعي   -  19855 ٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ
لَّ }َواَل جَتَْعُلوا هللاَ ُعْرَضًة أِلَمْيَاِنُكْم{  ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍح، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعْنُه، يف قَ ْوِلِه َعزَّ َوجَ َعنْ 

 ْصَنَع اْْلرَْيَ، َوَلِكْن َكَفْر َعْن مَيِيِنَك، َواْصَنِع اْْلرَْيَ " [، يَ ُقوُل: " اَل جَتَْعْلِِن ُعْرَضًة لَِيَمْيِنَك، َأْن اَل تَ 224]البقرة:  
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِنيِ إِذَا كَانَ حِنْثُهَا طَاعَةً 

هللِا احْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن    -  19858 أَبُو َعْبِد  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد َأْخرَباََن  ْبُن يَ ْعُقوَب،  ُد  َأيِب َعْمرٍو، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َثِِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلَاِرِث، عَ  ، ثنا أَبُو ُأَساَمَة، َعِن اْلَولِيِد ْبِن َكِثرٍي، َحدَّ يِه، َعْن َعْبِد ْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِ احْلَِميِد احْلَارِِثيُّ

ُهَما َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن طَلََّق َما اَل ميَْ  ِلُك، َفاَل َطاَلَق لَُه، َوَمْن َأْعَتَق َما اَل  هللِا ْبِن َعْمرٍو َرِضَي هللاُ َعن ْ
َنَذَر ِفيَما اَل ميَْ  َلُه، َوَمْن  َلُه، َوَمْن َحَلَف َعَلى َقِطيَعِة مَيِْلُك، َفاَل َعتَاَقَة  َمْعِصَيِة هللِا، َفاَل ميَِنَي  َلُه، َوَمْن َحَلَف َعَلى  َنْذَر  ِلُك َفاَل 

 َلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاُ عَ رَِحٍم، َفاَل ميَِنَي لَهُ "، َوَقْد رُِوَي يف َهَذا احْلَِديِث زاَِيَدٌة َُتَاِلُف الّرَِوااَيِت الصَِّحيَحِة َعِن النَِّبِّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا َحاِمُد ْبُن ُشَعْيٍب،   - 19860 َهاّنُّ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ َعْن  ، ثنا ُسَرْيٌج، ثنا ُهَشْيمٌ َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ

أَبِيِه، َعْن َأيِب  ْيِد هللِا، َعْن  ْبِن ُعب َ َمْن َحَلَف َعَلى ميَِنٍي فَ َرَأى  حَيََْي  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "   ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنُه، َعِن 
 ." َكفَّارَتُهُ  فَ ُهَو  َخرْيٌ  ُهَو  الَِّذي  فَأََتى  َها،  ِمن ْ َخرْيًا   َغرْيََها 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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أَبُو    -  19861 الرُّوْذاَبِريُّ َأْخرَباََن  َعَلْيِه  ،  َعِليٍّ  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  اأْلََحاِديُث ُكلَُّها،  َداُوَد:  أَبُو  قَاَل  قَاَل:  َبْكٍر  ْبُن  ُد  حُمَمَّ أَنْ بَأَ 

 َوَسلََّم: " َوْلُيَكفِّْر َعْن مَيِيِنِه "، ِإالَّ َما اَل يُ ْعبَأُ ِبِه. 
ْيِد هللِا فَ َقاَل: تَ رََكهُ بَ ْعَد َذِلَك وََكاَن ِلَذلِ قَاَل أَبُو َداُوَد قُ ْلُت أِلَمحَْ  َبٍل: َرَوى حَيََْي ْبُن َسِعيٍد َعْن حَيََْي ْبِن ُعب َ َك َأْهاًل قَاَل  َد ْبِن َحن ْ

َبٍل: َأَحاِديثُهُ َمنَاِكرُي َوأَبُوهُ اَل يُ ْعَرفُ   َأمْحَُد ْبُن َحن ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 مِ إِذَا كَانَ الْبِرُّ طَاعَةً، أَوْ لَمْ يَكُنِ الْحِنْثُ خَيْر ا مِنَ الْبِرِّ بَابُ إِبْرَارِ الْقَسَ 

بْ   -  19866 ِإبْ َراِهيُم  ْبُن َحيَّاَن، ثنا  ِد  أَبُو حُمَمَّ أنبأ  اْلَفِقيُه،  َهاّنُّ  اأْلَْصب َ احْلَاِرِث  َبْكِر ْبُن  أَبُو  َأْخرَباََن أَبُو  ثنا  احْلََسِن،  ْبِن  ِد  ُن حُمَمَّ
اَنِسٍج   ْبِن ُشْفَعَة، َعْن  َأْخرَبّن َحرِيٌز، َعْن ُشَرْحِبيَل  ْبُن ُمْسِلٍم،  اْلَولِيُد  ثنا  ُموَسى ْبُن َعاِمٍر،  َمرَّ َرُسوُل هللِا  َعاِمٍر  ، قَاَل:  احْلَْضَرِميِّ

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاُ  بَ ْيعٍ   َصلَّى  َعَلى  يَ َتَحاَلَفاِن  َأَحدُ ،  ِبَرُجَلنْيِ  َأزِيُدكَ يَ ُقوُل  اَل  َوهللِا  يَ ُقوُل:  َواآْلَخُر  َأْخِفُضَك،  اَل  َوهللِا  رََأى ،  ُُهَا:  ُثَّ 
اَة َقِد اْشرَتَاَها، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوَجَب َأَحُدُُهَا "  ُْثَ َواْلَكفَّارََة ,.  ، الشَّ  يَ ْعِِن اإْلِ

 َوهللاُ َأْعَلمُ ،  ُعْثَماَن ِبِِْسنَاِدِه َهَذا تَ َفرََّد بِِه َحرِيُز ْبنُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمَنيِ الْغَمُوسِ 

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلَُسنْيِ احْلرِِييُّ  - 19870 ِإْماَلًء، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو الطَّيِِّب حُمَمَّ
َريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َمَسرََّة، ثنا اْلُمْقِرُئ، َعْن َأيِب َحِنيَفَة، َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن ُُمَاِهٍد، َوِعْكرَِمَة، َعْن َأيِب هُ 

ْغِي َوَقِطيَعِة  َوَسلََّم: " لَْيَس َشْيٌء ُأِطيُع هللاَ ِفيِه َأْعَجَل ثَ َوااًب ِمْن ِصَلِة الرَِّحِم، َولَْيَس َشْيٌء َأْعَجَل ِعَقااًب ِمنَ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ   اْلب َ
اَيَر َباَلِقَع ". َكَذا َرَواهُ َعْبُد هللِا ْبُن يَزِيدَ   اْلُمْقِرُئ، َعْن َأيِب َحِنيَفَة، َوَخاَلَفهُ ِإبْ َراِهيُم ْبُن طَْهَماَن،  الرَِّحِم، َواْلَيِمنِي اْلَفاِجَرِة َتدَُع الدِّ

يَاَن، َواْلَقاِسُم ْبُن احْلََكِم فَ َرَوْوهُ َعْن َأيِب َحِنيَفَة، َعْن اَنِصِح ْبِن َعْبِد هللِا، َعْن حيَْ  ََي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َوَعِليُّ ْبُن ظَب ْ
 َوِقيَل: َعْن حَيََْي، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن أَبِيِه، َواحْلَِديُث َمْشُهوٌر اِبإِلْرَسالِ   َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اِب،  َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ ِمْن أَ   -  19872 ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ ، ثنا حُمَمَّ ْصِل ِكتَاِبِه، أنبأ أَبُو ُعْثَماَن َعْمُرو ْبُن َعْبِد هللِا اْلَبْصِريُّ
هللاُ َعلَ  َمْكُحوٍل، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َأيِب اْلَعاَلِء، َعْن  ْيٍد، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن  يَ ْعَلى ْبُن ُعب َ اْْلرَْيِ  ْيِه َوَسلَّمَ أنبأ  َأْعَجَل  ِإنَّ   "  :

ايَ  ْغُي، َواْلَيِمنُي الصَّرْبُ اْلَفاِجَرةُ َتدَُع الدِّ رِّ ُعُقوبًَة اْلب َ  َر َباَلِقَع "  ثَ َوااًب ِصَلةُ الرَِّحِم، َوِإنَّ َأْعَجَل الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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َثِِن َأيِب، ثنا َأيِب، َعْن ُشْعَبَة، ح َكَما َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، أنبأ حمَُ   - 19877 ، َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد هللِا الصَّفَّاُر، ثنا أَبُو اْلُمَثىنَّ مَّ

، ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن اْلُمبَاَرِك، ثنا َخاِلُد ْبُن احْلَاِرِث، ثنا ُشْعَبُة، عَ  ثَ نَا أَبُو اْلُمَثىنَّ ْيَدَة، ْن َعطَاٍء، َعْن َأيِب  قَاَل َوَحدَّ ، َعْن ُعب َ اْلَبْخرَتِيِّ
ُهَما، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأنَّ رَُجاًل َحَلَف اِبهللِ  َأْو قَاَل: َحَلَف  - الَِّذي اَل ِإلََه ِإالَّ ُهَو َعِن اْبِن الزُّبرَْيِ َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ْخاَلِصِه اِبهلِل "، يَ ْعِِن إِلِ   -فَ ُغِفَر َلهُ ، اِبهلِل َكاِذابً 
ْيَدةُ َماَت قَ ْبَل اْبِن الزَُّبرْيِ ِفيَما زََعَم   ُعُد رَِوايَ ُتهُ  َوَهَذا َوْهٌم ِمْن ُشْعَبةَ َوالصََّواُب، رَِوايَةُ اجْلََماَعِة، َوُعب َ ب ْ َوارِيِخ بِِتْسِع ِسِننَي، فَ ت َ َأْهُل الت َّ

اِئِب َمَع ااِلْخِتاَلِف َعَلْيِه يف ِإْسنَاِدِه، َورُِوَي ِمْن َحِديِث ََثِبٍت َعْن أََنٍس َولَْيَس اِبْلَقوِ َوهللاُ َأْعَلُم، تَ َفرََّد ِبِه َعطَ ، َعْنهُ   يِّ اءُ ْبُن السَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا الْ   -  19878 ، ثنا َماِلُك ْبُن ِإَْسَاِعيَل، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ورِيُّ ٍد الدُّ َعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ

هللِا صَ  ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعن ْ ، َعْن أََنِس  أَبُو ُقَداَمَة، َعْن ََثِبٍت اْلبُ نَاّنِّ اَي ثنا  ِلَرُجٍل: "  لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
ِإالَّ ُهوَ فَ َعْلتَ ،  ُفاَلنُ  الَِّذي اَل ِإلََه  أَنَّهُ َقْد  ،   َكَذا وََكَذا "؟ قَاَل: اَل َوهللِا  يَ ْعَلُم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َما فَ َعْلُتُه، قَاَل: َوَرُسوُل هللِا َصلَّى 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َكفََّر هللاُ َعْنَك َكِذَبَك ِبِصْدِقَك  ُكلُّ َذِلَك حَيِْلُف، قَاَل َرُسوُل هللاِ ،  قَاَل: وََكَرَر َذِلَك َعَلْيِه ِمَرارًا  فَ َعَلهُ "،
 ِباَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ "، َوِقيَل: َعْن ََثِبٍت َعِن اْبِن ُعَمرَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َلِميُّ ِإَجازًَة، َأنَّ    -  19879 ْيحٍ َأْخرَبَنِيِه أَبُو َعْبُد الرَّمْحَِن السُّ َأْخرَبَُهْم، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َشرْيََوْيِه، ثنا ِإْسَحاُق ،  أاََب احْلََسِن ْبَن ُصب َ
، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي   ُهَماْبُن ِإبْ َراِهيَم، أنبأ حَيََْي ْبُن آَدَم، ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت اْلبُ نَاّنِّ َصلَّى هللاُ    َأنَّ َرُسوَل هللاِ ،  هللاُ َعن ْ

اَلُم، فَ َقاَل: " بَ َلى  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَرُجٍل: " فَ َعْلَت َكَذا وََكَذا "؟ فَ َقاَل: اَل َوهللِا الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو، فََأََتهُ  َقْد ،  ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ
  هللاُ "، َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر ُمْرَساًل فَ َعَلُه، َوَلِكْن َقْد ُغِفَر َلهُ بَِقْوِلِه: اَل ِإلََه ِإالَّ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َماُم، َوأَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة، َوَعْبُد الرَّمْحَِن    -  19880 ، َأْخرَباََنهُ أَبُو َمْنُصوٍر َعْبُد اْلَقاِهِر ْبُن طَاِهٍر اإْلِ ْبُن َعِليِّ ْبِن مَحَْداَن اْلَفاِرِسيُّ
فَ َقدَ قَالُوا:   رَُجاًل  َأنَّ  احْلََسِن،  َعِن  َأْشَعُث،  ثنا   ، اأْلَْنَصارِيُّ ثنا  ُمْسِلٍم،  أَبُو  أنبأ  جُنَْيٍد،  ْبُن  َعْمرِو  أَبُو  َعَلى أنبأ  َوادََّعاَها  لَُه،  اَنَقًة   

َما َأَخْذَُتَا، فَ َقاَل: " َقْد ، فَ َقاَل: اَل َوهللِا الَِّذي اَل ِإلََه ِإالَّ ُهوَ  رَُجٍل، فَأََتى بِِه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: َهَذا َأَخَذ اَنَقيِت،
َقِطٌع، فَإِ رُدََّها َعَلْيِه "، فَ َردََّها َعَلْيِه، فَ َقاَل َلهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقْد ُغِفَر َلَك ِبِِْخاَل ،  َأَخْذََتَا  ْن َكاَن ِصَك "، َهَذا ُمن ْ

ْنَب، َوِإْن َعظُمَ ،  يف اأْلَْصِل َصِحيًحا  يَاُن َأنَّ الذَّ َقْت ،  فَاْلَمْقُصوُد ِمْنهُ اْلب َ ِت اْلَعِقيَدُة، وََكاَن ِمَّْن َسب َ مَلْ َيُكْن ُموِجبًا لِلنَّاِر َمََّت َما َصحَّ
ْعِينُي أِلََحٍد بَ ْعَد النَّ   ِبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َلهُ اْلَمْغِفَرُة، َولَْيَس َهَذا الت َّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ 
ُد  رُوَن ْبِن ُرْسُتَم، ثنَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيُه، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفُظ، ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسِن ْبِن َها  -  19891 ا حُمَمَّ

، َعنْ  ، ثنا يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، ثنا بَِقيَُّة، ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َماِلٍك احْلَْضَرِميُّ ِقيِقيُّ هللاُ  ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك الدَّ  ِعْكرَِمَة، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي 
َا ِإَْثُهُ َعَلى الَِّذي َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن  َحَلَف َعَلى َأَحٍد بَِيِمنٍي، َوُهَو يَ َرى أَنَّهُ َسَيرَبُُّه، فَ َلْم يَ ْفَعْل، فَِإَّنَّ

 مَلْ َيرَبَّهُ " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَُسنْيُ   -  19892 ثنا  احْلَاِفُظ،  ْبُن ُعَمَر  أنبأ َعِليُّ  احْلَاِرِث،  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َأيِب  َوَأْخرَباََن  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  الصَّغَاّنُّ،  ثنا  ِإَْسَاِعيَل،  ْبُن   

َثِِن ُمَعاِويَةُ ْبُن َصاِلٍح، َعْن َأيِب الزَّاِهرِيَِّة، َورَاِشِد ْبِن َسْعٍد، َعْن عَ  َها، قَاَلْت: َأْهَدْت  الطَّيِِّب، ثنا اْبُن َوْهٍب، َحدَّ اِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
َها، َوأَبْ َقْت ِمْنهُ ََتََراٍت، فَ َقاَلِت اْلَمْرَأُة: أَقْ َْلَا اْمَرَأٌة طَ  ًقا ِفيِه ََتٌْر، فََأَكَلْت ِمْنهُ َعاِئَشةُ َرِضَي هللاُ َعن ْ َسْمُت َعَلْيِك ِإالَّ َأَكْلِتيِه ُكلَُّه،  ب َ

ُثَْ  َعَلى اْلُمَحنِِّث "، َحِديُث َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف ِإْسنَاِدِه َمْن جُيَْهُل    فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَبِّرِيَها فَِإنَّ اإْلِ
اْلَمَراِسيِل ِمْن َحِدي أَبُو َداُوَد يف  أَورََدهُ  ُمْرَسٌل،  أَْمَثُل، َوُهَو  َمَشاِيِخ بَِقيََّة، َوَحِديُث َعاِئَشَة  ُمَعاِمْن  لَْيِث ْبِن َسْعٍد، َعْن  ِويََة ْبِن  ِث 

َأْعَلُم، أَُماَمَة َوهللاُ  َأيِب  َعْن  اْلَقاِسِم،  َعِن  يَزِيَد،  ْبِن  َعِليِّ  َحِديِث  ِمْن  َشاِهٌد  َولَهُ  دٍ   َصاِلٍح  حُمَمَّ ْبِن  اْلَقاِسِم  َعِن  ،  َوَمْكُحولٍ ،  َورُّوِينَا 
َبَة: " َأنَّ اْلَكفَّارََة َعَلى  ي ْ  اْلُمْقِسِم " َواحْلََكِم ْبِن ُعت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 وَنَحْوِ ذَلِكَ ،  وَالسَّمْعِ ،  وَالْكَلَامِ ،  وَالْعَظَمَةِ ،  وَالْكِبْرِيَاءِ ،  وَالْجَلَالِ ،  وَالْقُدْرَةِ ،  كَالْعِزَّةِ ،  بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلِفِ بِصِفَاتِ اهللِ تَعَالَى 
َبْكٍر    -  19899 أَبُو  هللاِ َوَأْخرَباََن  َعْبُد  ثنا  احْلََسِن،  ْبُن  َعِليُّ  ثنا  ٍد،  حُمَمَّ ْبُن  ُسْفيَاُن  ثنا   ، اْلِعرَاِقيُّ َنْصٍر  أَبُو  أنبأ  ْبُن اأْلَرََدْستَاّنُّ،   

َحَلَف ِبُسورٍَة ِمَن اْلُقْرآِن، فَ َعَلْيِه   اْلَولِيِد، ثنا ُسْفيَاُن، َعْن يُوُنَس، َعِن احْلََسِن قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمنْ 
، َوَمْن َشاَء َفَجَر "،   ِبُكلِّ آيٍَة ميَِنُي َصرْبٍ، َمْن َشاَء بَ رَّ

َلُه، َهَذا احلَْ   -  19900 ثَ نَا ُسْفيَاُن، َعْن لَْيٍث، َعْن ُُمَاِهٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمث ْ َا رُِوَي ِمْن َوْجَهنْيِ ِديقَاَل َوَحدَّ ُث ِإَّنَّ
اِك َمْوُصواًل َمْرفُوًعا، َوِإْسنَاُدهُ َضِعيٌف، َورُِوَي يف َذِلَك  يًعا ُمْرَساًل، َورُِوَي َعْن ََثِبِت ْبِن الضَّحَّ  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ َجَِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 يَنْوِي بِهِ يَمِين ا ،  أَوْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا ،  ا بَابُ مَنْ قَالَ: اهللِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَ 
ِد ْبِن ِإْسَحاَق، ثنا يُوُسُف ْبنُ   -  19906 ٍد اْلُمْقِرُئ، أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ  يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي، ثنا  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ

بَاُن ْبُن فَ رُّوَخ، ثنا َجرِيُر ْبُن َحا ، َعْن َعْبَد هللِا ْبِن َعِليِّ ْبِن رَُكانََة، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َشي ْ يُّ أَنَّهُ طَلََّق  زٍِم، ثنا الزَُّبرْيُ ْبُن َسِعيٍد اْْلَاِِشِ
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تََّة َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخرَبَُه: فَ َقاَل: " َما نَ َوْيَت ِبَذِلَك "؟ اْمَرأََتهُ اْلب َ
، قَاَل: " فَ ُهَو َعَلى َما َأرَْدَت "،   قَاَل: َواِحَدًة، قَاَل: " آّلِلَِّ "، قَاَل: آّلِلَِّ

يُر ْبُن َحازٍِم، َعِن الزَُّبرْيِ ْبِن َسِعيٍد، ثنا َعْبُد هللِا  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن، أنبأ احْلََسُن، ثنا يُوُسُف، ثنا أَبُو الرَّبِيِع، ثنا َجرِ   -  19907
ِه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِنْحوِ   ِه،  ْبُن َعِليِّ ْبِن يَزِيَد ْبِن رَُكانََة، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

 ِكتَاِب الطَّاَلِق، ِمْن َحِديِث اَنِفِع ْبِن ُعَجرْيِ ْبِن َعْبِد يَزِيَد ْبِن رَُكانََة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى  َهَكَذا َرَواهُ َجرِيُر ْبُن َحازٍِم، َوَقْد َرَويْ نَاهُ يف 
 ِحَدًة " ُت ِإالَّ َواهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َهِذِه اْلِقصَِّة " َوهللِا َما َأرَْدَت ِإالَّ َواِحَدًة " فَ َقاَل رَُكانَُة: َوهللِا َما َأرَدْ 

 حسن لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِنيِ 
ُد ْبُن ُشَعْيِب ْبِن ِجرْبِيَل اأْلَِديُب، ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ   -  19923 ، ثنا  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، ثنا حُمَمَّ  ْبِن َشِبيٍب اْلَمْعَمِريُّ

، عَ َعْبُد   ، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش، َعْن مُحَْيِد ْبِن َماِلٍك اللَّْخِميِّ ْضَرِميُّ ْن َمْكُحوٍل، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن، هللِا ْبُن َعاِمِر ْبِن زُرَارََة احلَْ
ْيِه َوَسلََّم: " اَي ُمَعاذُ ْبَن َجَبٍل ِإَذا قَاَل الرَُّجُل اِلْمَرأَتِِه: أَْنِت  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ 

 فَِإنَّهُ ُحرٌّ "، ، مَلْ ُتطَلَّْق، َوِإَذا قَاَل ِلَعْبِدِه: أَْنَت ُحرٌّ ِإْن َشاءَ هللاُ ، ِإْن َشاَء هللاُ ، طَاِلقٌ 
َعْن َمْكُحوٍل، َعْن َماِلِك ْبِن خُيَاِمَر،  ،  َُمُْهوٌل، َواْختُِلَف َعَلْيِه يف ِإْسنَاِدِه َفِقيَل: َهَكَذا، َوِقيَل: َعْنهُ تَ َفرََّد بِِه مُحَْيُد ْبُن َماِلٍك َوُهَو  

َقِطعٌ   َعْن ُمَعاٍذ َوِقيَل: َعْنُه، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ُمَعاٍذ َوُهَو ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 نَ يَمِينِهِ وَاسْتِثْنَائَهِ سَكْتَةً يَسرِيَة  لِانْقَطَاعِ صَوْتٍ، أَوْ أَخْذِ نَفَس  بَابُ الْحَالِفِ يَسْكُتُ بَيْ 

ْبُن مَ   -  19931 ثنا َسِعيُد  ثنا َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة،   ، النَّْضَرِويُّ َمْنُصوٍر  أَبُو  أنبأ  َنْصِر ْبُن قَ تَاَدَة،  أَبُو  ُمَعاِويََة،  َأْخرَباََن  أَبُو  أنبأ  ْنُصوٍر، 
نَاءَ عَ  ااِلْسِتث ْ يَ َرى  أَنَّهُ َكاَن   " ُهَما،  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ُُمَاِهٍد،  َعْن  اأْلَْعَمِش،  "،  ِن  َسَنٍة  بَ ْعَد  تَ ُقوَلنَّ  ،  َوَلْو  }َواَل  قَ َرأَ  ُثَّ 

 [، قَاَل: " ِإَذا ذََكْرَت "، 23ا َنِسيَت{ ]الكهف:  َذِلَك َغًدا ِإالَّ َأْن َيَشاَء هللاُ َواذُْكْر رَبََّك ِإذَ  ِلَشْيٍء ِإّّنِ فَاِعلٌ 
ْيُخ: َكَذا قَاَل: َوِبَقْوِل اْبِن ُعَمَر نَ ُقوُل يف َذِلَك يف اأْلَمْيَاِن، َوَقْد حَيَْتِمُل قَ ْوُل اْبِن َعبَّ  ُهَما َأْن َيُكوَن اْلُمَراُد  قَاَل الشَّ اٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

نَاَء بَ ْعَد ِحنٍي يف ِمْثِل َما َورََدْت ِفيِه اآْليَةُ ِبِه أَنَّهُ َيُكوُن ُمْست َ   َوهللاُ َأْعَلمُ ، اَل ِفيَما َيُكوُن مَيِينًا، ْعِماًل ِلْْليَِة، َوِإْن ذََكَر ااِلْسِتث ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِي فِي نَفْسِهِ 

ِد ْبُن َحيَّاَن، ثنا اْبُن ُمْصَعٍب، ثنا َعبْ   -  19932 َهاّنُّ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ُد اجْلَبَّاِر ْبُن اْلَعاَلِء، ثنا َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ
، َعْن َجدِّهِ  َأيِب َسِعيٍد، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َمْرَواُن ْبُن ُمَعاوِيََة، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيُّ
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اْلَيِمنيِ  َعَلى  حَيِْلُف  الرَُّجُل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  ِبَشْيءٍ ،  هللاُ  َذِلَك  لَْيَس   " قَاَل:   ،" نَ ْفِسِه  يف  ْثِِن  َيْست َ نَاُء،،  ُثَّ  ااِلْسِتث ْ َيْظَهَر  َكَما   َحَّتَّ 
 َيْظَهُر اْلَيِمنُي " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ لَغْوِ الْيَمِنيِ 
بْ   -  19938 ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثنا  احْلََسِن، قَااَل:  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  هللِا  أَبُو َعْبِد  ْبُن َأْخرَباََن  ِإبْ َراِهيُم  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ُن 

ثن َعنْ َمْرزُوٍق،  ِهَشاٌم،  ثنا  ُعبَاَدَة،  ْبُن  َرْوُح  َصرِيَف    ا  َنْسَمُع  َمْيُموٍن،  بِِبْئِر  ُعَمرْيٍ، َوِهَي  ْبُن  ْيُد  َوُعب َ أاََن  نَا َعاِئَشَة  أَتَ ي ْ قَاَل:  َعطَاٍء، 
نَا ِوَساَدًة، قَاَل: َفَسأَلْ  َواِك ِمْن َورَاِء احلَِْجاِب، َوِهَي َتْستَاُك، فَأَْلَقْت ِإلَي ْ نَاَها َعْن َأْشيَاَء، َوَسأَْلنَا َعْن َهِذِه اآْليَِة }اَل يُ َؤاِخذُُكُم السِّ

ْعنَا َوهللِا " 225هللاُ اِبللَّْغِو يف َأمْيَاِنُكْم{ ]البقرة:    [، فَ ُقْلنَا َْلَا: َما اللَّْغُو؟ فَ َقاَلْت: ُهَو َأَحاِديُث النَّاِس، فَ َعْلنَا َوهللِا، َصن َ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 ثُمَّ وَجَدَهُ كَاذِب ا ،  وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِق  ،  بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ 

ثنا    -   19941 قَااَل:  اْلُمزَكِّي،  ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  َوأَبُو  اْلَقاِضي،  احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  ْبُن  َأْخرَباََن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكِم، أنبأ اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن ُعَمُر ْبُن قَ ْيٍس، َعْن عَ  طَاِء ْبِن َأيِب راََبٍح، قَاَل: ُكْنُت َأاَن يَ ْعُقوَب، أنبأ حُمَمَّ

َها ، ِعْنَد َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ ْيُد ْبُن ُعَمرْيٍ اللَّْيِثيُّ ْيٌد َعْن قَ ْوِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ }اَل  َزْوِج ، َوُعب َ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسَأَْلَا ُعب َ
 َكفَّارٌَة "، ُثَّ اَل جيَُِدهُ َعَلى َذِلَك، فَ َلْيَس ِفيهِ ،  [، قَاَلْت: َحِلُف الرَُّجِل َعَلى ِعْلِمهِ 225يُ َؤاِخذُُكُم هللاُ اِبللَّْغِو يف َأمْيَاِنُكْم{ ]البقرة:  

، رَِوايَةُ اجْلََماَعِة، َعْن َعطَاٍء َعَلى اْلَوْجِه الَِّذي َمَضى يف  ،   اَبِب اللَّْغِو، َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخرَ َكَذا َرَواهُ ُعَمُر ْبُن قَ ْيٍس َولَْيَس اِبْلَقِويِّ
َها  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ بَابُ  
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حمَُ  - 19953 ثنا اْلَعبَّاُس ، مَّ

دٍ  ْيِد هللاِ ،  َعْن زَْيِد ْبِن َواِقدٍ ،  َثُم ْبُن مُحَْيدٍ ثنا اْْلَي ْ ،  ثنا احْلََكُم ْبُن ُموَسى ،  ْبُن حُمَمَّ ْرَداِء  ،  َعِن اْبِن َعائِذٍ ،  َعْن بُْسِر ْبِن ُعب َ َعْن َأيِب الدَّ
َعْنهُ  هللاُ  فَ َفرَّقَ َها،  َرِضَي  ِإِباًل  َرُسوِلِه  َعَلى  هللاُ  أَفَاَء  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َأِجْدّن فَ َقا،  َعِن   : اأْلَْشَعِريُّ ُموَسى  أَبُو  ،  َل 
َعُل " ،  فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َوهللاِ ،  فَ َقاَل َلهُ َثاَلَثً ،  فَ َقاَل: " اَل " َرى فَ َقاَل َلُه:  ،  اَل أَف ْ قَاَل: َوبَِقَي َأْربٌَع ُغرُّ الذُّ

ْعَتِِن ،  ُخْذُهنَّ " " اَي َأاَب ُموَسى   فََأْشَفْقُت َأْن َيُكوَن َدَخَل َعَلى َرُسوِل هللِا ،  َوَحَلْفتَ ،  فَ َقاَل: " اَي َرُسوَل هللِا ِإّّنِ اْسَتْحَمْلُتَك َفَمن َ
َوأَتَ ْيُت الَِّذي  ، َكفَّْرُت َعْن مَيِيِِن ،   َذِلَك أَْفَضلُ فَ َرأَْيُت َأنَّ َغرْيَ ،  فَ َقاَل: " ِإّّنِ ِإَذا َحَلْفُت َعَلى ميَِنيٍ ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوْهٌم " 

 ُهَو أَْفَضُل ". َوَهَذا يُ ؤَكُِّد رَِوايََة َمْن مَلْ َيُشكَّ يف َحِديِث مَحَّاِد ْبِن زَْيدٍ 
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

الْكِسْوَةِ فِي الْكَفَّارَةِ وَهُوَ كُلُّ مَا وَقَ  مِنَ  مَا يَجْزِئُ  إِزَار    ,أَوْ سَرَاوِيلَ   ,مِنْ عِمَامَةٍ   ,عَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ بَابُ  مُقَنَّعَةٍ   ,أَوْ  ذَلِكَ   ,أَوْ   وَغَيْرِ 
الصَّفَّارُ   -  19983 ْيٍد  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن أنبأ  احْلََسِن َعِليُّ  اْلُمَثىنَّ ،  َأْخرَباََن أَبُو  ُمَعاذُ ْبُن  الرَّمْحَِن ْبُن   ثنا،  ثنا  َعْبُد 

ُد ْبُن الزَُّبرْيِ احْلَْنظَِليُّ ،  ثنا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َسِعيدٍ ،  اْلُمبَاَركِ  ثَهُ أَنَّهُ َسَأَل ِعْمَراَن ْبَن ُحَصنْيٍ َرِضَي ،  َعْن أَبِيِه: َأنَّ رَُجاًل ،  ثنا حُمَمَّ َحدَّ
َمْسِجِد قَ ْوِمهِ َعْن رَُجٍل َحَلَف أَنَّهُ اَل ُيصَ ،  هللاُ َعْنهُ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ،  لِّي يف  هللاُ َعْنُه: َسَِ فَ َقاَل ِعْمَراُن َرِضَي 

نَا لَْيَس اِبْلُموِسرِ ِإنَّ  ،  وََكفَّارَتُهُ َكفَّارَةُ ميَِنٍي " فَ ُقْلُت: اَي َأاَب جُنَْيدٍ ،  يَ ُقوُل: " اَل َنْذَر يف َمْعِصَيِة هللاِ  فَِبَم يَُكفُِّر؟ " قَاَل: " َلْو  ،  َصاِحب َ
ُهْم قَ َلْنُسَوةً ،  َأنَّ قَ ْوًما قَاُموا ِإىَل أَِمرٍي ِمَن اأْلَُمَراءِ  َلَقاَل النَّاُس: َقْد َكَساُهْم ". َويُْذَكُر َعْن َسْلَماَن َرِضَي هللاُ ،  وََكَسا ُكلَّ ِإْنَساٍن ِمن ْ

بَّاُن " َعْنهُ أَنَّهُ    قَاَل: " نِْعَم الث َّْوُب الت ُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 بَابُ مَا يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَاتِ 
ُد ْبُن ،  بَ ُد ْبُن يَ ْعُقو َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ   -  19986 أنبأ حُمَمَّ

احْلََكمِ  هللِا ْبِن  اْبُن َوْهبٍ ،  َعْبِد  يَزِيدَ ،  أنبأ  اْبِن ِشَهابٍ ،  َأْخرَبّن يُوُنُس ْبُن  ِمَن  ،  َعِن  َأنَّ رَُجاًل  َبَة  ْبِن ُعت ْ ْبِن َعْبِد هللِا  ْيِد هللِا  َعْن ُعب َ
،  فَِإْن ُكْنَت تَ َرى َهِذِه ُمْؤِمَنةً ، ِإّّنِ َعَليَّ رَقَ َبٌة ُمْؤِمَنةٌ ،  فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ ، َم ِبَولِيَدٍة َسْوَداءَ اأْلَْنَصاِر أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

ًدا  ، قَاَلْت: نَ َعمْ ، فَ َقاَل َْلَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أََتْشَهِديَن َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ؟ " ، أُْعِتْقَها " قَاَل: " أََتْشَهِديَن َأنَّ حُمَمَّ
ْعِث بَ ْعَد اْلَمْوِت؟ " ، قَاَلْت: " نَ َعْم " ، َرُسوُل هللِا؟ "    قَاَل: " َأْعِتْقَها ".، قَاَلْت: " نَ َعْم " ، قَاَل: " أَفَ تُ ْؤِمِننَي اِبْلب َ

ْبِن َعْبِد هللاِ  هللاُ َعْنُه. َوَقْد ِقيَل: َعْن َعْوٍن  َهَذا ُمْرَسٌل َوَقْد ِقيَل َعْن َعْوِن  َأيِب ُهَريْ َرةَ َرِضَي  َبَة َعْن  ْبِن ُعت ْ ْيِد هللِا  َبَة َعْن ُعب َ  ْبِن ُعت ْ
 َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه َوَقْد َمَضى يف ِكتَاِب الظَِّهارِ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َعْن ،  َعْن َمْنُصورٍ ،  أنبأ الث َّْوِريُّ ،  ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُسفَ ،  و َبْكٍر اْلَقطَّانُ أنبأ أَبُ ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  19990
ُهَما،  َعْن َجااَبنَ ،  َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعدِ   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي هللاُ َعن ْ

 وًعا َيْدُخُل اجْلَنََّة َوَلُد زِنْ َيٍة " َورُِوَي َذِلَك أَْيًضا َعْن ُُمَاِهٍد َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ َمْرفُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  19991 ُد ْبُن غَاِلبٍ ثنا أَبُو بَ ،  َأْخرَباََن حُمَمَّ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن ُعَمَر ْبِن َشِقيقٍ ،  ْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق أنبأ حُمَمَّ

ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ،  ثنا َسَلَمةُ ْبُن اْلَفْضلِ  َها َأنَّ َأاَب ُهَريْ َرَة ،  َعِن الزُّْهِريِّ ،  َعْن حُمَمَّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ قَاَل: بَ َلَغ َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
ْن أُْعِتَق َوَلَد الّزاَِن  ِل هللِا َأَحبُّ ِإِلَّ ِمْن أَ َرِضَي هللاُ َعْنَه يَ ُقوُل: ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " أَلَْن أَُمتَِّع ِبَسْوٍط يف َسِبي
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الثَّاَلثَِة "،  " الّزاَِن َشرُّ  " َوَلُد  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  هللِا َصلَّى  " فَ َقاَلْت َعاِئَشةُ  ،  َوِإنَّ َرُسوَل  احلِْيِّ  بُِبَكاِء  ُب  يُ َعذَّ اْلَميَِّت  ِإنَّ   " َو 
َها: رَِحَم هللاُ َأاَب ُهَريْ َرةَ  فََأَساَء ِإَجابًَة " أَلَْن أَُمتَِّع ِبَسْوٍط يف َسِبيِل هللِا َأَحبُّ ِإِلَّ ِمْن َأْن أُْعِتَق َوَلَد الّزاَِن "  ، َأَساَء ََسًْعا  َرِضَي هللاُ َعن ْ
َتَحَم اْلَعَقَبةَ  ا نَ َزَلْت: }َفاَل اق ْ َا َلمَّ ِإالَّ ،  : اَي َرُسوَل هللِا: " َما ِعْنَداَن َما نُ ْعِتقُ ِقيلَ ، [ 12َوَما َأْدرَاَك َما اْلَعَقَبةُ َفكُّ رَقَ َبٍة{ ]البلد:  إَنَّ
ْقنَاُهْم فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ،  فَ َلْو َأَمْراَنُهنَّ فَ َزَننْيَ ،  َوَتْسَعى َعَلْيهِ ،  َأنَّ َأَحَداَن لَهُ اجْلَارِيَةُ السَّْوَداءُ ََتُْدُمهُ  َفِجْئَن ِِبَواَلٍد فََأْعت َ

َوَأمَّا قَ ْولُهُ " َوَلُد الّزاَِن َشرُّ الثَّاَلثَِة " فَ َلْم  ،  ُثَّ أُْعِتَق اْلَوَلَد " ،  َسلََّم: " أَلَْن أَُمتَِّع ِبَسْوٍط يف َسبِيِل هللِا َأَحبُّ ِإِلَّ ِمْن َأْن آُمَر اِبلّزانَ وَ 
َا َكاَن رَُجٌل ِمَن اْلُمنَ ،  َيُكِن احْلَِديُث َعَلى َهَذا ،  فَ َقاَل: " َمْن يَ ْعِذُرّن ِمْن ُفاَلٍن؟ " ،  اِفِقنَي يُ ْؤِذي َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِإَّنَّ

َوهللاُ تَ َعاىَل يَ ُقوُل ،  ِة " فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُهَو َشرُّ الثَّاَلثَ ،  َوَلُد الّزاَِن "،  ِإنَّهُ َمَع َما ِبهِ ،  ِقيَل: " اَي َرُسوَل هللاِ 
]األنعام:   ُأْخَرى{  َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر  " ،  [ 164}َواَل  احلِْيِّ  بُِبَكاِء  ُب  لَيُ َعذَّ اْلَميَِّت  ِإنَّ   " قَ ْولُهُ  َهَذا ،  َوَأمَّا  َعَلى  احْلَِديُث  َيُكِن  ،  فَ َلْم 

َمرَّ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  َماتَ َوَلِكنَّ َرُسوَل  ُهوِد َقْد  اْلي َ ِمَن  ِبَداِر رَُجٍل  يَ ْبُكوَن َعَلْيهِ ،    ْبُكوَن َعَلْيهِ ،  َوَأْهُلهُ  لَي َ ُْم  ِإَنَّ  " ،  فَ َقاَل: 
]البقرة:   ُوْسَعَها{  ِإالَّ  نَ ْفًسا  هللاُ  يَُكلُِّف  }اَل  يَ ُقوُل  َوَجلَّ  َعزَّ  َوهللاُ   " ُب  لَيُ َعذَّ اْلفَ 286َوِإنَّهُ  ْبُن  َسَلَمةُ   ." يَ ْرِوي [  اأْلَبْ َرُش  ْضِل 

اِميِّ ،  َمنَاِكريَ  َأيِب ُسَلْيَماَن الشَّ ُمْرَساًل يف ِإْعتَاِق َوَلِد ،  َوَقْد رُِوَي َعْن  َها  هللاُ َعن ْ الزُّْهِريِّ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي  بُ ْرُد ْبُن ِسنَاٍن َعِن  َوُهَو 
 َوهللاُ َأْعَلمُ ،  الّزانَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، ثنا ُسْفيَانُ ،  ثنا أَبُو نُ َعْيمٍ ،  ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ،  أنبأ ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد اللَّْخِميُّ ،  َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  19992
َها،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن ِهَشامٍ  [  164 الّزاَِن: لَْيَس َعَلْيِه ِمْن ِوْزِر أَبَ َوْيِه َشْيٌء }اَل َتزُِر{ ]األنعام:  قَاَلْت يف َوَلدِ ،  َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي هللاُ َعن ْ

 َوالصَِّحيُح َمْوقُوفٌ ، َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى. رَفَ َعهُ بَ ْعُض الضَُّعَفاءِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ثنا أَبُو  ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  19993 وِريُّ ،  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ٍد الدُّ ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر  ،  ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ

ُلوِلُّ  ِإْسَرائِيلُ ،  السَّ ِإبْ َراِهيمَ ،  ثنا  قَ ْيسٍ ،  َعْن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ هللِا  ،  َعْن  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلْت:  َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعاِئَشَة  َعَلْيِه  َعْن  هللاُ  َصلَّى 
 َوَسلََّم: " َوَلُد الّزاَِن َشرُّ الثَّاَلثَِة ِإَذا َعِمَل ِبَعَمِل أَبَ َوْيِه " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلَمالِيِِنُّ   -  19994 أَبُو َسْعٍد  احْلَاِفظُ ،  َأْخرَباََن  ْبُن َعِديٍّ  َأمْحََد  أَبُو  اْلُْ ،  أنبأ  ٍد  ْبُن حُمَمَّ ْبُن ،  َزاِعيُّ ثنا ُسَلْيَماُن  ُد  أَُميََّة حُمَمَّ أَبُو  ثنا 
َلى ،  ثنا ِحبَّاُن ْبُن َعِليٍّ ،  ثنا ِبْشُر ْبُن آَدمَ ،  ِإبْ َراِهيمَ  َجدِِّه اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ ،  َعنْ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن َداُوَد ْبِن َعِليٍّ ،  ثنا اْبُن َأيِب لَي ْ

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل    ِإَذا َعِمَل بَِعَمِل أَبَ َوْيِه ".، هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوَلُد الّزاَِن َشرُّ الثَّاَلثَةِ َعن ْ
َلهُ لَْيَس اِبْلَقِويِّ  َا يُ ْرَوى َهَذا اْلَكاَلُم َعَلى اْْلرََبِ ِمْن قَ ْوِل ُسْفيَاَن الث َّْورِ ، َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف َوَما قَ ب ْ  يِّ َوِإَّنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 [ 196بَابُ التَّخْيرِيِ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالْكُسْوَةِ وَالْعِتْقِ، }فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام { ]البقرة:  
، ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلٍح، َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِ   -  20006 ِفيُّ

آيَِة َكفَّارَ  يف  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  طَْلَحَة،  َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َصاِلٍح،  ْبِن  ُمَعاِويََة  يف  َعْن  اِبْْلِيَاِر  ُهَو   " قَاَل:  اْلَيِمنِي،  ِة 
تَاِبَعاٍت " َويف رَِوايَِة لَْيِث بْ َهُؤاَلِء الثَّاَل  ٍم ُمت َ ئًا ِمْن َذِلَك َفِصيَاُم َثاَلثَِة أايَّ ِن َأيِب ُسَلْيٍم َعْن ُُمَاِهٍد َعِن اْبِن ِث اأْلَُوِل، فَِإْن مَلْ جيَِْد َشي ْ

ُهَما أَنَّهُ قَاَل: " ُكلُّ َشْيٍء يف اْلُقْرآِن، َأْو أَوْ   فَ ُهَو خُمَريٌَّ، فَِإَذا َكاَن مَلْ جيَِْد، فَ ُهَو اأْلَوَُّل اأْلَوَُّل " َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
 # قال المحقق: ضعيف. 

 
 لَا يَكُونُ حِنْثًا احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ بِمَا ،  بَابُ مَا يَقْرُبُ مِنَ الْحِنْثِ 

ْغَداَد أنبأ احْلَُسنْيُ ْبُن حَيََْي ْبِن َعيَّاشٍ َأْخرَباََن أَبُو اْلَفْتِح ِهاَلُل ْبُن    -  20023 ِد ْبِن َجْعَفٍر بِب َ رٍ ،  حُمَمَّ ثنا َسَلَمةُ ،  ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َُمَشِّ
بِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  َعْن أَ ،  َعِن اْبِن بُ َرْيَدةَ ،  َعْن َعْبِد اْلَكِرمِي َأيِب أَُميَّةَ ،  َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َخاِلدٍ ،  ْبُن َصاِلٍح اأْلَمْحَرُ 

َحَّتَّ ،  فَ َتِبْعتُهُ ،  قَاَل: َفَمَشى ،  اَن َغرْيِي "َوَسلََّم: " اَل َأْخُرُج ِمَن اْلَمْسِجِد َحَّتَّ ُأْخرِبََك ِِبيٍَة َأْو ُسورٍَة مَلْ تَ ْنِزْل َعَلى َنِبٍّ بَ ْعَد ُسَلْيمَ 
الْ  اَبِب  ِإىَل  َهى  اْلَمْسِجدِ ،  َمْسِجدِ انْ ت َ ِة  ُأْسُكفَّ ِمْن  رِْجَلْيِه  ِإْحَدى  فََأْخَرَج  اْلَمْسِجدِ ،  قَاَل:  يف  اأْلُْخَرى  َوَبنْيَ ،  َوبَِقَيِت  بَ ْيِِن  فَ ُقْلُت 

ت َ ،  نَ ْفِسي: " َنِسَي "  َبَل َعَليَّ ِبَوْجِهِه قَاَل: " ِبِِيِّ َشْيٍء تَ ْفَتِتُح اْلُقْرآَن ِإَذا اف ْ قَاَل: قُ ْلُت: بِِبْسِم هللِا  ،  َتْحَت الصَّاَلَة؟ " قَاَل: فَأَق ْ
 ُثَّ َخَرَج " ، الرَّمْحَِن الرَِّحيِم قَاَل: " ِهَي ِهَي "

 ِإْسنَاُدهُ َضِعيفٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 أَوْ عَقَارٌ أَوْ حَيَوَانٌ ،  وَلَهُ عَرَضٌ ،  بَابُ مَنْ حَلَفَ: مَا لَهُ مَال  

ُد ْبنُ   -  20029 ورِيُّ ،   يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ،  ثنا اْلَعبَّاُس الدُّ
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل:   ْيِد هللِا اْلُمنَاِدي  ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُد ْبُن ُعب َ ثنا حُمَمَّ

ْبُن ُعبَاَدةَ  ثنا َرْوُح  اْلَعَدِويُّ ،  قَااَل:  أَبُو نَ َعاَمَة  ْبِن بَُدْيلٍ ،  ثنا  ُمْسِلِم  ِإاَيِس ْبِن زَُهرْيٍ ،  َعْن  ،  هللاُ َعْنهُ   َعْن ُسَوْيِد ْبِن ُهَبرْيََة َرِضيَ ،  َعْن 
َمْأُمورَةٌ  اْلَمْرِء ُمْهَرٌة  " َخرْيُ َماِل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  النَِّبِّ َصلَّى  النَِّبَّ  ،  َعِن  ْعُت  ورِيِّ قَاَل: َسَِ ". َويف رَِوايَِة الدُّ ٌة َمْأبُورٌَة  َأْو ِسكَّ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  
ةٌ قَاَل أَبُو عُ  ْيٍد: ِسكَّ ةُ ِمَن النَّْخلِ ، ب َ َا الَّيِت َقْد َلِقَحتْ ، َوَأمَّا اْلَمْأبُورَةُ ، يَ ُقوُل ِهَي اْلُمْصطَفَّ َا اْلَكِثريَةُ  ، َوأَمَّا اْلُمْهَرةُ اْلَمْأُمورَةُ ،  فَِإَنَّ فَِإَنَّ

 النِّتَاِج " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 أَوْ فِي سَبِيلِ اهللِ أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ عَلَى مَعَانِي الْأَيْمَانِ ،  مَالِهِ صَدَقَةً بَابُ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ  
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ْبِن ِإْسَحاقَ   -  20049 ِد  ْبُن حُمَمَّ اْلُمْقِرُئ أنبأ احْلََسُن  ٍد  ْبُن حُمَمَّ اْلَقاِضي ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ  يَ ْعُقوَب  يُوُسُف ْبُن   ثنا ،  ثنا 
،  َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ ،  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن احْلَاِرِث اْلَمْخُزوِميِّ ،  َأْخرَبّن حَيََْي ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َساملٍِ ،  ثنا اْبُن َوْهبٍ ،  َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى 

ِه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ، َعْن أَبِيهِ  َا النَّْذُر َما ابْ ُتِغَي ِبِه َوْجهُ هللِا " َعْن َجدِّ  اَل: " ِإَّنَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَنْ جَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِنيٍ 

ْيدٍ ،  َما َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  - 20070 ثنا َعْبُد ، َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن اْلُمبَاَركِ ثنا ،  ثنا ُمَعاذُ ْبُن اْلُمَثىنَّ ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
احْلَْنظَِليُّ ،  اْلَواِرِث ْبُن َسِعيدٍ  الزَُّبرْيِ  ُد ْبُن  أَبِيِه َأنَّ رَُجاًل ،  ثنا حُمَمَّ هللاُ َعْنهُ َعْن رَُجلٍ ،  َعْن  ْبَن ُحَصنْيٍ َرِضَي  ثَهُ أَنَّهُ َسَأَل ِعْمَراَن    َحدَّ
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ َحَلَف أَنَّهُ اَل ُيَصلِّ  : " اَل َنْذَر يف  ي يف َمْسِجِد قَ ْوِمِه؟ فَ َقاَل ِعْمَراُن َرِضَي هللاُ َعْنُه: َسَِ

ِد ْبِن الزَُّبرْيِ احْلَْنظَِليِّ ، َمْعِصَيِة هللاِ   َعْن ِعْمَرانَ ، َعْن رَُجٍل َصِحَبهُ  ،وََكفَّارَتُهُ َكفَّارَةُ ميَِنٍي ". َوِقيَل: َعْن حُمَمَّ
 صحيح بدون القصة.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َمْهَرَوْيِه الرَّازِيُّ ثنا احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن اللَّْيِث ح َوَأْخرَباََن أَبُو عَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ   -  20075 ْبِد أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

َثِِن أَبُو َبْكِر ْبُن َداُودَ ،   احْلَاِفظُ هللاِ  َثِِن اْبُن َأِخي اْبِن َوْهبٍ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن َأمْحََد ْبِن اللَّْيثِ ،  َحدَّ ُد ْبُن ِإْدرِيَس َحدَّ ،  ثنا أَبُو َحاتٍِ حُمَمَّ
ي َثِِن حَيََْي ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َساملٍِ ، ثنا َعمِّ ْيِد هللِا ْبِن ُعَمرَ َعْن ، َحدَّ َعِن احْلََسِن َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ، َعْن ُمبَاَرِك ْبِن َفَضاَلةَ ، ُعب َ

 َوَسلََّم قَاَل: " َكفَّارَةُ النَّْذِر َكفَّارَةُ اْلَيِمنِي ".  
ْيُد هللِا ْبُن ُعَمرَ زَاَد أَبُو َبْكِر ْبُن َداُوَد يف رَِوايَِتِه: قَاَل أَبُو َحاتٍِ َوُهَو حمَُ  : َرَوى ُعب َ ُد ْبُن ِإْدرِيَس الرَّاِزيُّ َعْن ُمبَاَرِك ْبِن َفَضاَلَة َهَذا  ،  مَّ

ْيِد هللِا َأَحاِديثَ ، احْلَِديَث اْلَواِحدَ  ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َوَأَصحُّ َشْيٍء ِفيِه َعِن احْلََسِن مَ ، َوَقْد َرَوى ُمبَاَرٌك َعْن ُعب َ  ا قَاَل الشَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ِبْشَرانَ   -  20078 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َأمْحَدَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  اجْلَارُودِ ،  أنبأ َدْعَلُج  اْبُن  ْبُن حَيََْي ،  ثنا  ُد  ْبِن  ،  ثنا حُمَمَّ ُموَسى  ْبُن  ُد  ثنا حُمَمَّ

أَ ،  ثنا َعْبُد اْلَكِرميِ ،  ثنا َخطَّابٌ ،  َأْعنَيَ  ْبِن  ُهَما،  يِب راََبحٍ َعْن َعطَاِء  هللاُ َعن ْ اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ،  َعِن  َعِن النَِّبِّ َصلَّى 
ْيطَاِن َفاَل َوفَاَء لَهُ ، قَاَل: " ِإنَّ النَّْذَر نَْذرَاِن: َفَما َكاَن ّلِلَِِّ َفَكفَّارَتُهُ اْلَوفَاءُ ِبهِ   رَةُ ميَِنٍي " َوَعَلْيِه َكفَّا، َوَما َكاَن لِلشَّ

 حسن. # قال المحقق:
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 وَمَا لَا يُوَفَّى ،  بَابُ مَا يُوَفَّى بِهِ مِنَ النُّذُورِ 
َعِليٍّ   -  20091 ْبُن  اْْلَاِلِق  َعْبُد  َخْنبٍ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ْبُن  ،  أنبأ  ُد  حُمَمَّ ِْمِذيُّ أنبأ  الرتِّ ْبِن ،  ِإَْسَاِعيَل  ُسَلْيَماَن  ْبُن  أَيُّوُب  ثنا 

َثِِن أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب أَُوْيسٍ ،  ِباَللٍ  َثِِن ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَللٍ ،  َحدَّ ، َعْن أَبِيهِ ،  َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ ،  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َحاِرثٍ ،  َحدَّ
ِه  فَ َقاَلْت: " ، ْت ِعْنَد اْلَمْسِجدِ َأنَّ اْمَرأََة َأيِب َذرٍّ َجاَءْت َعَلى اْلَقْصَواِء رَاِحَلِة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َأاَنخَ َعْن َجدِّ

َها آَلُكَلنَّ ِمْن َكِبِدَها َوَسنَ ، اَي َرُسوَل هللاِ  َا النَّْذُر َما  ،  اِمَها " " َنَذْرُت لَِئْن جَنَّاّن هللاُ َعَلي ْ قَاَل: " بِْئَسَما َجَزْيِتيَها لَْيَس َهَذا َنْذرًا، ِإَّنَّ
 ابْ ُتِغَي بِِه َوْجهُ هللِا " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -  20095 أَبُو َعْبِد هللِا  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ْبُن َأيِب طَاِلٍب فَ رَّقَ ُهَما ثنا اْلَعبَّاُس ْبنُ ،  ثنا  ٍد َوحَيََْي   حُمَمَّ
ْيُد هللِا ْبُن ِإاَيِد ْبِن َلِقيطٍ ،  قَااَل: ثنا أَبُو َأمْحََد الزُّبرَْيِيُّ  َلى اْمَرَأةُ َبِشرِي ْبِن اْْلََصاِصَيِة  ،  ثنا ُعب َ ثَ ْتِِن لَي ْ َعْن أَبِيِه ِإاَيِد ْبِن َلِقيٍط قَاَل: َحدَّ

اهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َبِشريًا ، هُ قَ ْبَل َذِلَك: َزمْحًاوََكاَن اَسُْ  َثِِن َبِشرٌي أَنَّهُ ، َفَسمَّ َسَأَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  قَاَلْت: َحدَّ
اجْلُُمَعةِ  يَ ْوِم  َصْوِم  َعْن  َوَسلََّم  أَ ،  َعَلْيِه  اْلي َْوَم  َذِلَك  يَُكلَِّم  اَل  ٍم ُكْنَت َوَأْن  َأايَّ يف  ِإالَّ  اجْلُُمَعِة  يَ ْوَم  َتُصْم  اَل   " َلُه:  فَ َقاَل  قَاَل:  َحًدا؟ 

َهى َعْن ُمْنَكرٍ ، فَ َلَعْمِري أَلَْن َتَكلََّم فَ تَْأُمَر مِبَْعُروفٍ ، َوَأْن اَل ُتَكلَِّم َأَحًدا ، أَْو يف َشْهرٍ ، َتُصوُمَها   َخرْيٌ ِمْن َأْن َتْسُكَت " ، أَْو تَ ن ْ
 صحيح.  قال المحقق: #

 
 بَابُ مَنْ نَذَرَ تَبَرُّر ا أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اهللِ الْحَرَامِ 

َعِميُّ ،  ثنا أَبُو َعِليٍّ احْلَاِفظُ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  20107 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َحْفٍص اْْلَث ْ َسِعيِد ْبِن  ثنا َعِليُّ ْبُن ،  أنبأ حُمَمَّ
ُهَما َمَرًضا، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلدٍ ، ثنا ِعيَسى ْبُن َسَواَدةَ ، َمْسُروٍق اْلِكْنِديُّ  ، َعْن زَاَذاَن قَاَل: َمِرَض اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ ،  َفَدَعا َوَلَدهُ َفَجَمَعُهمْ  ةَ َكَتَب فَ َقاَل: َسَِ َة َماِشيًا َحَّتَّ يَ ْرِجَع ِإىَل َمكَّ ْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َحجَّ ِمْن َمكَّ
َعِماَئِة َحَسَنةٍ  َئةُ أَْلِف ُكلُّ َحَسَنٍة ِمْثُل َحَسنَاِت احْلََرِم " ِقيَل: َوَما َحَسنَاُت احْلََرِم؟ قَاَل: " ِبُكلِّ َحَسَنٍة ِما،  هللاُ َلهُ ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َسب ْ

 َحَسَنٍة ". َوَرَويْ نَا يف ِكتَاِب احْلَجِّ َفْضَل اْلَمْشِي ِإىَل بَ ْيِت هللِا احْلََرامِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِيهِ ،  بَابُ الْهَدْيِ فِيمَا رَكِبَ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق  - 20123 أنبأ ، اْلُمزَكِّي َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
احْلََكمِ  َعْبِد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  َوْهبٍ ،  حُمَمَّ اْبُن  يَزِيدَ ،  أنبأ  ْبُن  هللِا  َعْبُد  هللاِ ،  َأْخرَبّن  ْيِد  ُعب َ ْبِن  حَيََْي  أَبِيهِ ،  َعْن  ُهَريْ َرةَ ،  َعْن  َأيِب  َعْن 

نَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيِسرُي يف رَْكٍب يف َجْوِف اللَّْيلِ  ،  ِإَذ َبُصَر ِِبَيَاٍل َقْد نَ َفَرْت ِمْنهُ ِإبُِلُهمْ ،  َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: بَ ي ْ
ْيَت َماِشَيًة ُعْراَينًَة اَنِقَضةً  ،  اِبْمرََأٍة ُعْراَينٍَة اَنِقَضٍة َشْعَرَها فَِإَذا ُهَو  ،  فَ َنظَرَ ،  فَأَنْ َزَل رَُجاًل  فَ َقاَل: َما َلِك؟ قَاَلْت: ِإّّنِ َنَذْرُت َأْن َأُحجَّ اْلب َ
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اِبللَّْيلِ ،  َشْعِري الطَّرِيَق  ُب  َوأَتَ َنكَّ َهاِر  اِبلن َّ ُن  أََتَكمَّ هللاُ  ،  فَأاََن  َصلَّى  النَِّبَّ  َوَسلَّمَ فَأََتى  َفُمْرَها ،  فََأْخرَبَهُ ،  َعَلْيِه  َها  إِلَي ْ اْرِجْع   " فَ َقاَل: 
َقِطعٍ  ْلَبْس ثِيَاهَبَا َوْلتُ ْهِرْق َدًما " َهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيٌف َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر ُمن ْ  ُدوَن ِذْكِر اْْلَْدِي ِفيهِ ، فَ ْلت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب ُهَو اأْلََصمُّ ،  َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   َأْخرَباََن أَبُو  -  20124 ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب ،  َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن قَااَل ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
ْبُن َعطَاءٍ ،  طَاِلبٍ  اِب  اْلَوهَّ أَيُّوبَ ،  أنبأ َسِعيدٌ ،  أنبأ َعْبُد  َأنَّ َرُسوَل  ،  َعْن  نَْظَرةٌ َعْن ِعْكرَِمةَ  ِمْنهُ  هللاَ َعَلْيِه َوَسلََّم َحاَنْت  ،  هللِا َصلَّى 

فَ َقاَل َرُسوُل هللِا ،  َنَذَرْت َأْن حَتُجَّ َماِشَيًة اَنِشَرًة َشْعَرَها،  قَالُوا: اَي رَُسوَل هللاِ ،  فَ َقاَل: " َما َهِذِه؟ " ،  فَِإَذا ُهَو اِبْمَرأٍَة اَنِشَرٍة َشْعَرَها
 َوْلرَتَْكْب " ، ِه َوَسلََّم: " ُمُروَها فَ ْلتُ َغطِّي رَْأَسَها َصلَّى هللاُ َعَليْ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

فُوَركٍ   -  20125 ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثَ نَا  َجْعَفرٍ ،  َحدَّ ْبُن  هللِا  َعْبُد  َحبِيبٍ ،  أنبأ  ْبُن  يُوُنُس  َداُودَ ،  ثنا  أَبُو  ْبُن ،  ثنا  َصاِلُح  َعاِمٍر  أَبُو  ثنا 
ِشْنِظريٍ ،  ُرْسُتمَ  ْبِن  احْلََسنِ ،  َعْن َكِثرِي  َعَلْيِه ،  َعِن  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ِفينَا  قَاَم  قَ لََّما  قَاَل:  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُحَصنْيٍ  ْبِن  ِعْمَراَن  َعْن 

َلةِ  َلِة َأْن تَ ْنِذَر َأْن ََتْرَِم أَنْ َفهُ   َوقَاَل:،  َوَسلََّم ِإالَّ َحث َّنَا ِفيِه َعَلى الصََّدَقِة َوََنَااَن َعِن اْلُمث ْ َلِة َأْن تَ ْنِذَر َأْن حَتُجَّ ،  " ِإنَّ ِمَن اْلُمث ْ َوِمَن اْلُمث ْ
ُد ْبُن َعْبِد هللِا اأْلَ   ،َماِشيًا َعْن َصاِلٍح َوقَاَل يف احْلَِديِث ْنَصاِريُّ  فَِإَذا نََذَر َأَحدُُكْم َأْن حَيُجَّ َماِشيًا فَ ْليُ ْهِد َهْداًي َوْلريََْكْب " َوَرَواهُ حُمَمَّ

 " َوْلرَيَْكْب  َبَدنًَة  فَ ْليُ ْهِد   " 
دٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  20126 ْغَداَد أنبأ أَبُو ِقاَلبََة َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن حُمَمَّ َغِويُّ بِب َ ُد ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن ِإْسَحاَق اْلب َ ثنا حُمَمَّ

َفِفيِه ،  ِمْن ِعْمَرانَ ثنا َصاِلُح ْبُن ُرْسُتَم َفذََكَرهُ مِبَْعنَاه َوقَاَل " فَ ْليُ ْهِد َبَدنًَة َوْلرَيَْكْب " َواَل َيِصحُّ ََسَاُع احْلََسِن  ،  ْبِد هللِا اأْلَْنَصاِريُّ ْبُن عَ 
 َوهللاُ َأْعَلُم َورُِوَي ِفيِه: َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، ِإْرَسالٌ 

 ضعيف.  قال المحقق: #
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ْغَداَد: أنبأ َعْبُد هللاِ  - 20151 ِد ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّاُن بِب َ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن حُمَمَّ َوْيهِ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَّ ثنا  ،  ْبُن َجْعَفِر ْبِن َدَرْست َ
ُكوّنِّ ،  َعْن رَاِشِد ْبِن َسْعدٍ ،  ثنا َصْفَواُن ْبُن َعْمرٍو ،  ثنا أَبُو اْلَيَمانِ ،  يَ ْعُقوُب ْبُن ُسْفيَانَ  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  ،  َعْن َعاِصِم ْبِن مُحَْيٍد السَّ

هللاُ َعْنهُ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َرِضَي  بَ َعَثهُ النَِّبُّ َصلَّى  ا  َلمَّ بَِوِصيَّةٍ   أَنَّهُ  النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمَعهُ يُوِصيِه  اْلَيَمِن َخَرَج  َوُمَعاذٌ  ،  ِإىَل 
رَاِحَلِتهِ ،  رَاِكبٌ  مَيِْشي حَتَْت  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  تَ ْلقَ ،  َوَرُسوُل  اَل  َأْن  َعَسى  أَْنَت  ُمَعاذُ  اَي   " قَاَل:  فَ رََغ  ا  َعاِمي فَ َلمَّ بَ ْعَد  اّنَ 

 َوَلَعلََّك َأْن ََتُرَّ مِبَْسِجِدي َوَقرْبِي ".  ، َهَذا 
ْيُخ: " َوَهَذا يف بَ ْعثَِتِه الثَّانَِيةِ   قَاَل الشَّ

 حسن. # قال المحقق:
 

َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَالُوا: َوأَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 20166
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُسَلْيَماَن اْلرُبُلُِّسيُّ  َعْن ،  َعِريُّ ثنا حَيََْي ْبُن بُ َرْيٍد اأْلَشْ ،  ثنا اْلَعاَلءُ ْبُن َعْمرٍو احْلََنِفيُّ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن َعطَاءٍ ،  اْبِن ُجَرْيجٍ  اْلَقاِضي يف ،  َعْن  ِإَذا َجَلَس  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  َرِضَي هللاُ َعن ْ
 َما مَلْ جَيُْر فَِإَذا َجاَر َعَرَجا َوتَ رََكاهُ " ، انِهِ َمَكانِِه َهَبَط َعَلْيِه َمَلَكاِن ُيَسدَِّدانِِه َويُ َوفَِّقانِِه َويُ ْرِشدَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيٍد الصَّفَّارُ   -  20170 ُد ْبُن اْلَفَرِج اأْلَْزَرقُ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَداَن، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ، ثنا أَبُو النَّْضرِ ،  ثنا حُمَمَّ
ُشْعَبةُ  يَ ُقولُ ،  ثنا  اِبْلُكوفَِة  اْلَعامَِّة  قَاِضَي  وََكاَن  قَ ْيٍس،  ْبَن  ْعُت ُكْرُدوَس  قَاَل: َسَِ َمْيَسَرَة،  ْبِن  اْلَمِلِك  َعْبِد  رَُجلٌ َعْن  َأْخرَبّن  ِمْن ،  : 

َع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:،  َأْصَحاِب بَْدرٍ  ُعَد يف ِمْثِل َهَذا اْلَمْجِلِس َأَحبُّ ِإِلَّ ِمْن َأْن أُْعِتَق َأْربََع  أَنَّهُ َسَِ " أَلَْن أَق ْ
يِّ َُمِْلٍس يَ ْعِِن؟ " قَاَل: " َكاَن قَاِضيًا " ، رِقَاٍب "  قَاَل ُشْعَبُة: فَ ُقْلُت: أِلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اأْلَ   -  20172 ْبُن احْلَاِرِث  َبْكِر  أَبُو  َهاّنُّ َأْخرَباََن  احْلَاِفظُ ،  ْصب َ ْبُن ُعَمَر  ، ثنا  ،  أنبأ َعِليُّ  احْلَْضَرِميُّ ْبُن َهارُوَن  ُد  أَبُو َحاِمٍد حُمَمَّ ثنا 
َعِليٍّ  ْبُن  َسِعيدٍ ،  َعْمُرو  ْبُن  حَيََْي  َسِعيدٍ ،  ثنا  ْبُن  ُُمَاِلُد  َعاِمرٌ ،  ثنا  َثِِن  َمْسُروقٍ ،  َحدَّ هللِا،  ،  َعْن  َعْبِد  َعْنهُ َعْن  هللاُ  النَِّبِّ ،  َرِضَي  َعِن 

قَاَل: َوقَاَل َمْسُروٌق " أَلَْن أَْقِضَي يَ ْوًما ِِبَقٍّ ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َما ِمْن َحاِكٍم حَيُْكُم َبنْيَ النَّاِس. . . " َفذََكَر احْلَِديثَ 
 يِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ " َأَحبُّ ِإِلَّ ِمْن َأْن َأْغُزَو َسَنًة يف َسبِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ،  بَابُ فَضْلِ الْمُؤْمِنِ الْقَوِيِّ الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِ النَّاسِ 
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احْلَاِفظُ   -   20175 أَبُو اْلَعبَّاسِ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ْبنُ ،  ثنا اْلَعبَّاسُ ،  ثنا  ُد  الطَّنَاِفِسيُّ ثنا حُمَمَّ ْيٍد  اأْلَْعَمشُ ،   ُعب َ َعْن حَيََْي ،  ثنا 
بٍ  ٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ،  َوَأيِب َصاِلحٍ ،  ْبِن َوَثَّ َم: " اْلُمْؤِمُن  َعْن َشْيٍخ ِمْن َأْصَحاِب حُمَمَّ

 َواَل َيْصرِبُ َعَلى َأَذاُهْم " ،  َأْعظَُم َأْجًرا ِمَن اْلُمْؤِمِن الَِّذي اَل خُيَاِلُط النَّاسَ ، َوَيْصرِبُ َعَلى َأَذاُهمْ ، اسَ الَِّذي خُيَاِلُط النَّ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
َبْكِر ْبُن فُوَركٍ   -  20176 يُوُنُس ْبُن  ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو  أَبُو َداُودَ ،  َحِبيبٍ ثنا  ْبِن  ،  ثنا ُشْعَبةُ ،  ثنا  اأْلَْزَرِق  َعِن 

َسَفرٍ ،  قَ ْيسٍ  يف  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ  َساَلَمَة  ْبِن  َعْسَعَس  َأْصَحاِبهِ ،  َعْن  ِمْن  رَُجاًل  ِإّّنِ  ،  فَ َفَقَد   " فَ َقاَل:  بِِه  فَُأيتَ 
َأْخُلوَ  َأْن  ِبِعبَاَدِة َريبِّ َأرَْدُت     ، " النَّاَس  تَ ْفَعْلهُ ،  َوَأْعَتِزَل  " َفاَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  " ،  فَ َقاَل َرُسوُل  ِمْنُكْم  َأَحٌد  يَ ْفَعْلهُ  ، َواَل 

 َأْربَِعنَي َعاًما َخالِيًا " " فَ َلَصرْبُ َساَعٍة يف بَ ْعِض َمَواِطِن اْلُمْسِلِمنَي َخرْيٌ ِمْن ِعبَاَدِة ، قَاَْلَا َثاَلَثً 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 أَوْ نَهْي ا عَنْ مُنْكَر  مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ ،  بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ وَسَائِرَ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ مِمَّا يَكُونُ أَمْر ا بِمَعْرُوفٍ 

أَبُو    -  20180 ثَ نَا  بْ َحدَّ إِبْ َراِهيُم  ثنا  اْلَقطَّاُن،  احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  ِإْماَلًء،  يُوُسَف،  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  احْلَاِرِث حُمَمَّ ُن 
ْغَداِديُّ  ْعُت َأاَب َنْضَرَة حُيَدِّ ، َعْن قَ تَاَدةَ ، ثنا ُشْعَبةُ ، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ ، اْلب َ أنبأ أَبُو  ، ُث َعْن، ح، َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ قَاَل َسَِ

امُ  ُد ْبُن حَيََْي ،  َبْكٍر اْلَفحَّ َعْن َأيِب َسِعيٍد ،  َعْن َأيِب َنْضَرةَ ،  َعْن قَ تَاَدةَ ،  َوَعْبُد الصََّمِد، قَااَل: ثنا ُشْعَبةُ ،  ثنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ،  ثنا حُمَمَّ
هللاُ  النَّاِس َأْن ي َ اْْلُْدرِيِّ َرِضَي  َعنَّ َأَحدَُكْم خَمَافَةُ  " اَل مَيْن َ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  "  َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  ِإَذا َعِلَمهُ  َتَكلََّم ِِبَقٍّ 

لُِّغ يف ، قَاَل أَبُو َسِعيٍد: " َفَما زَاَل بِنَا اْلَباَلءُ َحَّتَّ َقصَّْرانَ  رِّ ".   َوِإانَّ لَنُ ب َ  السِّ
َهاّنُّ   -   20181 ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ هللِا  ثَ نَا َعْبُد  اْلَقطَّانُ ،  َوَحدَّ بَْكٍر  أَبُو  ْبُن احْلَاِرثِ ،  أنبأ  ِإبْ َراِهيُم  بَُكرْيٍ ،  ثنا  ْبُن َأيِب  ثنا ،  ثنا حَيََْي 

ْعُت أاََب َنْضَرَة حُيَدُِّث عَ ، ُشْعَبةُ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ، ْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِّ َعْن َأيِب َمْسَلَمَة، قَاَل: َسَِ
 ْعتُ ُثَّ رَجَ ، َفَمَْلُْت َمَساِمَعهُ ، َفذََكَرُه. قَاَل أَبُو َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ َوَذاَك الَِّذي مَحََلِِن َعَلى َأْن رََحْلُت ِإىَل ُمَعاِويَةَ ، َوَسلَّمَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

امُ ، َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ  - 20186 ُد ْبُن حَيََْي ، أنبأ أَبُو َبْكٍر اْلَفحَّ ُم ْبُن ُسَلْيَماَن قَاِرُئ  ، ثنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلمٍ ، ثنا حُمَمَّ ثنا َسالَّ
طَاِهٍر،   أَبُو  َوَأْخرَباََن  ح،  اْلَبْصَرِة،  وِريُّ َأْهِل  الدُّ اْلَعبَّاُس  ثنا   ، َدآاَبِذيُّ اْلُمَحمَّ طَاِهٍر  أَبُو  أنبأ  َزَة ،  قَاَل:  َجن ْ ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  يَزِيُد  ثنا 

اْلَبْصرِيُّ ،  اْلَمَداِئِِنُّ  اْلُمْنِذِر اْلُمْقرُِئ  أَبُو  ٌم  ِد ْبِن َواِسعٍ ،  ثنا َسالَّ الصَّاِمتِ ،  َعْن حُمَمَّ هللِا ْبِن  َأيِب َذرٍّ عَ ،  َعْن َعْبِد  هللاُ َعْنهُ  ،  ْن  َرِضَي 
َوأََمَرّن ،  َواَل أَْنظَُر ِإىَل َمْن ُهَو فَ ْوِقي،  وّن قَاَل: َأْوَصاّن َخِليِلي َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسْبٍع: َأَمَرّن َأْن أَْنظَُر ِإىَل َمْن ُهَو دُ 

اْلَمَساِكنيِ  مِ ،  ِِبُبِّ  نُ وِّ  ُهمْ َوالدُّ ئًا ،  ن ْ َأَحًدا َشي ْ َأْسَأَل  َأْن اَل  الرَِّحمَ ،  َوَأَمَرّن  َأِصَل  َأْن  َأْدبَ َرتْ ،  َوَأَمَرّن  أَقُوَل احْلَقَّ ،  َوِإْن  َأْن  ،  َوأََمَرّن 
َة ِإالَّ اِبهللِ َوأََمَرّن َأْن ُأْكِثَر ِمنْ ،  َوَأَمَرّن َأْن اَل َيَُْخَذّن يف هللِا َلْوَمةُ اَلئِمٍ ،  َوِإْن َكاَن ُمرًّا َا ِمْن َكْنِز اجْلَنَِّة  ،   قَ ْوِل: اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ فَِإَنَّ

َدآاَبِذيِّ   ". لَْفُظ َحِديِثِه َعِن اْلُمَحمَّ
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ِبْشَرانَ   -  20187 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ثنا  ،  َوَأْخرَباََن   ، اْلَبْخرَتِيِّ ْبِن  ْبُن َعْمرِو  ُد  أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ اْلَفَسِويُّ أنبأ  ٍد  ْبُن حُمَمَّ ثنا ،  ِإَْسَاِعيُل 
انَ ، َمكِّيُّ ْبُن ِإبْ َراِهيمَ  ِد ْبِن َواِسعٍ ، َواحْلََسُن ْبُن ِدينَارٍ ، ثنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ ْماَلءِ ، َعْن حُمَمَّ  َفذََكَرهُ ِبِِْسنَاِدِه ََنَْوهُ يف التَّاِسِع ِمَن اإْلِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعِليِّ َأخْ  -  20194 ٍد َجنَاُح ْبُن نَُذْيِر ْبِن َجنَاٍح اْلَقاِضي اِبْلُكوفَِة، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ  ْبِن ُدَحْيٍم، ثنا َأمْحَُد ْبُن  رَباََن أَبُو حُمَمَّ
ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى ، َحازِِم ْبِن َأيِب َغْرزَةَ  َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة، قَاَل: " َكانُوا ِعْنَد َعْبِد ، َعِن الرَّبِيِع ْبِن أََنسٍ ، الرَّازِيُّ ثنا أَبُو َجْعَفٍر ، أنبأ ُعب َ

النَّاسِ  َبنْيَ  يَ َقُع  َما  رَُجَلنْيِ  َبنْيَ  فَ َوَقَع  َمْسُعوٍد  ْبِن  أَقُ ،  هللِا  َأاَل   " بَ ْعُضُهْم:  فَ َقاَل  َصاِحِبِه،  ِإىَل  ُهَما  ِمن ْ َواِحٍد  فَآُمَرُُهَا فَ َوَثَب ُكلُّ  وُم 
 آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْ ُفَسُكْم  َوَأَْنَاُُهَا َعِن اْلُمْنَكِر "، فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: " َعَلْيَك نَ ْفَسَك، ِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل قَاَل }اَي أَي َُّها الَِّذينَ ،  اِبْلَمْعُروفِ 

فَ َقاَل: " مَلْ جيَِْئ َتَِْويُل َهِذِه اآْليَِة بَ ْعُد، ِإنَّ اْلُقْرآَن أُْنِزَل  ،  َسِمَعَها اْبُن َمْسُعودٍ [ فَ 105اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْ تُْم{ ]املائدة:  
يَ ْنِزلَ  َأْن  َمَضى َتَِْويُلهُ قَ ْبَل  أُْنِزَل وََكاَن ِمْنهُ آٌي  ْومِ ،  ِحنَي  َتَْوِيُلهُ بَ ْعَد اْلي َ ِمْنهُ آٌي َوَقَع  اَعةِ   َقُع َتَِْويُلهُ َوِمْنهُ آٌي ي َ ،  وََكاَن  ،  ِعْنَد السَّ

اَعِة، َوِمْنهُ آٌي يَ َقُع َتَِْويُلهُ بَ ْعَد يَ ْوِم احلَِْساِب َواجْلَنَِّة َوالنَّارِ  ،  َفَما َداَمْت قُ ُلوبُُكْم َواِحَدًة َوَأْهَواؤُُكْم َواِحَدةً ، َوَما ذََكُروا ِمْن أَْمِر السَّ
ًعا َومَلْ يَذُ  ًعا َوَذاَق بَ ْعُضُكْم ِبََْس  ،  َفُمُروا َواَْنَْوا ،  ْق بَ ْعُضُكْم ِبََْس بَ ْعضٍ َومَلْ تَ ْلِبُسوا ِشي َ َلَفِت اْلُقلُوُب َواأْلَْهَواءُ َوأُْلِبْسُتْم ِشي َ فَِإَذا اْخت َ

 َفِعْنَد َذِلَك َجاَء َتَِْويُلَها " ، فَاْمُرٌؤ َونَ ْفُسهُ ، بَ ْعضٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  20195 اِفِعيُّ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ َأْخرَبّن حَيََْي  ،  أنبأ الشَّ

، َوُهَو يَ ْقَرأُ يف اْلُمْصَحِف قَ ْبَل َأْن َيْذَهَب َبَصُرهُ َوُهَو يَ ْبِكي  َعْن ِعْكرَِمَة، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى اْبِن اْلَعبَّاسِ ،  ثنا اْبُن ُجَرْيجٍ ،  ْبُن ُسَلْيمٍ 
قَاَل: " قَ ْريَةٌ ،  فَ ُقْلُت: " َوَما أَيْ َلُة؟ " ،  فَ ُقْلُت: " َما يُ ْبِكيَك اَي اْبَن َعبَّاٍس؟ َجَعَلِِن هللاُ ِفَداَءَك "، فَ َقاَل ِل: " َهْل تَ ْعِرُف أَيْ َلَة " 

هِبَا   ْبتِ َكاَن  السَّ يَ ْوَم  احْلِيتَاَن  َعَلْيِهُم  هللاُ  َفَحرََّم  ُهوِد  اْلي َ ِمَن  َِسَاٌن َكأَْمثَاِل  ،  اَنٌس  بِيٌض  ُشرًَّعا  َسْبِتِهْم  يَ ْوَم  َتَْتِيِهْم  ِحيتَاَُنُْم  َفَكاَنْت 
ملَْ  ْبِت  السَّ يَ ْوِم  َغرْيَ  فَِإَذا َكاَن  َوأَْبِنيَاَِتِْم  ِِبَْفِنيَائِِهْم  َشِديَدةٍ ،  جيَُِدوَها  اْلَمَخاِض  َوَمؤُونٍَة  َمَشقٍَّة  يف  ِإالَّ  يُْدرُِكوَها  بَ ْعُضُهْم ،  َومَلْ  فَ َقاَل 

ْعضٍ  ُهْم: " لََعلَّنَا َلْو َأَخْذاَنَها يَ ْوَم السَّْبتِ ،  لِب َ ْبِت " ،  َأْو َمْن قَاَل َذِلَك ِمن ْ ُهمْ فَ َفَعَل َذِلَك  ،  َوَأَكْلنَاَها يف َغرْيِ يَ ْوِم السَّ ،  َأْهُل بَ ْيٍت ِمن ْ
َواءِ  فََأَخَذَها آَخُروَن َحَّتَّ َفَشا َذِلَك  ،  فَ َقالُوا: " َوهللِا َما نَ َرى َأَصاَب َبِِن ُفاَلٍن َشْيٌء "،  فََأَخُذوا؛ َفَشَوْوا؛ فَ َوَجَد ِجريَاَُنُْم رِيَح الشِّ

هُبُْم َعَذااًب َشِديًدا{ ،  َوِفْرقٌَة ََنَتْ ،  تْ فَاْفرَتَقُوا ِفَرقًا َثاَلثًَة: ِفْرَقٌة َأَكلَ ،  ِفيِهْم وََكثُ رَ  َوِفْرَقةٌ قَاَلْت " }ملَ تَِعظُوَن قَ ْوًما هللاُ ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذِّ
ُيِصيَبُكُم هللاُ ِِبَسْ 164]األعراف:   هللِا َوِعتَابَهُ َأْن  ِإانَّ َُنَذِّرُُكْم َغَضَب  ََنَْت:  الَّيِت  اْلُفْرَقةُ  " فَ َقاَلِت  َما [  ْعِض  بِب َ أَْو  َأْو َقْذٍف  ٍف 

ورِ  السُّ ِمَن  َفَخَرُجوا   " قَاَل:   ،" ِفيِه  َوأَنْ ُتْم  َمَكاٍن  يف  نُ بَايُِتُكْم  اَل  اْلَعَذاِب، َوهللِا  ِمَن  اْلَغدِ ،  ِعْنَدهُ  ِمَن  َعَلْيِه  اَبَب ،  فَ َغَدْوا  َفَضَربُوا 
ورِ  ُهْم َأَحدٌ ،  السُّ ورِ ،  فَأَتَ ْوا ِبُسلَّمٍ ،  فَ َلْم جيُِب ْ ورِ ،  فََأْسَنُدوهُ ِإىَل السُّ ُهْم رَاٍق َعَلى السُّ ِقَرَدٌة َوهللِا َْلَا  ،  فَ َقاَل: اَي ِعبَاَد هللاِ ،  ُثَّ رَِقَي ِمن ْ

َمرَّاتٍ ،  َأْذاَنٌب تَ َعاَدى ورِ ،  َثاَلَث  السُّ نَ َزَل ِمَن  النَّاُس َعَلْيِهمْ ،  فَ َفَتَح السُّورَ ،  ُثَّ  الْ ،  َفَدَخَل  ْنسِ فَ َعَرَفِت  ِمَن اإْلِ َومَلْ ،  ُقُروُد أَْنَساهَبَا 
ْنُس أَْنَساهَبَا ِمَن اْلُقُرودِ  ْنسِ ،  تَ ْعِرِف اإْلِ ْنَساُن: " ،  َويَ ْلَصُق بِهِ ،  فَ َيْحَتكُّ بِهِ ،  قَاَل: فَ يَْأيت اْلِقْرُد ِإىَل َنِسيِبِه َوَقرِيِبِه ِمَن اإْلِ َويَ ُقوُل اإْلِ

ْنسِ ،  َويَ ْبِكي،  َأْي: نَ َعمْ ،  رَْأِسهِ أَْنَت ُفاَلٌن؟ " فَ ُيِشرُي بِ  ْنَساُن: " أَْنِت ُفاَلنَُة؟  ،  َوَتَْيت اْلِقْرَدةُ ِإىَل َنِسيِبَها َوَقرِيِبَها ِمَن اإْلِ ُقوُل َْلَا اإْلِ فَ ي َ
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ِبَرْأِسَها نَ َعمْ ،  " فتشرُي  ْراَنُكْم َغضَ ،  َوتَ ْبِكي،  َأْي:  ِإانَّ َحذَّ  " ْنُس:  اإْلِ ُقوُل َْلُُم  َأْو  فَ ي َ َمْسٍخ  َأْو  ُيِصيَبُكْم ِِبَْسٍف  َأْن  هللِا َوِعَقابَهُ  َب 
ُهَما: فََأَْسَُع هللاَ تَ َعاىَل يَ ُقوُل }فَأجنَْ  ْعِض َما ِعْنَدهُ ِمَن اْلَعَذاِب، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ وِء َوَأَخْذاَن  بِب َ َهْوَن َعِن السُّ نَا الَِّذيَن يَ ن ْ ي ْ

ُهَما: " َفَكْم ُموا بَِعَذاٍب بَِئيٍس مِبَا َكانُوا يَ ْفُسُقوَن{ َفاَل َأْدرِي َما فَ َعْلِت اْلِفْرقَةُ الثَّالِثَُة؟ " قَاَل اْبُن َعبَّاسٍ الَِّذيَن ظَلَ   َرِضَي هللاُ َعن ْ
تَ َرى   َأاَل  " فَ ُقْلُت:  نَ ْنَه َعْنُه، قَاَل ِعْكرَِمُة:  ُمْنَكًرا فَ َلْم  أَْنَكُروا وََكرُِهوا ِحنَي قَالُوا: }ملَ    -ِِن هللاُ ِفَداَءَك  َجَعلَ   -َقْد رَأَيْ نَا  ُْم َقْد  أَنَّ

]األعراف:   َشِديًدا{  َعَذااًب  ُمَعذِّهُبُْم  أَْو  ُمْهِلُكُهْم  هللاُ  قَ ْوًما  "164َتِعظُوَن  َذِلكَ ،  [  قُوِل  غَِليَظنيِ ،  فََأْعَجَبهُ  ِبرُبَْدْيِن  ِل  ، َوَأَمَر 
 َفَكَسانِيِهَما 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

امُ ، َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ  - 20200 ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم أَبُو َبْكٍر اْلَفحَّ ُد ْبُن حَيََْي ، أنبأ حُمَمَّ لُ ، ثنا حُمَمَّ الَّ ثنا ِهَشاٌم  ، ثنا أَبُو َُهَّاٍم الدَّ
َرِضَي هللاُ ،  َعْن َعاِئَشةَ ،  َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبرَْيِ ،  َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن ُعْثَمانَ ،  ُعْثَماَن ْبِن َهاِنئٍ َعْن َعْمرِو ْبِن ،  يَ ْعِِن: اْبَن َسْعدٍ   -

َها قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوًما َوضَّأَ َوَخَرَج َوَما يَُكلُِّم ، َشْيءٌ فَ َعَرْفُت يف َوْجِهِه َأْن َقْد َحَضَرهُ ، َعن ْ فَ ت َ
ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل: " ُمُروا اِبْلَمْعُروِف ، فَ َقَعَد َعَلى اْلِمْنرَبِ ُثَّ قَاَل: " أَي َُّها النَّاسُ ، فَ َلِصْقُت اِبحْلُُجرَاِت َأَْسَُع َما يَ ُقولُ ، َأَحًدا 

ْنِصُروّن َفاَل أَْنُصرَُكْم " ، َوَتْسأَلُوّن َفاَل أُْعِطَيُكمْ ، ْبِل َأْن َتْدُعوّن َفاَل ُأِجيَبُكمْ َواَْنَْوا َعِن اْلُمْنَكِر ِمْن ق َ   َوَتْست َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 20201 ُد ْبُن َأمْحََد اْلَمْحبُويِبُّ ، َحدَّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ، مِبَْرَو، ثنا َأمْحَُد ْبُن َسيَّارٍ  َأْخرَبّن أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َلةَ  ْبِن َجب َ َأيِب ،  ُعْثَماَن  ِبَسِجْستَاَن يف ُسَراِدِقِه َفَسِمْعُت َشْيًخا ،  ثنا ُشْعَبةُ ،  َأْخرَبّن  اْلُمَهلَِّب  ْبِن  ُمْدِرِك  َمَع  َعْن َِسَاٍك، قَاَل: " ُكنَّا 
ُسْفيَ  َأيِب  َعْن  اْلُمطَِّلبِ حُيَدُِّث  َعْبِد  ْبِن  احْلَاِرِث  ْبِن  َيَُْخُذ ،  اَن  اَل  أُمًَّة  يُ َقدُِّس  اَل  هللاَ  ِإنَّ   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن 

ْعَتٍع " ، الضَِّعيُف َحقَّهُ ِمَن اْلَقِويِّ   َوُهَو َغرْيُ ُمت َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  20202 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ثَ نَا  َهاِنئٍ ،  َوَحدَّ ْبِن  َصاِلِح  ْبُن  ُد  طَاِلبٍ ،  ثنا حُمَمَّ َأيِب  ْبُن  إِبْ َراِهيُم  ُموَسى،  ثنا  أَبُو  ،  َوبُ ْنَدارٌ ،  ثنا 

ُد ْبُن َجْعَفرٍ  ثنا حُمَمَّ هللِا ْبِن َأيِب ،  َعْن َِسَاِك ْبِن َحْربٍ ،  ثنا ُشْعَبةُ ،  قَااَل:  اْلُمطَِّلِب قَاَل: َكاَن  َعْن َعْبِد  احْلَاِرِث ْبِن َعْبِد   ُسْفيَاَن ْبِن 
ََتْرٌ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعَلى  ََتْرًا،  ِلَرُجٍل  َحِكيٍم  بِْنِت  َخْوَلَة  ِمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  ْقَرَض  فَاْست َ َقاَضاهُ  يَ ت َ ،  فََأََتهُ 

هُ َوَأعْ  ِإايَّ ََتْرٌ ،  طَاهُ  ِعْنِدي  َقْد َكاَن  ِإنَّهُ  َأَما   " "،  َوقَاَل:  اْلُمْؤِمنُونَ ،  َوَلِكنَّهُ َكاَن ُغرْبًا  هللِا  ِعبَاُد  يَ ْفَعُل  " َكَذِلَك  قَاَل:  اَل ،  ُثَّ  هللاَ  ِإنَّ 
عْ  ُم َعَلى أُمٍَّة اَل َيَُْخُذ الضَِّعيُف ِفيِهْم َحقَّهُ َغرْيَ ُمت َ  َتٍع ".  َيرَتَحَّ

 َهَذا ُمْرَسٌل َوُهَو الصَِّحيحُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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َعْبَدانَ   -  20203 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  الصَّفَّارُ ،  َأْخرَباََن  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  اْلُمَثىنَّ ،  أنبأ  ْبُن  ُمَعاذُ  ُسَلْيَمانَ ،  ثنا  ْبُن  َسِعيُد  َعْن  ،  ثنا 

اِئبِ ، يِب اأْلَْسَودِ يَ ْعِِن: اْبَن أَ  -َمْنُصوٍر  ا َقِدَم َجْعَفٌر ، َعِن اْبِن بُ َرْيَدةَ ، َعْن حُمَاِرِب ْبِن ِدََثرٍ ، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ َعْن أَبِيِه، قَاَل: َلمَّ
، رَأَْيَت؟ " قَاَل: رَأَْيُت اْمَرأًَة َعَلى رَْأِسَها ِمْكَتٌل ِمْن طََعامٍ ِمَن احْلََبَشِة قَاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما َأْعَجُب َشْيٍء 

َلكَ  " َوْيٌل  يَ رُْكُض فََأْذرَاهُ َفَجَعَلْت جَتَْمُع طََعاَمَها َوقَاَلْت:  اْلَمِلُك ُكْرِسيَّهُ ،  َفَمرَّ فَاِرٌس  "،  ،  يَ ْوَم َيَضُع  الظَّاملِِ  فَ يَْأُخُذ لِْلَمظُْلوِم ِمَن 
َوُهَو  ،  أَْو: " َكْيَف ُقدَِّسْت؟ اَل يُ ْؤَخُذ ِلَضِعيِفَها ِمْن َشِديِدَها ،  اَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتْصِديًقا لَِقوِْلَا: " اَل قُدَِّسْت أُمٌَّة " فَ قَ 

 ." ْعَتٍع  ُمت َ  َغرْيُ 
ثنا اأْلَْسَفاطِ   -  20204 ثنا َأمْحَُد،   ، ثنا َمْنُصوُر ْبُن  ،  يُّ َوَأْخرَباََن َعِليٌّ ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن َسْعَدَوْيِه،  اْلَفْضِل،  ْبُن  اْلَعبَّاِس  َوُهَو 

اِئبِ ،  َأيِب اأْلَْسَودِ  ْصِب َعْن ِبَذِلَك. َوَقْد َمَضى يف ِكتَاِب اْلغَ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعِن اْبِن بُ َرْيَدةَ ،  َعْن حُمَاِرِب ْبِن ِدََثرٍ ،  َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ
اِئبِ ، َعْمرِو ْبِن َأيِب قَ ْيسٍ   بَِنْحِوِه َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ ،  َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 أَوْ رَأَى فَرْضَهَا عَنْهُ بِغَيْرِهِ سَاقِطًا ،  نَفْسِهِ ضَعْفًا وَكَرَاهِيَةِ تَوَلِّي أَعْمَالِهَا لِمَنْ رَأَى مِنْ  ،  بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِمَارَةِ 
ْبِن زَْيٍد  ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -   20215 ْبُن َعِليِّ  ُد  َة، ثنا حُمَمَّ ُس، مِبَكَّ ابَّ الدَّ الرَّمْحَِن  ْبُن َعْبِد  اْلَعزِيِز  ٍد َعْبُد  ثنا أَبُو حُمَمَّ

ِد ْبِن َعْجاَلنَ ،  ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذِر احْلَِزاِميُّ   ،اْلَمكِّيُّ  هِ ،  َعْن أَبِيهِ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعْن َجدِّ
هُ اْلَعْدلُ ،  ِإالَّ َوُهَو يُ ْؤَتى ِبِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َمْغُلواًل ،  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما ِمْن َأِمرِي َعَشَرةٍ  َأْو ،  َحَّتَّ يَ ُفكَّ

 يُوبَِقهُ اجْلَْوُر " 
 منكر.  # قال المحقق:

 
َأيِب َعْمرٍو  -  20216 ْبُن  أَبُو َسِعيِد  ثنا احْلََسُن ْبنُ ،  َأْخرَباََن  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ْبِن َعفَّانَ ثنا  ،  ثنا أَبُو ُأَساَمةَ ،   َعِليِّ 

َثِِن ُسْفيَانُ  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ،  َحدَّ َك هللاُ، فَ َقاَل ،  قَاَل: قَاَل اْلَعبَّاُس َرِضَي هللاُ َعْنُه: اَي َرُسوَل هللاِ ،  َعْن حُمَمَّ َرّن َعَلى بَ ْعِض َما َوالَّ َأمِّ
 نَ ْفٌس تُ ْنِجيَها َخرْيٌ ِمْن ِإَمارٍَة اَل حُتِْصيَها ".  ، اَي َعمَّ َرُسوِل هللاِ ،  َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَي َعبَّاسُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ 

َأاَل  ، اْلُمطَِّلِب: اَي َرُسوَل هللاِ َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا قَاَل اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد ، َهَذا ُهَو اْلَمْحُفوُظ ُمْرَسٌل َوِقيَل: َعْنهُ 
ْغدَ ،  تُ َولَِّيِِن  بِب َ اْلَقاِضي  قَانٍِع  ْبُن  َأمْحَُد  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َثِِن  َحدَّ احْلَاِفُظ  هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأْخرَباََنهُ  اْلَولِيِد َفذََكَرُه،  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  اَد، 

، ثن َلِميُّ اْلَبْصرِيُّ ، َعْن ُسْفيَاَن ْبِن َسِعيٍد َفذََكَرهُ َمْوُصواًل السُّ ، ثنا أَبُو َأمْحََد الزُّبرَْيِيُّ  ، َواأْلَوَُّل َأَصحُّ ، ا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ
َلِميُّ اْلَبْصرِيُّ   تَ َفرََّد بِِه َهَذا السُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثنا َعْبُد هللِا ْبُن يَزِيَد ،  ثنا ِبْشُر ْبُن ُموَسى ،  أنبأ أَبُو احْلََسِن َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق الطِّيِبُّ ،  ِبْشَرانَ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن    -   20217



993 

 

ْعُت زاَِيَد ْبَن احلَْ ،  ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن زاَِيدٍ ، اْلُمْقِرئُ  ، قَاَل: َسَِ ْضَرِميُّ َثِِن زاَِيُد ْبُن نُ َعْيٍم احلَْ َصاِحَب َرُسوِل هللِا ،  اِرِث الصَُّداِئيَّ َحدَّ
َعَلْيِه َوَسلَّمَ  هللاُ  هللِا َصلَّى  أَتَ ْيُت َرُسوَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم حُيَدُِّث قَاَل:  ْساَلمِ ،  َصلَّى  اإْلِ ِبطُولِهِ ،  فَ بَايَ ْعُتهُ َعَلى  احْلَِديَث  قَاَل ،  َوذََكَر 

َزَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   َمْنزاًِل ِفيِه: فَ ن َ نَا ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ن َ بَ ي ْ َيْشُكوَن َعاِمَلُهْم َويَ ُقولُوَن: َأَخَذاَن ِبَشْيٍء َكاَن  اْلَمْنِزِل  َأْهُل َذِلَك  فََأََتهُ 
َفَت النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ، ؟ "فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَو فَ َعَل َذِلكَ ، َوَبنْيَ قَ ْوِمِه يف اجْلَاِهِليَّةِ  فَ َقالُوا: نَ َعْم، فَاْلت َ

َمارَِة ِلَرُجٍل ُمْؤِمٍن " ، َوأاََن ِفيِهمْ ، َوَسلََّم ِإىَل َأْصَحاِبهِ   فَ َقاَل: " اَل َخرْيَ يف اإْلِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن   -  20221 َهاّنُّ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثنا ،  ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ، احْلََسِن ْبِن فُوَرٍك َرمِحَهُ هللاُ، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفٍر اأْلَْصب َ

الطَّيَاِلِسيُّ  اْلَيْشُكِريُّ ،  أَبُو َداُوَد  اْلَعاَلِء  ْبُن  اْلَقْيسِ ،  ثنا ُعَمُر  ْبِن َعْبِد  ْبُن َسْرِج  ْعُت َعْن ِعْمَراَن  ،  ثنا َصاِلُح  ْبِن ِحطَّاَن، قَاَل: َسَِ
َها، َعاِئَشةَ  ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوَل: " يُ ْؤَتى اِبْلَقاِضي اْلَعْدِل  ، َوذُِكَر ِعْنَدَها اْلُقَضاةُ ، َرِضَي هللاُ َعن ْ فَ َقاَلْت: َسَِ

اْلِقيَاَمةِ  احلَِْسابِ ،  يَ ْوَم  ِة  ِشدَّ ِمْن  ْلَقى  اْلَعاَلءِ   فَ ي َ ْبُن  ُعَمُر  يف ِكتَايِب  ". َكَذا  َقطُّ  ََتَْرٍة  يف  اثْ َننْيِ  َبنْيَ  يَ ْقِض  مَلْ  أَنَّهُ  يَ َتَمىنَّ   َما 
ةَ ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َْيٍد الصَّفَّارُ ،  َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  - 20222 ثنا َعْمُرو ْبُن  ، و اْلَولِيدِ ثنا أَبُ ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َحجَّ

اْلَيْشُكِريُّ  ْبِن َسْرجٍ ،  اْلَعاَلِء  ْبِن ِحطَّانَ ،  َعْن َصاِلِح  َعاِئَشةَ ،  َعْن ِعْمَراَن  هللاُ  ،  َعْن  هللِا َصلَّى  َرُسوُل  َها قَاَلْت: قَاَل  هللاُ َعن ْ َرِضَي 
 هُ مِبِْثِلهِ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يُ ْؤَتى اِبْلَقاِضي اْلَعاِدِل " َفذََكرَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن ُسَلْيَمانَ   -  20224 َماُم أَبُو الطَّيِِّب َسْهُل ْبُن حُمَمَّ ثَ نَا الشَّْيُخ اإْلِ ثنا حَيََْي ْبُن ،  ِإْماَلًء، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ،  َرمِحَهُ هللاُ ،  َحدَّ
ْبُن عَ ،  َأيِب طَاِلبٍ  اِب  َأيِب َعِليٍّ ،  أنبأ ِهَشامٌ ،  طَاءٍ ثنا َعْبُد اْلَوهَّ ْبِن  َأيِب َحازِمٍ ،  َعْن َعبَّاِد  َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعْن  هللاُ َعْنهُ ،  َعْن  َعْن ،  َرِضَي 

ُهْم ُمَعلََّقةٌ َوَوْيٌل  ،  َوَوْيٌل لِْلُعَرفَاءِ ،  َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َوْيٌل ِلْْلَُمرَاءِ  َواٌم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َأنَّ نَ َواِصي َ َتَمنَّنَيَّ أَق ْ ِلْْلَُمنَاِء لَي َ
َماِء َواأْلَْرضِ ، اِبلث َُّرايَّ  ُْم مَلْ يَ ُلوا َعَماًل ". ، يَ َتَخْلَخُلوَن َبنْيَ السَّ  َوَأَنَّ

َفذََكَرهُ ،  ثنا ِهَشامٌ ،  ثنا أَبُو َداُودَ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ   َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك َرمِحَهُ هللاُ، أنبأ -  20225
 ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: " َذَوائِبُ ُهْم َكاَنْت ُمَعلََّقًة اِبلث َُّرايَّ يَ َتَذْبَذبُوَن " ، ِبِِْسنَاِدِه ََنَْوهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، َعْن رَُجلٍ ،  أنبأ َمْعَمرٌ ،  ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن َمْنُصورٍ ،  أنبأ ِإَْسَاِعيُل الصَّفَّارُ ،  بُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ َوَأْخرَباََن أَ   -  20257
َواَل يُ ْغَدى َعَلْيِه اِبجْلَِفاِن ،  اَل يَ ُقوُم ُدونَهُ احْلََجَبةُ وَ ،  َعِن احْلََسِن: َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن اَل يُ ْغَلُق ُدونَهُ اأْلَبْ َوابُ 

هِبَا َعَلْيِه  يُ َراُح  اَبرِزًا،  َواَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َلِقَيهُ ،  َكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  يَ ْلَقى  َأْن  َأرَاَد  َكاَن  ،  َمْن 
 َويُ ْرِدُف َخْلَفهُ َويَ ْلَعُق َوهللِا يََدهُ " ، َويَ رَْكُب احْلَِمارَ ، َويَ ْلَبُس اْلغَِليظَ ، َويُوَضُع طََعاُمهُ اِبأْلَْرضِ ، ُس اِبأْلَْرضِ جَيْلِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ْبِن    -  20270 َعِليِّ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  ُعْثَماُن  ثنا   ، الطََّرائِِفيُّ ٍد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  احْلََسِن  أَبُو  أنبأ  قَّاِء،  السَّ

 َصلَّى َأنَّ النَِّبَّ ،  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ َعْنهُ ،  َعْن َسْعِد ْبِن ِسنَانٍ ،  َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيبٍ ،  ثنا اللَّْيثُ ،  ثنا أَبُو اْلَولِيدِ ،  َسْعدٍ 
ْيطَاِن " ، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " التََّأّّنِ ِمَن هللاِ   َواْلَعَجَلةُ ِمَن الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ٍد َعْبُد هللِا ْبُن َعِليِّ ْبِن َأمحَْ ،  َأْخرَباََن احْلَاِكُم أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  20271 َد اْلُمَعاِذيُّ َوأَبُو َسْعٍد َسِعيُد ْبُن  َرمِحَهُ هللاُ َوأَبُو حُمَمَّ
ِد بْ  َعْيِبُّ َوأَبُو اْلَفْضِل ْبُن َأيِب َسِعيٍد اْْلََرِويُّ قَالُوا: أنبأ أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن حُمَمَّ ٍد الشُّ ْغَداَد،  حُمَمَّ ، بِب َ ْغَداِديُّ ِت الصَّرْييفُّ اْلب َ ِن الزَّايَّ

ٍد َعبْ  ِد ْبِن اَنِجَيَة ْبِن جَنََبةَ ثنا أَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن ثَ ْعَلَبَة ْبِن َسَواءٍ ، ُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ُد ْبُن َسَواٍء ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن ، ثنا حُمَمَّ ي حُمَمَّ أنبأ َعمِّ
اْلُمْقِرئُ  ٍد  ْبُن حُمَمَّ ْبِن ِإْسَحاقَ ،  َعِليُّ  ِد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسُن  احلَْ ،  أنبأ  ْبُن ُسْفيَانَ ثنا  ْبُن َسَواءٍ ،  ثنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ،  َسُن  ُد  َعْن ،  ثنا حُمَمَّ

ُهَما قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا ، َعْن ِعْكرَِمةَ ، َعْن أَبِيهِ ، َسِعيِد ْبِن َِسَاِك ْبِن َحْربٍ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
َعْيِبِّ َواْْلََرِويِّ ، ن َّْيَت "َتََ  ْنَت َأَصْبتَ ، َويف رَِوايَِة اْلُمَعاِذيِّ َوالشُّ ي َّ ْعَجْلَت َأْخطَْأتَ ، َأْو ِكْدَت ُتِصيبُ ، " ِإَذا تَ ب َ َأْو ِكْدَت  ،  َوِإَذا اْست َ

 َُتِْطُئ " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا يَقْضِي وَهُوْ غَضْبَانُ 

حمَُ   -   20278 ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ ِبْشَراَن  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َعِليُّ  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن َأْخرَباََن  َأمْحَُد  ثنا  الصَّفَّاُر،  ٍد  مَّ
، َعْن مُحَْيِد ْبِن َعْبدِ   الرَّمْحَِن، َعْن رَُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْنُصوٍر، ثنا َعْبُد الرَّزَّاِق، أنبأ َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ

ْرُت ِحنَي قَاَل َرُسوُل هللاِ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما قَاَل: قَاَل رَُجٌل: َأْوِصِِن اَي َرُسوَل هللِا، قَاَل: " اَل تَ ْغَضْب "، قَاَل الرَُّجُل: فَ َفكَّ
رَّ ُكلَّهُ قَالَ   ، فَِإَذا اْلَغَضُب جَيَْمُع الشَّ

 # قال المحقق: صحيح إلى قوله )ال تغضب(. 
 

ٍد اْلُمْقِرئُ   -  20280 ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا  ،  ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاِضي ،  أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
دٌ  َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ  ،  َعْن َأيِب َصاِلحٍ ،  ثنا اأْلَْعَمشُ ،  ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زاَِيدٍ ،  ُمَسدَّ

 قَاَل: " اَل تَ ْغَضْب " ، َلَعلِّي َأْعِقلُ ،  ُخُل ِبِه اجْلَنََّة، َوأَْقِللْ َعلِّْمِِن َعَماًل َأدْ ، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ ، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 

بَانُ ،  َوَرَواهُ أَبُو ُمَعاوِيَةَ  كِّ قَاَل: أََتى النَِّبَّ َصلَّى هللاُ  ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعْن َأيِب َصاِلحٍ ،  َعِن اأْلَْعَمشِ ،  َوَشي ْ َأْو: َعْن َأيِب َسِعيٍد اِبلشَّ
َفُعِِن هللاُ ِبهِ ، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ ، َلْيِه َوَسلََّم رَُجلٌ عَ  ئًا يَ ن ْ ،  َوأَْقِلْل لََعلِّي َأِعي َما تَ ُقوُل، قَاَل: فَ َقاَل َلُه: " اَل تَ ْغَضْب " ، َعلِّْمِِن َشي ْ

َفُعِِن  ئًا يَ ن ْ  يَ ُقوُل َلُه: " اَل تَ ْغَضْب ". ، ْيِه ِمَرارًاقَاَل: فََأَعاَد َعلَ ، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا: َعلِّْمِِن َشي ْ
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،  ثنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ،  ُهَو اأْلََصمُّ   -َوالصَّرْييفُّ، قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبُد هللِا احْلَاِفظُ   -  20281
 َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، ِن اْبِن ُعَمرَ َورُِوَي ِمْن، َوْجٍه آَخَر عَ 

 صحيح  # قال المحقق:
 

 بَابُ لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ 
ْغَداَد، أنبأ    - 20282 ِد ْبِن َجْعَفٍر احْلَفَّاُر بِب َ ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن  ، احْلَُسنْيُ ْبُن حَيََْي ْبِن َعيَّاٍش اْلَقطَّانُ َأْخرَباََن أَبُو اْلَفْتِح ِهاَلُل ْبُن حُمَمَّ

احْلَاِرثِ  َداُودَ ،  َأيِب  ْبُن  ُموَسى  ْيٍد ،  ثنا  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  أنبأ  َعْبَداَن،  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ح َوأنبأ  هللِا  َعْبِد  ْبِن  اْلَقاِسِم  َعِن 
،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن أَبُو طَُواَلةَ ،  ثنا اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ ،  ثنا َكِثرُي ْبُن حَيََْي ، نا ِهَشاُم ْبُن َعِليٍّ ث، الصَّفَّارُ 

َعاُن  َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ، َعْن َأيِب َسِعيِد اْْلُْدِريِّ ، َعْن أَبِيهِ  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يَ ْقِضي اْلَقاِضي ِإالَّ ُهَو َشب ْ
ُن ".    رايَّ

َلهُ يُ َؤدِّي َمْعنَاهُ   تَ َفرََّد بِِه اْلَقاِسُم اْلُعَمِريُّ َوُهَو َضِعيٌف َواحْلَِديُث الصَِّحيُح يف اْلبَاِب قَ ب ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 الْوَالِي وَالْقَاضِي فِي الْأَمْرِ بَابُ مُشَاوَرَةِ  

ُف مِبِْصَر، ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 20300 ْيَسابُوَر، ثنا حَيََْي ْبُن أَيُّوَب اْلَعالَّ ْغَداِديُّ بِن َ ٍد اْلب َ ُد ْبُن حُمَمَّ أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ
َنةَ أنبأ  ،  ثنا َسِعيُد ْبُن َأيِب َمْرميََ  ي ْ ُهَما يف قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ }َوَشاِوْرُهْم  ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَارٍ ،  ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ َرِضَي هللاُ َعن ْ

ُهَما "159يف اأْلَْمِر{ ]آل عمران:   [ قَاَل: " أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َرِضَي هللاُ َعن ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
َثِِن مُحَْيدٌ ،  ثنا اأْلَْنَصاِريُّ ،  ثنا أَبُو َحاتٍِ الرَّاِزيُّ ،  أنبأ ُعْبُدوُس ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َمْنُصورٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  20302 ، َحدَّ

ا َساَر ِإىَل َبْدٍر اْسَتَشاَر اْلُمْسِلِمنَي فََأَشاَر َعَلْيِه أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ   َلمَّ
ُكْم  ُثَّ اْسَتَشارَُهْم فََأَشاَر َعَلْيِه ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ُثَّ اْسَتَشارَُهْم فَ َقاَلِت اأْلَْنَصاُر: اَي َمْعَشَر  ،  َرِضَي هللاُ َعْنهُ  يُرِيُد َرُسوُل اأْلَْنَصاِر ِإايَّ

َورَبَُّك فَ َقاِتاَل ِإانَّ َهاُهنَا قَاِعُدوَن{   هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالُوا: " ِإًذا اَل نَ ُقوُل َكَما قَاَلْت بَ ُنو ِإْسَرائِيَل ِلُموَسى }اْذَهْب أَْنتَ 
ْعنَاَك "َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحْلَقِّ َلْو َضَرْبَت َأْكبَاَدَها ِإىَل ب َ   ْرِك اْلِغَماِد اَلت َّب َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز، أنبأ حَيََْي ْبُن َجْعَفِر ْبِن الّزِْبرِقَانِ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ   - 20306 ْغَداَد، أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ثنا ،  بِب َ
ْبُن   َأْشَعثُ ،  احْلُبَابِ زَْيُد  زَْيدٍ ،  أنبأ  ْبُن  َعِليُّ  رَْأُس ،  أنبأ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  اْلُمَسيِِّب،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن 



996 

 

النَّاسِ  َودُُّد ِإىَل  اِبهلِل الت َّ ميَاِن  اإْلِ بَ ْعَد  َمُشورَ ،  اْلَعْقِل  ْغِِن رَُجٌل َعْن  َيْست َ اْلَمْعُروِف يف ،  ةٍ َوَما  نْ يَا ُهْم َأْهُل  الدُّ اْلَمْعُروِف يف  َوِإنَّ َأْهَل 
نْ يَا ُهْم َأْهُل اْلُمْنَكِر يف اآْلِخَرِة " ، اآْلِخَرةِ   َوِإنَّ َأْهَل اْلُمْنَكِر يف الدُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلَمَراِسيلِ   -  20321 يف  َداُوَد،  أَبُو  الرَّقِّيِّ َعْن  ،  َوَرَوى  َمْرَواَن  ْبِن  ِعْمَرانَ ،  ُموَسى  ْبِن  اْلُمَعاََف  ثَ ْورٍ ،  َعِن  ْبِن  ،  َعْن  َخاِلِد  َعْن 
ِد ْبِن اْلَوزِيِر َعنْ ، َما احْلَْزُم؟ قَاَل: " َأْن ُتَشاِوَر َذا رَْأيٍ ، َمْعَداَن، قَاَل: قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللاِ  حَيََْي ْبِن مَحَْزةَ    ُثَّ ُتِطيَعهُ " َوَعْن حُمَمَّ

: َأنَّ رَُجاًل قَاَل: اَي َرُسوَل هللاِ  َلهُ َعْن ثَ ْوِر ْبِن يَزِيَد َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ َغرْيَ أَنَّهُ قَاَل: " َذا ُلبٍّ " ، ، ذََكَر ِمث ْ
ِد ْبنِ  ، ثنا أَبُو َداُوَد، َفذََكَرُُهَا  َأْخرَباََن هِبَِما أَبُو َبْكِر ْبُن حُمَمَّ ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ٍد، أَنْ بَأَ أَبُو احْلَُسنْيِ اْلَفَسِويُّ  حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَفِقيهُ اِبلطَّاِبرَاِن َرمِحَهُ هللاُ، ثنا أَبُو عَ   -  20324 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن احْلََسِن الصَّوَّاُف،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ِليٍّ حُمَمَّ
ُموَسى ْبُن  ِبْشُر  اْلُمْقِرئُ ،  ثنا  الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  َسِعيدٌ ،  ثنا  َثِِن  َعْمرٍو،  َحدَّ ْبُن  َبْكُر  َثِِن  ح ،  َحدَّ َيَساٍر  ْبِن  ُمْسِلِم  ُعْثَماَن  َأيِب  َعْن 

ا هللِا  أَبُو َعْبِد  ْبِن َعْبِد احْلََكمِ ،  حْلَاِفظُ َوَأْخرَباََن  هللِا  ْبُن َعْبِد  ُد  أنبأ حُمَمَّ يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  َأْخرَبّن ،  أنبأ اْبُن َوْهبٍ ،  ثنا 
ِلِم ْبِن َيَساٍر، َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َرِضَي هللاُ َعْنُه:  َعْن َأيِب ُعْثَماَن ُمسْ ،  َعْن َعْمرِو ْبِن َأيِب نُ َعْيَمةَ ، َعْن َبْكِر ْبِن َعْمرٍو، َسِعيُد ْبُن أَيُّوبَ 

ْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّارِ ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن قَاَل َعَليَّ َما مَلْ أَُقلْ  وَّ ب َ ت َ َوَمِن اْسَتَشارَهُ َأُخوهُ فََأَشاَر َعَلْيِه ، فَ ْلي َ
يَا َغرْيِ ثَ ْبتٍ ، فَ َقْد َخانَهُ ،  ُرْشِدهِ ِبَغرْيِ  تَاهُ ". لَْفُظ َحِديِث اْبِن َوْهبٍ ، َوَمْن أَْفََّت بُِفت ْ َا ِإَْثُهُ َعَلى َمْن أَف ْ  فَِإَّنَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َجْعَفٍر    -  20326 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َجْعَفٍر  أَبُو  أنبأ  َأْخرَباََن   ، اْلَكِهيِليُّ ِإبْ َراِهيَم  ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلَُسنْيِ  أَبُو  أنبأ  هِبَا،  اْلِقْرِميِسيِِنُّ 
بْ  ْبِن ُعْثَماَن  ثنا زَْيُد ْبُن ُحبَاٍب، َعْن ُعَمَر   ، َبَة اْلُعْكِليُّ ْبُن َهارُوَن أَبُوُعت ْ اللَّْيُث  ثنا   ، ْضَرِميُّ ْبِن َسِعيٍد  احلَْ اَْسُهُ  وَ   -ِن َعْبِد هللِا  َكاَن 

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسِعيًدا   اهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى  ْرَم َفَسمَّ هللاُ َعْنهُ ِإَذا َجَلَس َعَلى   -الصِّ َثِِن َجدِّي قَاَل: َكاَن ُعْثَماُن َرِضَي  قَاَل: َحدَّ
ادُْع َعِليًّ  اْْلَْصَماِن فَ َقاَل أِلََحِدُِهَا: اْذَهِب  النَِّبِّ  اْلَمَقاِعِد َجاَءهُ  َأْصَحاِب  ادُْع طَْلَحَة َوالزَُّبرْيَ َونَ َفًرا ِمْن  اْذَهِب  ِلْْلَخِر:  ا، َوقَاَل 

ُقوُل: " َما تَ ُقو  ُق رَْأيَهُ أَْمَضاُه،  لُوَن؟ "، فَِإْن قَالُوا َما يُ َوافِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ يَ ُقوُل َْلَُما: " َتَكلََّما "، ُثَّ يُ ْقِبُل َعَلى اْلَقْوِم فَ ي َ
ُقوَماِن َوَقْد َسِلَما   َوِإالَّ َنظََر ِفيِه بَ ْعُد، فَ ي َ

 # قال المحقق: ضعيف. 
 

الْمُفْتِي  الْقَاضِي وَيُفْتِي بِهِ  مَا يَقْضِي بِهِ  أَهْلِ دَهْرِهِ   فَإِنَّهُ غَيْرُ ،  بَابُ  أَحَد ا مِنْ  يُقَلِّدَ  أَنْ  بِالِاسْتِحْسَانِ وَلَا أَنْ يَحْكُمَ ،  جَائِز  لَهُ  يُفْتِيَ    أَوْ 
ْعَراّنُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 20336 ِد ْبِن اْلَفْضِل الشَّ ، ثنا َأيِب ، ثنا اْبُن َأيِب أَُوْيسٍ ، ثنا َجدِّي ، َأْخرَبّن ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
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يِليِّ  الدِّ ْبِن زَْيٍد  ثَ ْوِر  النَّاَس يف ،  ِعْكرَِمةَ َعْن  ،  َعْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَطَب  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل  ُهَما  هللاُ َعن ْ ابِن َعبَّاٍس، َرِضَي  عِن 
ِة اْلَوَداِع فَ َقاَل: " اَي أَي َُّها النَّاُس ِإّّنِ َقْد تَ رَْكُت ِفيُكْم َما ِإِن اْعَتَصْمتُْم ِبِه فَ َلْن َتِضلُّوا  َوُسنَّةُ نَِبيِِّه " ، ًدا: ِكتَاُب هللاِ أَبَ  َحجَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن اْلَعبَّ  - 20337 ْغَداَد، أنبأ أَبُو َأمْحََد مَحَْزةُ ْبُن حُمَمَّ َثمِ َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَاَن اْلَعْدُل، بِب َ ، اِس، ثنا َعْبُد اْلَكِرمِي ْبُن اْْلَي ْ
َثمِ أنبأ اْلَعبَّا  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ،  َعْن َأيِب َصاِلحٍ ،  َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رُفَ ْيعٍ ،  ثنا َصاِلُح ْبُن ُموَسى الطَّْلِحيُّ ،  ُس ْبُن اْْلَي ْ

ِكتَاُب ،  َأْو َعِمْلُتْم هِبَِما، َلْن َتِضلُّوا بَ ْعَدُُهَا َما َأَخْذتُْ هِبَِماقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإّّنِ َقْد َخلَّْفُت ِفيُكْم َما 
 َوَلْن يَ ْفرَتِقَا َحَّتَّ يَرَِدا َعَليَّ احْلَْوَض " ، َوُسنَّيِت ، هللاِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ابِ ،   ْبُن يَ ْعُقوبَ أنبأ أَبُو َعْبِد هللاِ ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   -  20351 ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ َعِن ،  أنبأ َجْعَفُر ْبُن َعْونٍ ،  ثنا حُمَمَّ
اْلَفِقيهُ  طَاِهٍر  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ح  اْلَقطَّانُ ،  اأْلَْعَمِش  َبْكٍر  أَبُو  اْلِْاَلِلُّ ،  أنبأ  احْلََسِن  ْبُن  َعِليُّ  َغنَّامٍ ،  ثنا  ْبُن  طَْلُق  زَاِئدَ ،  ثنا  َعِن ثنا  ُة، 

اْلَبْخرَتِيِّ ،  َعْن َحِبيبٍ ،  اأْلَْعَمشِ  َأيِب  َأْراَباًب ،  َعْن  َأْحبَارَُهْم َورُْهبَاََنُْم  اآْليَِة: " }اَتََُّذوا  هللاُ َعْنهُ َعْن َهِذِه  قَاَل: ُسِئَل ُحَذيْ َفةُ َرِضَي 
ُهْم َكانُوا حيُِلُّوَن َْلُْم َما ُحّرَِم َعَلْيِهمْ ، قَاَل: " اَل َأَكانُوا ُيَصلُّوَن َْلُْم؟ " ، [31ِمْن ُدوَن هللِا{ ]التوبة:   َوحُيَّرُِموَن ، فَ َيْسَتِحلُّونَهُ ، َوَلِكن َّ

 َفَصارُوا ِبَذِلَك َأْراَباًب ". لَْفُظ َحِديِث زَائَِدةَ ، فَ ُيَحّرُِمونَهُ ، َعَلْيِهْم َما َأَحلَّ هللاُ َْلُمْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 وَلَا جَاهِلًا أَمْرَ الْقَضَاءِ ،  وَلَا فَاسِقًا ،  ا يُوَلِّي الْوَالِي امْرَأَة  بَابُ: لَ 

احْلَاِفظُ   -  20364 هللِا  أَبُو َعْبِد  ثنا حَيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلحٍ ،  َأْخرَباََن   ، ْغَداِديُّ اْلب َ هللِا  ِد ْبِن َعْبِد  ُد ْبُن حُمَمَّ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ، ثنا 
َْلِيَعةَ ،  َأيِب ثنا   اْبُن  َحِبيبٍ ،  ثنا  َأيِب  ْبُن  يَزِيُد  ِعْكرَِمةَ ،  ثنا  َعبَّاسٍ ،  َعْن  ابِن  ُهَما،  عِن  َعن ْ هللاُ  َعَلْيِه ،  َرِضَي  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوِل  َعْن 

َأنَّ ِفيِهْم   يَ ْعَلُم  اْلُمْسِلِمنَي َوُهَو  ِمَن  ْعَمَل َعاِماًل  َمِن اْست َ  " نَِبيِّهِ َوَسلََّم:  ِمْنهُ َوَأْعَلُم ِبِكتَاِب هللِا َوُسنَِّة  ِبَذِلَك  ، فَ َقْد َخاَن هللاَ ،  َأْوىَل 
يَع اْلُمْسِلِمنَي " ،  َوَرُسولَهُ   َوَجَِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 الِاجْتِهَادِ بَابُ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ  
ُد بْ  - 20369 ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ َرمِحَهُ هللاُ، أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ قَّاُق، ثنا  َحدَّ ُن َأمْحََد ْبِن َدلَُّوْيِه الدَّ

ِليِطيُّ  السَّ دٍ ،  أَبُو اأْلَْزَهِر  َمْرَواُن ْبُن حُمَمَّ ْبُن رَبِيَعةَ   ،ثنا  يَزِيُد  ْبَن اأْلَْسَقِع قَاَل: قَاَل ،  ثنا  ْعُت َواثَِلَة  يَزِيَد، قَاَل: َسَِ َثِِن رَبِيَعةُ ْبُن  َحدَّ
 ْكهُ َكاَن لَهُ ِكْفٌل ِمَن اأْلَْجِر " فَِإْن مَلْ يُْدِر ، َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن طََلَب ِعْلًما فََأْدرََكهُ َكاَن َلهُ ِكْفاَلِن ِمَن اأْلَْجرِ 

 حسن. # قال المحقق:
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لَمْ يَرُدَّ مَا قَضَى بِهِ اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى فِي  ،  أَوِ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ ،  ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ ،  بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ مِنَ الْحُكَّامِ 

 خَطَأِ الْقِبْلَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ 
احْلَاِفظُ   -  20375 هللِا  َعْبِد  أَبُو  َعفَّانَ ،  َأْخرَباََن  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  احْلََسُن  ثنا  يَ ْعُقوَب،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  َُّنرَْيٍ ،  ثنا  اْبُن  َعِن ،  ثنا 

ْهِر لطََعَن َعَلْيِه يَ ْوَم أَتَ َعْن َساملِِ ْبِن َأيِب اجْلَْعِد،  ،  اأْلَْعَمشِ  ُهَما يَ ْوًما ِمَن الدَّ هُ قَاَل: " َلْو َكاَن َعِليٌّ طَاِعنًا َعَلى ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ
َفَكثُ ُروا يف َعْهِد ُعَمَر َرِضَي ، َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َأْهُل جَنَْراَن وََكاَن َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َكَتَب اْلِكتَاَب َبنْيَ َأْهِل جَنَْراَن َوَبنْيِ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ 

َهُم ااِلْخِتاَلفُ ،  هللاُ َعْنهُ َحَّتَّ َخافَ ُهْم َعَلى النَّاسِ  ن َ ، قَاَل: ُثَّ َنِدُموا ،  َفَسأَلُوهُ اْلَبَدَل فَأَْبَدَْلُمْ ،  فَأَتَ ْوا ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ،  فَ َوَقَع بَ ي ْ
ُهْم   ن َ بَ ي ْ ايَ َوَوَضَع  فَ َقالُوا:  أَتَ ْوهُ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َعِليٌّ  َوِلَ  ا  فَ َلمَّ يُِقيَلُهْم  َأْن  فََأََب  َقالُوهُ  فَاْست َ فَأَبَ ْوهُ  َشَفاَعُتَك  َشيئًا  اْلُمْؤِمِننَي  أَِمرَي   

 َر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َكاَن َرِشيَد اأْلَْمِر " فَ َقاَل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: " َوحْيَُكْم ِإنَّ ُعمَ ، بِِلَساِنَك َوَخطَُّك بَِيِميِنكَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ٍم  ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  20376 ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم، ثنا أَبُو َداُوَد ُسَلْيَماُن ْبُن َسالَّ ،  - نَ ْيَسابُوِريٌّ    -ثنا أَبُو اْلَفْضِل حُمَمَّ

ْعُت َصاحِلًا اْلُمَراِديَّ يَ ُقوُل: قَاَل َعْبُد َخرْيٍ: ُكْنُت َقرِيبًا ِمْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ  ، أنبأ َعطَاءُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، ِإبْ َراِهيمَ  ثنا ِإْسَحاُق ْبنُ  قَاَل َسَِ
ْومَ  ئًا فَاْلي َ قَاَل: ُثَّ َأْدَخَل  ،  قَاَل: َفَسلَُّموا َواْصطَفُّوا َبنْيَ َيَدْيهِ ،  َعْنهُ ِحنَي َجاَءهُ َأْهُل جَنَْراَن قَاَل: قُ ْلُت: ِإْن َكاَن رَادًّا َعَلى ُعَمَر َشي ْ

ِه فََأْخَرَج ِكتَااًب فَ َوَضَعهُ يف َيِد َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ  هللِا َخطُُّك بَِيِميِنَك َوِإْماَلءُ َرُسوِل ، قَالُوا: اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننيَ ، بَ ْعُضُهْم َيَدهُ يف ُكمِّ
ُموُع َعَلى َخدِّ  قَاَل: ُثَّ رََفَع رَْأَسهُ إِلَْيِهْم فَ َقاَل: "  ، هِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلْيَك، قَاَل: فَ َرأَْيُت َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوَقْد َجَرِت الدُّ

يَدَ  ُتهُ َبنْيَ  ب ْ ِإنَّ َهَذا آَلِخُر ِكتَاٍب َكت َ َأْهَل جَنَْراَن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم "، قَالُوا: فََأْعِطنَا َما ِفيهِ اَي  هللِا َصلَّى  قَاَل: " َسُأْخرِبُُكْم  ،  ْي َرُسوِل 
ْفِسهِ ،  َعْن َذاكَ  َا َأَخَذهُ جِلََماَعٍة ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ ،  ِإنَّ الَِّذي َأَخَذ ِمْنُكْم ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ مَلْ َيَُْخْذهُ لِن َ وََكاَن الَِّذي َأَخَذ ِمْنُكْم    ،ِإَّنَّ

َعهُ ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، َخرْيًا ِمَّا َأْعطَاُكمْ  ئًا ِمَّا َصن َ  ِإنَّ ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َكاَن َرِشيَد اأْلَْمِر " ، َوهللِا اَل َأرُدُّ َشي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ مَا يَقُولُ فِي لَفْظِ التَّعْدِيلِ 

ٍد اْلُمْقِرئُ   -  20394 ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا ُسَلْيَماُن  ،  ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
 الرَّمْحَِن ْبَن َعْوٍف َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " أَْقطََعِِن َرُسوُل َعْن ُعْرَوَة، َأنَّ َعْبدَ ،  َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ،  ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ، ْبُن َحْربٍ 

ُهمْ ، هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُعَمَر ْبَن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأْرَض َكَذا وََكَذا  ُثَّ  ، َفَذَهَب الزَُّبرْيُ ِإىَل آِل ُعَمَر فَاْشرَتَى َنِصيَبهُ ِمن ْ
هللاُ َعْنهُ  ْبَن َعفَّاَن َرِضَي  َأْرَض َكَذا وََكَذا،  أََتى ُعْثَماَن  أَْقطََعهُ  َوَسلََّم  هللاُ َعَلْيِه  هللِا َصلَّى  َأنَّ َرُسوَل  الرَّمْحَِن زََعَم  ِإنَّ َعْبَد  ،  فَ َقاَل: 

َهاَدِة َلهُ َوَعَلْيِه ". َوَقْد َمَضى يف   ْهِو يف الصَّاَلِة َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاَب َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ قَاَل  فَ َقاَل: " ُهَو َجائُِز الشَّ َحِديِث السَّ
ْعَت؟   ِلَعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف َرِضَي هللاُ َعْنُه: " فَأَْنَت ِعْنَداَن اْلَعْدُل الرَِّضا َفَماَذا َسَِ
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

َعِن احْلََسِن، ،  َويَزِيَد َعِن الصَّْعِق ْبِن َحْزنٍ ،  َعْن َأيِب ُأَساَمةَ ،  و َداُوَد، يف اْلَمَراِسيِل َعِن احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ َوِفيَما َرَوى أَبُ   -  20395
َفَصَدَق ".  ،  َوِإْن َشاَء قَالَ ،   َشاَء َسَكتَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا ُسِئَل الرَُّجُل َعْن َأِخيِه فَ ُهَو اِبْْلِيَاِر ِإنْ 

َلْيَماّنُّ  السُّ َبْكٍر  أَبُو  اْلَفَسِويُّ ،  َأْخرَباََنهُ  احْلَُسنْيِ  أَبُو  اللُّْؤلُِؤيُّ ،  أنبأ  َعِليٍّ  أَبُو  َعِن ،  ثنا  َأَحُدُُهَا:  َوقَاَل  قَاَل:  َفذََكَرُه.  َداُوَد  أَبُو  ثنا 
 الرَُّجلِ 

 . ضعيف  # قال المحقق:
 

 يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْرِفَتُهُ بَاطِنَةً مُتَقَادِمَةً ،  بَابُ مَنَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي السُّؤَالِ 
َلِميُّ ،  أنبأ أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّانُ ، َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   - 20398 َثِِن ، َعبَّادٍ َعْن َأيِب ، ثنا أَبُو َعاِصمٍ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُسَف السُّ َحدَّ

ُهَما قَاَل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَمرَّ رَُجٌل ِبَرسُ ، َعْن ُُمَاِهدٍ ، اْبُن َأيِب جنَِيحٍ  وِل هللِا  عْن ابِن ُعَمَر، َرِضَي هللاُ َعن ْ
قَاَل:  ،  قُ ْلُت: اَل َأْدِري ،  قَاَل: " َما اَْسُُه؟ "،  قُ ْلُت: نَ َعمْ ،  أَتَ ْعرِفُُه؟ " ،  أَْنَت اَي َعْبَد هللاِ فَ َقاَل: " َكْيَف  ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسأَلُهُ 

 " َمْنزِلُُه؟  فَأَْيَن   "  ،" مِبَْعرَِفٍة  َهِذِه  فَ َلْيَس   " قَاَل:  َأْدِري،  اَل  قُ ْلُت:  قَاَل. ،  قَاَل:   َكَذا 
ا  -  20399 أَبُو َداُوَد يف  النَِّبِّ َوَرَواهُ  َمرَّ رَُجٌل َعَلى  َأيِب جنَِيٍح قَاَل:  ابِن  َنَة عِن  ي ْ ابِن ُعي َ ْبِن َحْرٍب عِن  ْلَمَراِسيِل َعْن ُسَلْيَماَن 

َوَسلَّمَ  هللاُ َعَلْيِه  "،  َصلَّى  يَ ْعرِفُهُ  َمْن   " ِبَوْجِههِ ،  فَ َقاَل:  أَْعرِفُهُ  َأاَن  هِ ،  فَ َقاَل رَُجٌل:  اِبَسِْ َأْعرِفُهُ  "،  َواَل  تِْلَك مِبَْعرَِفٍة  لَْيَسْت   " ، قَاَل: 
ٍد، ثنا أَبُو احْلَُسنْيِ اْلَفَسِويُّ ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ثنا  ُد ْبُن حُمَمَّ  َوُهَو الصَِّحيحُ ، َفذََكَرهُ ُمْرَساًل ، أَبُو َداُودَ َأْخرَباََنهُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 اذِ الْكُتَّابِ بَابُ اتِّخَ 
ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  20403 ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنئٍ ،  َحدَّ ٍد اْلَبيَهِقيُّ ،  ثنا حُمَمَّ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلحٍ ،  ثنا اْلَفْضُل ْبُن حُمَمَّ

دٍ ، اْلَواِحِد ْبِن َأيِب َعْونٍ ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيِب َسَلَمَة اْلَماِجُشوُن، َعْن َعْبِد  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َرِضَي هللاُ ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّ
رَُجلٍ  َوَسلََّم ِكتَاُب  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  أََتى  قَاَل:  ُهَما  "،  َعن ْ َعِنِّ  َأِجْب   " اأْلَْرقَِم:  ْبِن  هللِا  ِلَعْبِد  قَ َرَأهُ ،  َجَوابَهُ   َفَكَتبَ ،  فَ َقاَل  ُثَّ 

ا َوِلَ ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َكاَن يَُشاِورُهُ ، اللُهمَّ َوفِّْقهُ ، فَ َقاَل: " َأَصْبَت َوَأْحَسْنتَ ، َعَلْيهِ   فَ َلمَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َعْبِد    -  20404 ْبِن  حَيََْي  ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  ثنا َأْخرَباََن   ، اِفِعيُّ الشَّ هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  أنبأ  ْغَداَد،  بِب َ  ، ِريُّ كَّ السُّ هللِا 

ِد ْبِن اأْلَْزَهرِ  اَن اْلَغاَليِبُّ ، َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ِتَب َرُسوِل  ثنا اأْلَْعَمُش، قَاَل: قُ ْلُت ِلَشِقيٍق: َمْن َكاَن َكا، ثنا يَ ْعَلى، ثنا اْلُمَفضَُّل ْبُن َغسَّ
َوَقْد أَََتاَن ِكتَاُب َأيِب َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ اِبْلَقاِدِسيَِّة َويف َأْسَفِلِه: " وََكَتَب َعْبُد ،  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: َعْبُد هللِا ْبُن َأْرَقمَ 

 هللِا ْبُن َأْرَقَم " 
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

ْيدٍ ،  اَن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ َأْخربََ   -  20405 ُد ْبُن مُحَْيدٍ ،  ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن اْلَفْضلِ ،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ َثِِن حُمَمَّ ، ثنا َسَلَمةُ ،  َحدَّ
ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن الزَُّبرْيِ ، عِن ابِن ِإْسَحاقَ  الزَُّبرْيِ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْسَتْكَتَب َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ، َعْن حُمَمَّ

َلَغ ِمْن َأَمانَِتِه أَنَّهُ َكاَن َيَُْمُرهُ َأنْ ،  وََكاَن جيُِيُب َعْنهُ اْلُمُلوكَ ،  َعْبَد هللِا ْبَن َأْرَقَم َفَكاَن َيْكُتُب َعْبُد هللِا ْبُن َأْرَقمَ  َيْكُتَب ِإىَل بَ ْعِض    فَ ب َ
،  ُثَّ اْسَتْكَتَب أَْيًضا زَْيَد ْبَن ََثِبٍت َفَكاَن َيْكُتُب اْلَوْحيَ   -أِلََمانَِتِه ِعْنَدهُ   -اْلُمُلوِك فَ َيْكُتَب، ُثَّ َيَُْمُرهُ َأْن َيْكُتَب َوخَيِْتَم َواَل يَ ْقَرأَه  

، وكِ غَاَب َعْبُد هللِا ْبُن َأْرَقَم َوزَْيُد ْبُن ََثِبٍت َواْحتَاَج َأْن َيْكُتَب ِإىَل بَ ْعِض أَُمَراِء اأْلَْجنَاِد َواْلُملُ وََكاَن ِإَذا  ،  َوَيْكُتُب ِإىَل اْلُمُلوِك أَْيًضا
ْنَساٍن ِكتَااًب يُ ْقِطَعُه، َأَمَر َجْعَفًرا َأْن َيْكُتَب، َوَقْد َكَتَب َلهُ ُعَمُر َوُعْثَماُن وََكاَن   ْيٌد َواْلُمِغريَةُ َوُمَعاِويَةُ َوَخاِلُد ْبُن َسِعيِد زَ َأْو َيْكُتَب إِلِ

يَّ ِمَن اْلَعَرِب "   ْبِن اْلَعاِص َوَغرْيُُهْم ِمَّْن َقْد َسُِ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 وْضِع  يَتَفَضَّلُ فِيهِ مُسْلِم ا بَابُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي وَلَا لِلْوَالِي أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِب ا ذِمِّيًّا وَلَا يَضَعُ الذِّمِّيَّ فِي مَ 

بَ   -  20408 ي ْ ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم الشَّ ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ،  اّنُّ َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي، ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ
احْلَِننيِ  َأيِب  دٌ ،  ْبِن  ُمَسدَّ ْبِن َحْوَشبٍ ،  مٌ ثنا ُهَشيْ ،  ثنا  اِم  اْلَعوَّ ْبِن رَاِشدٍ ،  َعِن  اأْلَْزَهِر  هللاُ َعْنهُ  ،  َعِن  َماِلٍك َرِضَي  ْبُن  أََنُس  قَاَل: َكاَن 

ثَ ُهمْ  َر َْلُْم، َفَحدَّ ثَ ُهْم ِِبَِديٍث اَل َيْدرُوَن َما ُهَو، أَتَ ُوا احْلََسَن فَ َفسَّ ٍم قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى   َذاَت يَ وْ حُيَدُِّث َأْصَحابَُه، فَِإَذا َحدَّ
ُقُشوا يف َخَواتِيِمُكْم َعَربِيًّا "، فَأَت َ  ْوَم هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل َتْسَتِضيُئوا بِنَاِر اْلُمْشرِِكنَي َواَل تَ ن ْ ثَ نَا اْلي َ َوا احْلََسَن، فَ َقالُوا: ِإنَّ أََنًسا َحدَّ

ُقُشوا يف َخَواتِيِمُكْم َعَربِيًّا، فَِإنَّ   ِِبَِديٍث، اَل َنْدِري َما ُهَو؟ َثُكْم؟ َفذََكُروُه، قَاَل: نَ َعْم، أَمَّا قَ ْولُُه: " اَل تَ ن ْ هُ يَ ُقوُل: اَل  قَاَل: َوَما َحدَّ
فَِإنَّ   " اْلُمْشرِِكنَي  بِنَاِر  َتْسَتِضيُئوا  اَل   " قَ ْولُُه:  َوَأمَّا  ًدا،  حُمَمَّ َخَواتِيِمُكْم  يف  ُقُشوا  ِمْن  تَ ن ْ َشْيٍء  يف  اْلُمْشرِِكنَي  َتْسَتِشريُوا  اَل  يَ ُقوُل:  هُ 

مِ  ِبطَانًَة  تَ تَِّخُذوا  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَي َُّها  }اَي   : َوَجلِّ َعزَّ  هللِا  يف ِكتَاِب  َذِلَك  َوَتْصِديُق  ]آل أُُمورُِكْم،  َخبَااًل{  َيَْلُوَنُكْم  اَل  ُدوِنُكْم  ْن 
 [ " 118عمران: 

 ضعيف.  ق:# قال المحق
 

 بَابُ الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ 
ْغَدادَ   -  20422 اكِ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدُل، بِب َ مَّ َبُل ْبُن ِإْسَحاقَ ،  أنبأ َعْمُرو ْبُن السَّ ْعَمانِ ،  ثنا َحن ْ ،  ثنا ُسَرْيُج ْبُن الن ُّ

انَ ، َسَلَمةَ ثنا مَحَّاُد ْبُن  َكَتَب ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،  َأنَّ اْلَعاَلَء ْبَن احْلَْضَرِميَّ ، عِن ابِن ِسريِينَ ، َعْن ِهَشاِم ْبِن َحسَّ
 ٍد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ِمَن اْلَعاَلِء ْبِن احْلَْضَرِميِّ ِإىَل حُمَمَّ ، [ 1" }ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{ ]الفاحتة: 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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اْْلُْسَرْوِجْرِديُّ قَا  -  20424 ِإبْ َراِهيَم  ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  احْلََسِن َعِليُّ  احْلَاِفُظ، َوأَبُو  هللِا  أَبُو َعْبِد  ْبُن َأْخرَباََن  َأمْحَُد  أَبُو َحاِمٍد  أنبأ  اَل: 
ِد  ٍد، َعْن قَ يْ حُمَمَّ َبُة، ثنا َعْبُد اْلَكرمِِي ْبُن حُمَمَّ ي ْ ، ثنا قُ ت َ َهِقيُّ ثنا َداُوُد ْبُن احْلَُسنْيِ ي ْ ٍس، َعْن َأيِب َهاِشٍم، َعْن زَاَذاَن، َعْن  ْبِن احْلَُسنْيِ اْلب َ

ِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َسْلَماَن، َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: " مَلْ َيُكْن َأَحٌد َأْعظََم ُحْرَمًة ِمْن َرُسو 
ٍد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ  ُبوا إِلَْيِه َيْكتُ ُبوَن: ِمْن ُفاَلٍن ِإىَل حُمَمَّ  لََّم " َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َكت َ

 # قال المحقق: حسن.
 
 الْقِسْمَةِ بَابُ  

ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسفَ   -  20440 ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َحدَّ ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا حَيََْي ْبُن ،  ثنا حُمَمَّ
َلِحيِِنُّ  ي ْ يْ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َْلِيَعةَ ،  ِإْسَحاَق السَّ ، قَاَل:  ،  َعْن َعْمرِو ْبِن اأْلَْسَودِ ،  ِد هللِا ْبِن َأيِب َجْعَفرٍ َعْن ُعب َ َعْن َأيِب أَيُّوَب اأْلَْنَصارِيِّ

 َوَيُد هللِا َمَع اْلَقاِسِم ِحنَي يَ ْقِسُم " ، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يَُد هللِا َمَع اْلَقاِضي ِحنَي يَ ْقِضي 
 ضعيف.  محقق:# قال ال

 
 بَابُ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ 

ْغَدادَ   -   20446 بِب َ اْلَعْدُل،  ِبْشَراَن  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َأْخرَباََن:  الَِّذي  احْلَِديَث  الرَّزَّازُ ،  َفذََكَر  َعْمرٍو  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َجْعَفٍر  أَبُو  أنبأ ،  أنبأ 
ُد ْبُن َأمْحََد   ِد ْبِن َأيِب َبْكٍر ، َأْخرَبّن ِصدِّيُق ْبُن ُموَسى،  ثنا اْبُن ُجَرْيجٍ ،  ثنا َرْوحٌ ، الّراَِيِحيُّ حُمَمَّ ،  َعْن أَبِيهِ ، يَ ْعِِن: اْبَن َحْزمٍ   -َعْن حُمَمَّ

عَُّض َعَلى اْلَواِرثِ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل تَ ْعِضَيَة َعَلى َأْهِل اْلِمريَاِث ِإالَّ   َما مَحََل اْلَقْسُم ". يَ ُقوُل: اَل يُ ب َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َلِميُّ   -  20447 ْيٍد يف  ،  ثنا أَبُو احْلََسِن اْلَكارِِزيُّ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ َحِديِث  ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز، قَاَل: قَاَل أَبُو ُعب َ

ْيدٍ  اجٌ النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل تَ ْعِضَيَة يف ِمريَاٍث ِإالَّ َما مَحََل اْلَقْسُم ". قَاَل أَبُو ُعب َ ثَِنيِه َحجَّ َعْن ،  َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ ،  : َحدَّ
ُموَسى  ْبِن  يِق  بْ ،  ِصدِّ ِد  حُمَمَّ ْبِن  َبْكِر  َأيِب  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َحْزمٍ َعْن  ْبِن  َعْمرِو  رَفَ َعهُ ،  ِن  أَبِيِه  تَ ْعِضَيَة يف  ،  َعْن  اَل   " قَ ْولُُه:  ْيٍد:  ُعب َ أَبُو  قَاَل 

ئًا، يَ ْعِِن َأْن مَيُوَت اْلَميِّتُ ،  ِمريَاٍث " َم َبنْيَ َورَثَِتهِ ،  َوَيدََع َشي ْ َضَرٌر َعَلْيِهْم، أَْو َعَلى ِإَذا َأرَاَد بَ ْعُضُهُم اْلِقْسَمَة َكاَن يف َذِلَك ،  ِإْن ُقسِّ
مُ ، بَ ْعِضِهمْ  ْفرِيقُ ، يَ ُقوُل: َفاَل يُ َقسَّ ْعِضَيةُ الت َّ ْعَضاءِ ،  َوالت َّ ُتُه.  ،  َوُهَو َمْأُخوٌذ ِمَن اإْلِ  يُ َقاُل: َعَضْيُت اللَّْحَم ِإَذا فَ رَّق ْ

اِفِعيُّ يف اْلَقِدمِي: َواَل َيُكونُ  ًة أِلَنَّهُ َضِعيفٌ  قَاَل الزَّْعَفَراّنُّ: قَاَل الشَّ َوُهَو قَ ْوُل َمْن لَِقينَا ِمْن فُ َقَهائِنَا. قَاَل ، ِمْثُل َهَذا احْلَِديِث ُحجَّ
َا َضعََّفهُ اِلْنِقطَاِعهِ  ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َوِإَّنَّ  َوُهَو قَ ْوُل اْلَكافَّةِ ، الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

دٍ َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ   -  20448 ُد ْبُن َعْوفٍ ،  ثنا أَبُو َداُودَ ،  ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ،  أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ اْلَفَسِويُّ ،  ُد ْبُن حُمَمَّ ، ثنا حُمَمَّ
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ْبُن َكْعبٍ  يَ ْعُقوُب  ِعيَسى،  ثنا  ثَ ْورٍ ،  ثنا  ُموَسى،  َعْن  ْبِن  ُسَلْيَماَن  قَا،  َعْن  ُمَعاِويَةَ  َمْوىَل  ُنَصرْيٍ  هللاُ َعْن  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ََنَى   " َل: 
َرارِ   " َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ِقْسَمِة الضِّ

ْيُخ َأمْحَُد َرمِحَهُ هللاُ: " َوَهَذا ُمْرَسلٌ   قَاَل الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْعَمَل َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنهُ َوَرَوى َعْبُد هللِا ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلُعَمِريُّ َعِن النَِّبِّ  -   20452 ا اْست َ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَساًل أَنَّهُ َلمَّ

رِيفِ   َوَقدِِّم الضَِّعيَف قَ ْبَل اْلَقِويِّ " ، َعَلى اْلَيَمِن قَاَل َلُه: " َقدِِّم اْلَوِضيَع قَ ْبَل الشَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
 وَحُسْنِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِمَا ،  وَالْإِنْصَافِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَنْفَدَ حُجَّتُهُ ،  وَالِاسْتِمَاعِ مِنْهُمَا ،  فِي الْمَدْخَلِ عَلَيْهِ   بَابُ إِنْصَافِ الْخَصْمَيْنِ 

ْيدٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  20457 ُد ْبُن اْلَعبَّاِس اْلُمَؤدِّبُ ،   الصَّفَّارُ أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ثنا َعْبُد  ،  ثنا حُمَمَّ
اْلُمْقِرئُ  َصاِلٍح  ْبُن  َثَمةَ ،  هللِا  َخي ْ أَبُو  ُمَعاِويََة  ْبُن  زَُهرْيُ  ْبِن َكِثريٍ ،  ثنا  َعبَّاِد  هللاِ ،  َعْن  َعْبِد  أَبُو  َثِِن  َيَسارٍ ،  َحدَّ ْبِن  َعطَاِء  أُمِّ  ،  َعْن  َعْن 

ْعِدْل ، َسَلَمَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمِن ابْ تُِلَي اِبْلَقَضاِء َبنْيَ اْلُمْسِلِمنَي فَ ْلي َ
ْبنُ  ". َرَواهُ زَْيُد  ُهْم يف حلَِْظِه َوِإَشارَتِِه َوَمْقَعِدِه  ن َ الزَّْرقَاءِ بَ ي ْ َأيِب  اْلَعَنِزيِّ ِبِِْسنَاِدهِ ،  َعْن َعبَّادٍ ،    َأيِب َعْبِد هللِا  ِإَشارَتِِه  ،  َعْن  َوقَاَل: " يف 

 َوحلَِْظِه وََكاَلِمِه " 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ   -   20458 َبْكِر ْبُن  احْلَا،  َوَأْخرَباََن أَبُو  ْبُن ُعَمَر  ِإَْسَاِعيَل اْلُمَحاِمِليُّ ،  ِفظُ أنبأ َعِليُّ  ْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن  أَبُو ُعب َ ثنا  ،  ثنا 

بَُكرْيٍ  َأيِب  ْبِن  حَيََْي  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  بَُكرْيٍ ،  َعْبُد  َأيِب  ْبُن  حَيََْي  زَُهرْيٌ ،  ثنا  ْبِن َكِثريٍ ،  ثنا  َعبَّاِد  هللاِ ،  َعْن  َعْبِد  َأيِب  ْبِن  ،  َعْن  َعطَاِء  َعْن 
اِبلْ ،  َسارٍ يَ  ابْ تُِلَي  َمِن   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  هللِا َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَلْت:  َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي  َسَلَمَة،  أُمِّ  ْعِدْل َعْن  فَ ْلي َ النَّاِس  َبنْيَ  َقَضاِء 

ُهْم يف حلَِْظِه َوِإَشارَتِِه َوَمْقَعِدِه "  ن َ  بَ ي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
لنَّاِس َفاَل يَ ْرفَ َعنَّ َصْوَتهُ  ِه َعْن أُمِّ َسَلَمَة، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمِن ابْ تُِلَي اِبْلَقَضاِء َبنْيَ اَوبِ  - 20459

 َما اَل يَ ْرَفُع َعَلى اآْلَخِر ". َهَذا ِإْسنَاٌد ِفيِه َضِعيفٌ ، َعَلى َأَحِد اْْلَْصَمنْيِ 
 ضعيف.  ال المحقق:# ق
 

ْبُن َعْبَدانَ   -  20465 احْلََسِن  أَبُو  ْيدٍ ،  َأْخرَباََن  َأمْحَُد ْبُن ُعب َ الُ ،  أنبأ  ْبُن زَْيٍد اجْلَمَّ اْْلَزَّاُز، ثنا ُأَسْيُد  ثنا َعْمُرو  ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ 
ِد ْبُن اْْلَُراَساّنِّ ، ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي ْبُن ِِشٍْر ح َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب  ْيِد ْبِن َأيِب َهارُونَ ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن ُعب َ ثنا إِبْ َراِهيُم ، ثنا حُمَمَّ
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َحِبيبٍ  ِِشْرٍ ،  ْبُن  ْبُن  َعْمُرو  هللاُ ،  ثنا  َرِضَي  طَاِلٍب  َأيِب  ْبُن  َعِليُّ  َخَرَج  قَاَل:   ، ْعِبِّ الشَّ َعِن  َجاِبٍر،  السُّوقِ َعْن  ِإىَل  َعْنهُ  ُهَو  ،    فَِإَذا 
َوبَ ي ْ  بَ ْيِِن  ِدْرِعي،  َهِذِه  فَ َقاَل:  الدِّرَْع  َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  َعِليٌّ  فَ َعَرَف  قَاَل:  ِدْرًعا،  يَِبيُع  وََكاَن  بَِنْصرَاّنٍّ  قَاَل:  اْلُمْسِلِمنَي،  قَاِضي  َنَك 

رَ  َعِليٌّ  ُشَرْيٌح، َكاَن  اْلُمْسِلِمنَي  اْلَقَضاِء، قَاِضَي  َُمِْلِس  ِمْن  قَاَم  اْلُمْؤِمِننَي  َأِمرَي  ُشَرْيٌح  رََأى  ا  فَ َلمَّ قَاَل:  ْقَضاُه،  اْست َ َعْنهُ  هللاُ  ِضَي 
، فَ َقاَل َلهُ َعِليٌّ رَ ، َوَأْجَلَس َعِليًّا َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف َُمِْلِسهِ  اَمهُ ِإىَل َجْنِب النَّْصَراّنِّ ِضَي هللاُ َعْنُه: َأَما اَي ُشَرْيُح َلْو  َوَجَلَس ُشَرْيٌح ُقدَّ

ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم يَ ُقوُل: " اَل ُتَصاِفُحوُهْم، َواَل َكاَن َخْصِمي ُمْسِلًما َلَقَعْدُت َمَعهُ َُمِْلَس اْْلَْصِم، َوَلِكِنِّ َسَِ
اَلِم، َواَل تَ ُعوُدوا َمرْ  اْقِض ، َواَل ُتَصلُّوا َعَلْيِهْم، َوَأجْلُِئوُهْم ِإىَل َمَضاِيِق الطُُّرِق، َوَصغُِّروُهْم َكَما َصغََّرُهُم هللاُ "، َضاُهمْ تَ ْبَدُؤوُهْم اِبلسَّ

َنهُ اَي ُشَرْيُح، فَ َقاَل ُشَرْيٌح: تَ ُقوُل اَي َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، قَاَل: فَ َقاَل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ عَ  : َهِذِه ِدْرِعي َذَهَبْت ِمِنِّ ُمْنُذ زََماٍن، ْنهُ بَ ْيِِن َوبَ ي ْ
الدِّرُْع ِهَي ِدْرِعي قَاَل: فَ َقاَل ُشَرْيٌح:  قَاَل: فَ َقاَل ُشَرْيٌح: َما تَ ُقوُل اَي َنْصَراّنُّ؟ قَاَل: فَ َقاَل النَّْصرَاّنُّ: َما ُأُكذُِّب َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي،  

، َأْشَهُد َأنَّ َهِذهِ  ِه، فَ َهْل ِمْن بَ يَِّنٍة؟ فَ َقاَل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: َصَدَق ُشَرْيٌح، قَاَل: فَ َقاَل النَّْصَراّنُّ: َأمَّا أانَ َما َأَرى َأْن َُتَْرَج ِمْن يَدِ 
وَ  ِهَي  َعَلْيِه  يَ ْقِضي  َوقَاِضيِه  قَاِضيِه،  ِإىَل  جيَِيءُ  اْلُمْؤِمِننَي  أَِمرُي  اأْلَْنِبيَاِء،  اجْلَْيِش َأْحَكاُم  ِمَن  ْعُتَك  ات َّب َ ِدْرُعَك،  اْلُمْؤِمِننَي  َأِمرَي  اَي  هللِا 

ًدا رَ  ُسوُل هللِا، قَاَل: فَ َقاَل َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: َوَقْد زَاَلْت َعْن ََجَِلَك اأْلَْوَرِق، فََأَخْذَُتَا، فَِإّّنِ َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ هللاُ، َوَأنَّ حُمَمَّ
ْعِبُّ: َلَقْد رَأَيْ ُتهُ يُ َقاتِلُ أَ  ،  مَّا ِإَذا َأْسَلْمَت َفِهَي َلَك، َومَحََلهُ َعَلى فَ َرٍس َعِتيٍق " قَاَل: فَ َقاَل الشَّ  اْلُمْشرِِكنَي َهَذا لَْفُظ َحِديِث َأيِب زََكرايَّ

َها َعِليٌّ َرِضَي هللاُ  َويف رَِوايَِة اْبِن َعْبَداَن قَاَل: اَي ُشَرْيُح، َلْواَل َأنَّ َخْصِميَ  َنْصَراّنٌّ جَلَثَ ْيُت َبنْيَ َيَدْيَك، َوقَاَل يف آِخرِِه: قَاَل: فَ َوَهب َ
، َوُأِصيَب َمَعهُ يَ ْوَم ِصفِّنَي، َواْلبَاِقي مِبَْعنَاُه، َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر   َمِش، َعْن إِبْ َراِهيَم  أَْيًضا َضِعيٍف َعِن اأْلَعْ َعْنهُ لَُه، َوفَ َرَض لَهُ أَْلَفنْيِ

ْيِميِّ   الت َّ
 ضعيف جدا.  # قال المحقق:

 
 بَابُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُضِيفَ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ 

ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد ، ثنا ُشَعْيُب ْبُن أَيُّوبَ ، اْلَواِسِطيُّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر ْبِن َشْوَذٍب ، َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبرِيُّ  - 20470
،  ُثَّ َقِدَم َخْصًما لَهُ ،  َعِن احْلََسِن، قَاَل: نَ َزَل َعَلى َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ رَُجٌل َوُهَو اِبْلُكوَفةِ ،  َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن ُمْسِلمٍ ،  هللِا ْبِن ِبْشرٍ 

فَِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ََنَااَن َأْن ُنِضيَف ،  قَاَل: فَ َتَحوَّلْ ،  َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: َأَخْصٌم أَْنَت؟ قَاَل: نَ َعمْ فَ َقاَل َلهُ  
 ْعنَاهُ َهَكَذا اْْلَْصَم ِإالَّ َوَخْصُمهُ َمَعهُ " ََتبَ َعهُ أَبُو ُمَعاوِيََة َوَغرْيُهُ َعْن ِإَْسَاِعيَل مبَِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلُعَمِريُّ   -  20471 اْلَفْتِح  أَبُو  رِيُف  الشَّ يُّ ،  َوَأْخرَباََن  َرحيِْ الشُّ الرَّمْحَِن  َعْبُد  َغِويُّ ،  أنبأ  اْلب َ اْلَقاِسِم  أَبُو  ارٍ ،  ثنا  َبكَّ ْبُن  ُد  ثنا  ،  ثنا حُمَمَّ
الرَّبِيعِ  ْبُن  ُمْسِلمٍ َعْن  ،  قَ ْيُس  ْبِن  اِبْلُكوَفةِ ،  ِإَْسَاِعيَل  هللاُ َعْنهُ  نَ َزَل َعَلى َعِليٍّ َرِضَي  ثَ نَا رَُجٌل  احْلََسِن، قَاَل: َحدَّ فَأَقَاَم ِعْنَدهُ ،  َعِن 

ًما  نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ََنَى َأْن يَ ْنِزَل  فَإِ ،  فَ َقاَل لَهُ َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنُه: " حَتَوَّْل َعْن َمْنِزِل ،  ُثَّ ذََكَر ُخُصوَمًة َلهُ ،  َأايَّ
 اْْلَْصُم ِإالَّ َوَخْصُمهُ َمَعهُ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ِد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيزِ ،  َعْن ُموَسى ْبِن َسْهٍل الرَّْمِليِّ ،  َوقَ َرْأُت يف ِكتَاِب اْبِن ُخَزمْيَةَ   -  20472 ،  َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُغْصنٍ ،  الرَّْمِليِّ   َعْن حُمَمَّ

َأيِب ِهْندَ  ْبِن  يِليِّ ،  َعْن َداُوَد  ْبِن اأْلَْسَوِد الدِّ َأيِب َحْرِب  أَبِيهِ ،  َعْن  النَِّبُّ ،  َعْن  هللاُ َعْنهُ قَاَل: " َكاَن  َأيِب طَاِلٍب، َرِضَي  ْبِن  َعْن َعِليِّ 
 يُف اْْلَْصَم ِإالَّ َوَخْصُمهُ َمَعهُ " َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَل ُيضِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ هَدِيَّةً 
َوَداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد،  ، ثنا أَبُو َمْعَمرٍ ،  أنبأ احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ ، أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ ، َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ  - 20474

َعيَّاشٍ  ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا  َسِعيدٍ ،  قَااَل:  ْبِن  حَيََْي  ُعْرَوةَ ،  َعْن  َعَلْيِه ،  َعْن  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:   ، اِعِديِّ السَّ مُحَْيٍد  َأيِب  َعْن 
 َوَسلََّم: " َهَدااَي اأْلَُمَراِء غُُلوٌل " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكْمِ حَاكِم  
دٍ  - 20485 ُد ْبُن حُمَمَّ اُوِديُّ ،  َوِفيَما َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثنا ُمْسِلُم ْبُن  ،  ثنا أَبُو َداُودَ ،  ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ ، ثنا أَبُو احْلَُسنْيِ الدَّ

ْبُن َحيَّانَ ،  ِإبْ َراِهيمَ  اِم فَ َلمْ ،  ثنا َجْعَفُر  احْلُكَّ ِمَن  ِإىَل َحَكٍم  َمْن ُدِعَي   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  احْلََسِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل   َعِن 
 جيُِْب فَ ُهَو ظَاملٌ " 

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 الْأَمْرِ بِالْإِشْهَادِ بَابُ  
ُد ْبُن ِإْسَحاَق، قَااَل: ثنا َعْبَدةُ  ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلبٍ ، أنبأ اأْلُْستَاذُ أَبُو اْلَولِيدِ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  20516 َوحُمَمَّ

ُد ْبُن زُرَارَةَ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُخَزمْيََة ْبِن ََثِبتٍ ،  احْلُبَابِ ثنا زَْيُد ْبُن ، ْبُن َعْبِد هللِا اْْلَُزاِعيُّ  َثِِن حُمَمَّ َثِِن ُعَمارَةُ ْبُن ُخَزمْيَةَ ،  َحدَّ َعْن ،  َحدَّ
هللاُ َعْنهُ  ََثِبٍت َرِضَي  ْبِن  ِمنْ ،  أَبِيِه ُخَزمْيََة  ابْ تَاَع  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  اْلُمَحاِريِبِّ فَ َرًساَأنَّ َرُسوَل  احْلَاِرِث  ْبِن  ،  َفَجَحدَ ،   َسَواِء 

َهاَدةِ ،  َفَشِهَد لَهُ ُخَزمْيَةُ ْبُن ََثِبتٍ  قَاَل: َصَدْقَت  ،  َومَلْ َتُكْن َمَعُه؟ "،  فَ َقاَل َلهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما مَحََلَك َعَلى الشَّ
ُتَك مِبَا قُ ْلتَ وَ ، اَي َرُسوَل هللاِ  ق ْ فَ َقاَل: " َمْن َشِهَد َلهُ ُخَزمْيَةُ أَْو َشِهَد َعَلْيِه فَ ُهَو َحْسُبهُ  ، َوَعَرْفُت أَنََّك اَل تَ ُقوُل ِإالَّ َحقًّا ، َلِكْن َصدَّ

  ." 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي الْإِشْهَادِ 

َعبْ   -  20517 ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلَاِفظُ َأْخرَباََن  هللِا  اْلَعْدلُ ،  ِد  مَحَْشاٍذ  ْبُن  َعِليُّ  ُمَعاٍذ  ،  ثنا  ْبِن  ُمَعاِذ  ْبِن  اْلُمَثىنَّ  ْبُن  ُمَعاذُ  اْلُمَثىنَّ  أَبُو  ثنا 
ْعِبِّ ، َعْن ِفَراسٍ ، ثنا ُشْعَبةُ ، ثنا َأيِب ، ثنا َأيِب ، اْلَعْنرَبِيُّ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ، ُموَسى، َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعْن َأيِب ، َعْن َأيِب بُ ْرَدةَ ، َعِن الشَّ

هللاَ  َيْدُعوَن  َثاَلثٌَة   " يُطَلِّْقَها،  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  اْْلُُلِق فَ َلْم  اْمرََأٌة َسيَِّئةُ  ُيْسَتَجاُب َْلُْم: رَُجٌل َكاَنْت حَتَْتهُ  لَهُ َعَلى  ،  َفاَل  َورَُجٌل َكاَن 
َفَهاَء َأْمَواَلُكْم{ ]النساء: ، َورَُجٌل آَتى َسِفيًها َمالَهُ ،  ْم ُيْشِهْد َعَلْيهِ رَُجٍل َماٌل فَ لَ   [ " 5َوَقْد قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }َواَل تُ ْؤتُوا السُّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َعْن َعِليِّ ،  ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ،  ثنا أَبُو َداُودَ ،  ُس ْبُن َحِبيبٍ ثنا يُونُ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ   -  20518
ُتْم َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف قَ ْوِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ: }ِإَذا َتَداي َ ، َعْن يُوُسَف ْبِن ِمْهَرانَ ، ْبِن زَْيدٍ  ن ْ

ى فَاْكتُ ُبوُه{ ]البقرة:  ِبدَ  اَلمُ 282ْيٍن ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّ ِإنَّ هللاَ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل  ،  [ ِإىَل آِخِر اآْليَِة: " ِإنَّ َأوََّل َمْن َجَحَد آَدُم َعَلْيِه السَّ
َفَما ُعُمُرُه؟ قَاَل: "  ، قَاَل: اَي َربِّ ، َذا؟ قَاَل: " َهَذا ابْ ُنَك َداُوُد "َمْن هَ ، فَ َرَأى رَُجاًل َأْزَهَر َساِطًعا نُورُهُ فَ َقاَل: اَي َربِّ ، َأرَاهُ ُذرِّي ََّتهُ 

قَاَل آَدُم:  ،  قَاَل: َوَما ُعُمِري؟ قَاَل: " أَْلُف َسَنةٍ ،  ِإالَّ َأْن تَزِيَدهُ ِمْن ُعُمِرَك " ،  قَاَل: " اَل ،  زِْد يف ُعُمرِهِ ،  قَاَل: اَي َربِّ ،  ِستُّوَن َسَنًة "
ا َحَضَرهُ اْلَمْوتُ ،  َوَأْشَهَد َعَلْيِه َماَلِئَكَتهُ " ،  قَاَل: " وََكَتَب هللاُ َعَلْيِه ِكتَاابً ،  فَ َقْد َوَهْبُت َلهُ َأرْبَِعنَي َسَنةً  َوَجاَءْتهُ اْلَماَلِئَكةُ قَاَل: ،  فَ َلمَّ

َأْربَ ُعوَن َسَنةً  ِمْن ُعْمِري  بَِقَي  ِإنَّهُ َقْد وَ ،  ِإنَّهُ  َتهُ اِلْبِنَك َداُودَ قَالُوا:  ئًا،  َهب ْ َما َوَهْبُت أِلََحٍد َشي ْ اْلِكتَابَ ،  قَاَل:  هللاُ  َد  ،  فََأْخَرَج  َوَشهَّ
 َعَلْيِه َماَلِئَكَتهُ ". 

ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  20519 ْيدٍ ،  َوَأْخرَباََن َعِليُّ  ْبُن ُعب َ َأمْحَُد  اْلب َ ،  أنبأ  ْبُن ِإْسَحاَق  إِبْ َراِهيُم  ثنا أَبُو َسَلَمَة ُموَسى ْبُن  ،  َغِويُّ ثنا 
ْيِن قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ،  ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َفذََكَر َمْعىَن َهَذا احْلَِديثِ ،  ِإَْسَاِعيلَ  ا نَ َزَلْت آيَةُ الدَّ ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل يف َأوَِّلِه: َلمَّ

 َوِلَداُوَد ِمائََة َسَنٍة " ، ِه: " فََأْكَمَل آِلَدَم أَْلَف َسَنةٍ َوقَاَل يف آِخرِ ، َوَسلَّمَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:



1007 

 

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  20520 َبَة اْلَقاِضي، مِبِْصرَ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ي ْ اُر ْبُن قُ ت َ   ثنا َصْفَواُن ْبنُ ، ثنا َبكَّ

َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل  ،  َعْن َسِعيِد ْبِن َأيِب َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ ،  ثنا احْلَاِرُث ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َأيِب ُذاَببٍ ، ِعيَسى اْلَقاِضي
ا َخَلَق هللاُ آَدَم َونَ َفَخ  فَ َقاَل َلهُ رَبُُّه: "  ، َفَحِمَد هللاَ ِبِِْذِن هللاِ ، فَ َقاَل: احْلَْمُد ّلِلَِّ ، ِفيِه الرُّوَح َعَطسَ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلمَّ

ُهْم ُجُلوسٍ ، فَ َقاَل َلُه: اَي آَدُم اْذَهْب ِإىَل أُولَِئَك اْلَماَلِئَكةِ ،  َرمِحََك رَبَُّك اَي آَدُم "  اَلُم َعَليْ ،  ِإىَل َمَْلٍ ِمن ْ ،  َفَذَهبَ ،  ُكْم " فَ ُقِل: السَّ
اَلُم َوَرمْحَةُ هللِا َوبَ رََكاتُهُ  ُتكَ ، قَالُوا: َوَعَلْيَك السَّ ،  َوقَاَل هللاُ تَ بَاَرَك َوتَ َعاىَل ، َوحتَِيَّةُ بَِنيَك َوبَنِيِهْم " ، ُثَّ رََجَع ِإىَل رَبِِّه فَ َقاَل: " َهِذِه حتَِي َّ

فَِإَذا ِفيَها آَدُم ،  ُثَّ َبَسطََها ،  وَِكْلتَا َيَدْي َريبِّ ميَِنٌي ُمبَارََكةٌ   -فَ َقاَل: اْخرَتُْت ميَِنَي َريبِّ  ،  ُهَما ِشْئَت " َلهُ َوَيَداهُ َمْقبُوَضتَاِن: " اْخرَتْ أَي َّ 
َربِّ ،  َوُذرِّي َُّتهُ  َأْي  " ،  فَ َقاَل:  ُذرِّي َُّتَك  َهُؤاَلِء   " قَاَل:  َهُؤاَلِء؟  َمْكتُوٌب  ،  َما  إِْنَساٍن  ْيهِ فَِإَذا ُكلُّ  ن َ َعي ْ َبنْيَ  رَُجٌل ،  ُعُمُرهُ  ِفيِهْم  َوِإَذا 

قَاَل:  ،  قَاَل: " َذاَك الَِّذي ُكِتَب َلهُ "،  زِْد يف ُعُمرِهِ ،  فَ َقاَل: َأْي َربِّ ،  مَلْ يُْكَتْب َلهُ ِإالَّ َأرْبَ ُعوَن َسَنةً ،  أَْو قَاَل: ِمْن َأْضَوئِِهمْ ،  َأْضَوأُُهمْ 
َلهُ مِ  " ،  ْن ُعُمِري ِستِّنَي َسَنةً فَِإّّنِ َقْد َجَعْلُت  أَْنَت َوَذاَك   " َما َشاَء هللاُ ،  قَاَل:  اجْلَنََّة  ُأْسِكَن  َها،  قَاَل: ُثَّ  أُْهِبَط ِمن ْ وََكاَن آَدُم  ،  ُثَّ 

ْفِسهِ  ْلتَ ،  فََأََتهُ َمَلُك اْلَمْوتِ ،  يَ ُعدُّ لِن َ َوَلِكنََّك َجَعْلَت اِلْبِنَك َداُوَد ،  قَاَل: بَ َلى،  ةٍ َقْد ُكِتَبْت ِل أَْلُف َسنَ ،  فَ َقاَل َلهُ آَدُم: َقْد َعجَّ
َها ِستِّنَي َسَنةً  ُهوِد " ، َوَنِسَي فَ َنِسَيْت ُذرِّي َّتُهُ ، َفَجَحَدْت ُذرِّي َّتُهُ ، َفَجَحدَ ، ِمن ْ ْوَمِئٍذ أُِمَر اِبْلِكتَاِب َوالشُّ  فَ ي َ
 حسن. # قال المحقق:

 
 عَدَدِهِنَّ بَابُ مَا جَاءَ فِي  

َعْبَدانَ   -  20542 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  ْيدٍ ،  َأْخرَباََن  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  ُمَساِورٍ ،  أنبأ  ْبِن  اْلَقاِسِم  ْبُن  َأمْحَُد  ْبُن ،  ثنا  ُد  حُمَمَّ ثنا 
ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلكِ ، ِإبْ َراِهيَم ْبِن َمْعَمٍر اْلَقِطيِعيُّ  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ، َعْن ُحَذيْ َفةَ ، َعْن َأيِب َواِئلٍ ، َعِن اأْلَْعَمشِ ، اْلَواِسِطيُّ  ثنا حُمَمَّ

اأْلَْعَمشِ  ِمَن  َيْسَمْعهُ  مَلْ  اْلَمِلِك  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ  ." اْلَقابَِلِة  َشَهاَدَة  َأَجاَز  َوَسلََّم  َعَلْيِه  َُمُْهولٌ ،  هللاُ  رَُجٌل  ُهَما  ن َ  بَ ي ْ
اْلَفِقيهُ   -  20543 احْلَاِرِث  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  احْلَاِفظُ ،  َأْخرَباََن  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  احْلََسنِ ،  أنبأ  ْبُن  ُعَمُر  ْبُن ،  ثنا  ِإَْسَاِعيُل  ثنا 

بَِقيَّةَ ،  اْلَفْضلِ  ْبُن  َوْهُب  ثنا  قَااَل:  َمطٍَر،  ْبِن  ِبْشِر  ْبُن  ُد  ُد  ،  َوحُمَمَّ حُمَمَّ اْلَمِلكِ ثنا  َعْبِد  اْلَمَداِئِِنِّ ،  ْبُن  الرَّمْحَِن  َعْبِد  َأيِب  َعِن  ،  َعْن 
 َفذََكَرهُ بَِنْحِوِه.  ، اأْلَْعَمشِ 

ارَُقْطِِنُّ: أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن اْلَمَداِئِِنُّ رَُجٌل َُمُْهولٌ   قَاَل أَبُو احْلََسِن الدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 الْقَاذِفِ بَابُ شَهَادَةِ  

، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلحٍ ،  ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيدٍ ، أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي   -  20549
َصاِلحٍ  ْبِن  ُمَعاِويََة  طَْلَحةَ ،  َعْن  َأيِب  ْبِن  َعِليِّ  عَ ،  َعْن  اْبِن  ُهُم َعِن  َوأُولَِئَك  أَبًَدا  َشَهاَدًة  َْلُْم  ُلوا  تَ ْقب َ }َواَل   " تَ َعاىَل:  قَ ْولِِه  يف  بَّاٍس، 

 َفَمْن ََتَب َوَأْصَلَح َفَشَهاَدتُهُ يف ِكتَاِب هللِا تُ ْقَبُل " ، [ 160[ ُثَّ قَاَل: يَ ْعِِن: }ِإالَّ الَِّذيَن ََتبُوا{ ]البقرة:  4اْلَفاِسُقوَن{ ]النور:  
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 ضعيف.  المحقق: # قال
 

ْيدٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  20562 ُّ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ثنا ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد هللِا  ،  ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر الضَّبِّ
اِميُّ  ُد ْبُن زايَ ،  ثنا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيدِ ،  الشَّ ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ثنا حُمَمَّ َبَة اْْلَْواَلّنَّ يَ ُقوُل: َسَِ ْعُت َأاَب ُعت ْ ٍد اأْلَْْلَاّنُّ، قَاَل: َسَِ

ْنِب َكَمْن اَل َذْنَب َلهُ "   َوَسلََّم يَ ُقوُل: " التَّاِئُب ِمَن الذَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد    -   20563 الرُّوْذاَبرِيُّ ،  هللِا  ْبُن َعِليٍّ  ُد  أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ إِبْ َراِهيُم ْبُن ،  َواِلُد َأيِب احْلََسِن اْلُمزَكِّي ،  أنبأ  ثنا 

أَبُو ُكَرْيبٍ ،  ِإَْسَاِعيَل اْلَعْنرَبِيُّ  ْبُن َساملٍِ ،  ثنا  اجْلَبَّارِ ،  ثنا َسْلُم  ْبِن َعْبِد  اّنِّ عَ ،  َعْن َسِعيِد  َعِن اْبِن َعبَّاٍس ،  َعْن َعطَاءٍ ،  ْن َعاِصٍم احْلُدَّ
ْنِب َكَمْن اَل َذنْ  ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " التَّاِئُب ِمَن الذَّ ،  َب َلهُ ". َهَذا ِإْسنَاٌد ِفيِه َضْعفٌ َرِضَي هللاُ َعن ْ

 َعْن َأيِب َسْعَدَة اأْلَْنَصاِريِّ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، ِعيفٍ َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر ضَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد اْلُمْقِرئُ   -  20564 ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ثنا  ،   اْلَقاِضي ثنا يُوُسُف ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ

ُد ْبُن َأيِب َبْكرٍ  ْيُد هللِا ْبُن َسْلَماَن  ،  ثنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ ،  ثنا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  حُمَمَّ َثِِن ُعب َ َعْن َأيِب ،  َعْن أَبِيهِ ،  يَ ْعِِن اأْلََغرَّ   -َحدَّ
َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ْرَداِء،  عَ ،  الدَّ هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعَلْيهِ َعِن  َمْكُتوٌب  فَِإنَّهُ  آَدَم  اْبُن  بِِه  يَ َتَكلَُّم  َشْيٍء  " ُكلُّ  قَاَل:  َوَسلََّم  َأْخطَأَ  ،  َلْيِه  فَِإَذا 

َها، َعزَّ َوَجلَّ اْْلَِطيَئَة َوَأَحبَّ َأْن يَ ُتوَب ِإىَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ فَ ْليَْأِت بُ ْقَعًة رَِفيَعًة فَ ْلَيُمدَّ يََدْيِه ِإىَل هللِا  اَل  ، ُثَّ يَ ُقوُل: ِإّّنِ أَتُوُب ِإلَْيَك ِمن ْ
َها أََبًدا  َما مَلْ يَ ْرِجْع يف َعَمِلِه َذِلَك " ، فَِإنَّهُ يَ ْغِفُر َلهُ ، َأْرِجُع ِإلَي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
يُوُسَف    -  20565 ْبُن  هللِا  َعْبُد  ٍد  حُمَمَّ أَبُو  َهاّنُّ َأْخرَباََن  اأْلَْعَرايِبِّ ،  اأْلَْصب َ ْبُن  َسِعيِد  أَبُو  َنْصرٍ ،  أنبأ  ْبُن  َسْعَداُن  ِإْسَحاُق ،  ثنا  ثنا 

ْعَماِن ْبِن َبِشريٍ ،  َعْن َِسَاِك ْبِن َحْربٍ ،  ثنا ُسْفيَانُ ، اأْلَْزَرقُ  زَّ َوَجلَّ:  يف قَ ْوِل هللِا عَ ،  َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، َرِضَي هللاُ َعْنهُ ،  َعِن الن ُّ
ْنبَ 8}تُوبُوا ِإىَل هللِا تَ ْوبًَة َنُصوًحا{ ]التحرمي:    ُثَّ اَل يَ ُعوُد ِإلَْيِه " ، [ قَاَل: " ُهَو الرَُّجُل يَ ْعَمُل الذَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعقُ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  20566 ،  ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن ِهَشامٍ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّانَ ،  وبَ ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
َعْن َعْبِد هللِا، يف قَ ْولِِه: }اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإىَل هللِا تَ ْوبًَة َنُصوًحا{ ،  َعْن َأيِب اأْلَْحَوصِ ،  َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ ،  َعْن َعِليِّ ْبِن َصاِلحٍ 

ْنِب ُثَّ اَل يَ ُعوُد " 8التحرمي:  ]  َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ ، ََتبَ َعهُ ِإْسَرائِيلُ ، [ قَاَل: " يَ ُتوُب ِمَن الذَّ
 صحيح.  # قال المحقق:
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 بَابُ: مَنْ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ 
َلِميُّ   -  20571 السُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  َبْكِر  ،  َأْخرَباََن  احْلَاِفظُ َوأَبُو  ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  أنبأ  قَااَل:  اْلَفِقيُه،  احْلَاِرِث  ْبُن ،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا 

دٍ ،  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َخَلٍف الدَِّمْشِقيُّ ،  ِإَْسَاِعيلَ  ،  َسِعيدٍ   ثنا حَيََْي ْبنُ ،  ثنا َعْبُد اأْلَْعَلى ْبُن حُمَمَّ
ُهَما َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَطَب َوقَاَل: ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ ، ثنا الزُّْهرِيُّ  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر، َرِضَي هللاُ َعن ْ

 َواَل اْلَمْوقُوِف َعَلى َحدٍّ ". ، ْمٍر َعَلى َأِخيهِ َواَل ِذي غِ ، َواَل اْْلَائَِنةُ ، اَل جَتُوُز َشَهاَدةُ اْْلَاِئنِ ، " َأاَل 
: َمرْتُوكٌ  : حَيََْي ْبُن َسِعيٍد ُهَو اْلَفاِرِسيُّ ْيُخ: " اَل َيِصحُّ يف َهَذا َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ،  َوَعْبُد اأْلَْعَلى َضِعيفٌ ،  قَاَل َعِليٌّ قَاَل الشَّ

 َويُ ْرَوى َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، ُد َعَلْيهِ َوَسلََّم َشْيٌء يُ ْعَتمَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ: شَهَادَةُ الْمَقْطُوعِ فِي السَّرِقَةِ 

، َعْن َعفَّاَن، َعْن    -  20577 ِد ْبِن اْلُمَثىنَّ مَحَّاٍد، َعْن قَ تَاَدَة، َومُحَْيٍد، َعِن احْلََسِن، َأنَّ رَُجاًل  َرَوى أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل، َعْن حُمَمَّ
َهاَدِة َأخْ  ٍد، أَنْ بَأَ  ِمْن قُ َرْيٍش َسَرَق اَنَقًة، فَ َقطََع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدُه، وََكاَن َجائَِز الشَّ ُد ْبُن حُمَمَّ رَباََنهُ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

، ثنا أَبُو َداُوَد َفذََكَرهُ أَبُ  ، ثنا أَبُو َعِليٍّ اللُّْؤلُِؤيُّ  و احْلَُسنْيِ النََّسِويُّ
 # قال المحقق: ضعيف. 

 

 
 بَابُ التَّحَفُّظِ فِي الشَّهَادَةِ وَالْعِلْمِ بِهَا 

ُد ْبُن  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  20579 بَاّنُّ أنبأ أَبُو َأمْحََد حُمَمَّ ي ْ ِد ْبِن احْلََسِن الشَّ ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم ،  حُمَمَّ ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ
ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َمْسُموٍل اْلَمكِّيُّ ،  ثنا َعْمُرو ْبُن َماِلٍك اْلَبْصِريُّ ،  اْلبُوَشْنِجيُّ  ْيُد هللِا ْبُن َسَلَمَة ْبِن َوْهَراَم  ، ثنا حُمَمَّ ، اْلَمكِّيُّ ثنا ُعب َ

فَ َقاَل: " أَمَّا أَْنَت  ،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ذُِكَر ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الرَُّجُل َيْشَهُد ِبَشَهاَدةٍ ،  َعْن طَاُوسٍ ،  َعْن أَبِيهِ 
َلَك َكضِ  ُيِضيءُ  أَْمٍر  َعَلى  ِإالَّ  َتَشَهْد  َفاَل  َعبَّاٍس  اْبَن  " اَي  ْمِس  الشَّ َهِذهِ  ِإىَل  ،  يَاِء  بَِيِدِه  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َوَأْوَمى 

ُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َمْسُموٍل َهَذا َتَكلََّم ِفيِه احْلَُمْيِديُّ  ْمِس ". حُمَمَّ  َوهللاُ َأْعَلمُ ، َومَلْ يُ ْرَو ِمْن َوْجٍه يُ ْعَتَمُد َعَلْيهِ ، الشَّ
 ضعيف.  قال المحقق: #

 
 بَابُ وُجُوهِ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ 

ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَركٍ  - 20582 ،  ثنا أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ ، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
فََأاَلَن َلهُ اْلَقْوَل  ،  َثِِن َأيِب قَاَل: ُكْنُت ِعْنَد اْبِن َعبَّاٍس فََأََتهُ رَُجٌل َفَسأََلُه: ِمَّْن أَْنَت؟ َفَمتَّ َلهُ ِبَرِحٍم بَِعيَدةٍ َحدَّ ،  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن َسِعيدٍ 
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َوِإْن َكاَنْت  ،  فَِإنَّهُ اَل قُ ْرَب لِلرَِّحِم ِإَذا ُقِطَعتْ ،  اَمُكمْ َوقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْعَرفُوا أَْنَساَبُكْم َتِصُلوا َأْرحَ 
َا يَ َقُع بَِتظَاُهِر ،  َوِإْن َكاَنْت بَِعيَدًة ". فََأَمَر مِبَْعرَِفِة اأْلَْنَسابِ ، َواَل بُ ْعَد َْلَا ِإَذا ُوِصَلتْ ، َقرِيَبةً  َواَل مُيِْكُن ،  اأْلَْخبَارِ َواْلِعْلُم ِبَِْصِلَها ِإَّنَّ

 يف َأْكَثرَِها اْلَعيَانُ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ: مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقِيَامِ بِشَهَادَتِهِ إِذَا شَهِدَ 

، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلحٍ ،  ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيدٍ ، الطََّرائِِفيُّ أنبأ أَبُو احْلََسِن  ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي   -  20590
اِمنَي اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء ّلِلَِِّ َوَلْو َعَلى أَنْ ُفِسُكْم ،  َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحةَ ،  َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلحٍ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، يف قَ ْوِلِه: " }ُكونُوا قَ وَّ

َرِبنَي{ ]النساء: أَ  ،  َواَل تَ ْرمَحُوا ِمْسِكينًا ِلَمْسَكَنِتهِ ، [، قَاَل: " َأْو آاَبِئُكْم أَْو أَبْ نَاِئُكْم َواَل حُتَابُوا َغِنيًّا ِلِغنَاهُ 135ِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَق ْ
هِبَِما{   َأْوىَل  فَاهللُ  فَِقريًا  َأْو  َغِنيًّا  َيُكْن  }ِإْن  قَ ْولُُه:  ]النساء:  135]النساء:  َوَذِلَك  تَ ْعِدلُوا{  َأْن  اْْلََوى  تَ تَِّبُعوا  قَ ْولِِه: }َفاَل  َويف   ]

 [ فَ َتَذرُوا احْلَقَّ فَ َتُجورُوا " 135
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َعْن َأيِب ،  ثنا ُشْعَبةُ ،  بُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ ثنا أَ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ   -  20593

َّ ،  ِإْسَحاقَ  ْعُت ُكَديْ ًرا الضَّبِّ ْعتُهُ َأاَن ِمْن َأيِب ِإْسَحاَق، مُ ،  قَاَل: َسَِ ْعُتهُ ِمْنهُ ُمْنُذ ََخِْسنَي َسَنًة، قَاَل ُشْعَبُة: َوَسَِ ْنُذ قَاَل أَبُو ِإْسَحاَق: َسَِ
ُمْنُذ ََخْسٍ َأْربَِعنَي   ِمْن ُشْعَبَة  أاََن  ْعُتهُ  أَبُو َداُوَد: َوَسَِ َأْكثَ َر، قَاَل  َأْو  اَي  ،  َسَنًة  النَِّبَّ، فَ َقاَل:  أََتى رَُجٌل  أَْو ِستٍّ َوَأْربَِعنَي َسَنًة، قَاَل: 

اْلَعْدلَ  " قُِل  اجْلَنََّة، قَاَل:  َأْخرِبّْن ِبَعَمٍل يُْدِخُلِِن  هللِا،  اْلَفْضَل "، قَاَل: فَِإْن مَلْ ُأِطْق َذاَك؟ قَاَل: " فََأْطِعِم الطََّعامَ وَ ،  َرُسوَل  ، أَْعِط 
ُأِطْق َذاكَ  "، قَاَل: فَِإْن مَلْ  اَلَم  السَّ نَ َعمْ ،  َوأَْفِش  "؟ قَاَل:  ِإِبٍل  ِمْن  َلَك  " فَ َهْل  َأْسَتِطْع َذاَك؟ قَاَل:  ِإبِِلَك ،  َأْو  ِمْن  بَِعريًا  " فَاْنظُْر 

َفَق بَِعريَُك َواَل يَ ْنَخِرَق ِسَقاُؤَك َحَّتَّ جتََِب َلَك ، َواْنظُْر َأْهَل بَ ْيٍت اَل َيْشَربُوَن اْلَماَء ِإالَّ ِغبًّا فَاِسِقِهمْ ، اءً َوِسقَ  فَِإنََّك َلَعلََّك َأْن اَل يَ ن ْ
 اجْلَنَّةُ " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 [ 282البقرة:  بَابُ: }وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ{ ] 
َعْن ُمَعاِويَةَ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلحٍ ،  ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيدٍ ،  أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   -  20603
َهَداءُ ِإَذا َما ُدُعوا{ ]البقرة: يف ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحةَ ، ْبِن َصاِلحٍ  [ يَ ُقوُل: " َمِن  282 قَ ْولِِه: }َواَل َيََْب الشُّ

بَ ْعَد َهَذا:  ُثَّ قَاَل ، َفاَل حيَِلُّ لَهُ َأْن َيَََْب ِإَذا َما ُدِعَي "، َأْو َكاَنْت ِعْنَدهُ َشَهاَدةٌ ، اْحِتيَج إِلَْيِه ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َقْد َشِهَد َعَلى َشَهاَدةٍ 
ْضرَاُر َأْن يَ ُقوَل الرَُّجُل لِلرَُّجِل َوُهَو َعْنهُ َغِِنٌّ: ِإنَّ هللاَ َقْد أََمَرَك َأْن اَل َتَََْب ، [ 282" }َواَل ُيَضارَّ َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد{ ]البقرة:   َواإْلِ
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َهاهُ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َوقَاَل: }َوِإْن تَ ْفَعُلوا فَِإنَّهُ ُفُسوٌق ِبُكْم{ ]البقرة:  ف َ ،  فَ ُيَضارَّهُ ِبَذِلَك َوُهَو َمْكِفيٌّ ِبَغرْيِهِ ،  ِإَذا َما ُدِعيتَ  [  282ن َ
 يَ ْعِِن اِبْلُفُسوِق اْلَمْعِصَيَة " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

قَ تَاَدةَ   -  20604 ْبُن  َنْصِر  أَبُو  النَّْضَرِويُّ ،  َأْخرَباََن  َمْنُصوٍر  أَبُو  بْ ،  أنبأ  َأمْحَُد  جَنَْدةَ ثنا  َمْنُصورٍ ،  ُن  ْبُن  َسِعيُد  ح ،  ثنا  ُسْفيَاُن  ثنا 
اْلُعَمِريُّ  اْلَفْتِح  أَبُو  رِيُف  الشَّ ِفَراسٍ ،  َوَأْخرَباََن  ْبُن  احْلََسِن  أَبُو  يْ بُِليُّ ،  أنبأ  الدَّ إِبْ َراِهيَم  ْبُن  ُد  حُمَمَّ الرَّمْحَنِ ،  ثنا  َعْبِد  ْبُن  َسِعيُد  ثنا  ،  ثنا 

ي ْ  ُعي َ ْبُن  ِدينَارٍ ،  َنةَ ُسْفيَاُن  ْبِن  َعْمرِو  ]البقرة:  ،  َعْن  َشِهيٌد{  َواَل  ُيَضارَّ َكاِتٌب  }َواَل  َعْنُه:  هللاُ  َرِضَي  ُعَمُر  قَ َرأَ  قَاَل:  ِعْكرَِمَة،  َعْن 
ُقوُل: اْكُتْب ِل 282 ُقوُل: َأاَن َمْشغُولٌ ، [ قَاَل ُسْفيَاُن: " ُهَو الرَُّجُل َيَْيت الرَُّجَل فَ ي َ يَ ُقوُل: اَل أُرِيُد ، َواَل ُيَضارَّهُ ، ْر َغرْيِياْنظُ ، فَ ي َ

ْنظُْر َغرْيَهُ ،  ِإالَّ أَْنتَ  ْيءِ ،  لِي َ ِهيُد َأْن َيَْيتَ الرَُّجَل ُيْشِهُدهُ َعَلى الشَّ ُقوُل: ِإّّنِ َمْشُغولٌ ،  َوالشَّ ُقوُل: اَل ،  فَاْنظُْر َغرْيِي ،  فَ ي َ َفاَل ُيَضارَّهُ فَ ي َ
 ُيْشِهْد َغرْيَهُ ". لَْيَس يف رَِوايَِة اْبِن قَ تَاَدَة قَ ْوُل ُسْفيَانَ لِ ،  أُرِيُد ِإالَّ أَْنتَ 

 صحيح لعكرمة.  # قال المحقق:
 

 بَابُ: مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَمَنْ قَبِلَهَا فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا 
يُد ْبُن قَ تَاَدَة، َوأَبُوَحازٍِم احْلَاِفُظ، قَااَل: أنبأ أَبُو اْلَفْضِل ْبُن َِخَرْيََوْيِه، أنبأ َأمْحَُد ْبُن جَنَْدَة، ثنا َسعِ َوَأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن   - 20610

َرضِ  َعبَّاٍس  اْبِن  ِإىَل  أَنَّهُ َكَتَب  ُمَلْيَكَة،  َأيِب  اْبِن  َعِن  ِدينَاٍر،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  ُسْفيَاُن،  ثنا  َشَهاَدِة َمْنُصوٍر،  َعْن  َيْسأَلُهُ  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َي 
َهَداِء{ ]البقرة:   يَاِن، َفَكَتَب ِإلَْيِه: " ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل: }ِمَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشُّ ب ْ  [ َولَْيُسوا ِمَّْن نَ ْرَضى، اَل جَتُوُز " 282الصِّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

أَبُ   -  20611 الصَّ َأْخرَباََن  اْلُمبَاَرِك  ْبُن  ثنا َعِليُّ  َة،  َعاّنُّ، مِبَكَّ الصَّن ْ ٍد  ْبُن حُمَمَّ َأْخرَبّن َعِليُّ  احْلَاِفُظ،  هللِا  ْبُن و َعْبِد  يَزِيُد  ثنا  َعاّنُّ،  ن ْ
ُد ْبُن ثَ ْوٍر، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن أَ  َعاّنُّ، ثنا حُمَمَّ ُهَما اْلُمبَاَرِك الصَّن ْ يِب ُمَلْيَكَة، قَاَل: َأْرَسْلُت ِإىَل اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

َهَداِء{ ]البقرة: يَاِن، فَ َقاَل: " قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ: }ِمَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشُّ ب ْ "،  282  َأْسأَلُهُ َعْن َشَهاَدِة الصِّ [ َولَْيُسوا ِمَّْن نَ ْرَضى 
َما رَأَْيُت اْلَقَضاَء ِإالَّ َعَلى ُت ِإىَل اْبِن الزَُّبرْيِ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأْسأَلُُه، فَ َقاَل: " اِبحْلَِريِّ ِإْن ُسئُِلوا َأْن َيْصُدقُوا "، قَاَل: فَ قَاَل: فََأْرَسْل

 َما قَاَل اْبُن الزَُّبرْيِ " 
 صحيح دون قول ابن الزبير.  # قال المحقق:

 
 شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَابُ: مَنْ رَدَّ  

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 20616 ٍد  ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ
ورِيُّ  ِعْنَد  ،  الدُّ قَاَل: ُكْنُت  َشاَذاُن،  َأيِب َكِثريٍ ثنا  ْبِن  حَيََْي  َعْن  حُيَدُِّث،  َشْيًخا  َفَسِمْعُت  الث َّْوِريِّ  َسَلَمةَ ،  ُسْفيَاَن  َأيِب  َأيِب ،  َعْن  َعْن 
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َواَرْث َأْهُل ِملََّتنْيِ  اَل جَتُوُز َشَهاَدةُ ِملٍَّة َعَلى ِملٍَّة وَ ،  َشَّتَّ ُهَريْ َرَة، َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل يَ ت َ
دٍ  َا َعَلى َغرْيِِهْم "  ، ِإالَّ ِملَّةُ حُمَمَّ  فَِإَنَّ

ْيِخ بَ ْعَض َأْصَحابِنَا   قَاَل أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن َشاَذاُن: َفَسأَْلُت َعْن َهَذا بَِقيَّةُ ْبُن اْلَولِيِد، فَ َزَعَم أَنَّهُ ُعَمُر ْبُن رَاِشٍد احْلََنِفيُّ َوَرَواهُ  ،  الشَّ
 َعِن اأْلَْسَوِد ْبِن َعاِمٍر َوُهَو َشاَذاُن، َعْن ُعَمَر ْبِن رَاِشدٍ 

 صحيح إلى قوله )شتى(.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َصاِلِح ْبِن َهاِنئٍ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  20655 َثِِن حُمَمَّ ثنا أَبُو ،  مْحَُد ْبُن اْلُمبَاَرِك اْلُمْسَتْمِليثنا أَبُو َعْمرٍو أَ ،  َحدَّ
َبةُ ْبُن َسِعيدٍ  ي ْ دٍ ،  ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب َحيَّةَ ،  رََجاٍء قُ ت َ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

اِهدِ   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َوقَاَل: " ِإنَّ يَ ْوَم اأْلَْربَِعاِء }يَ ْوُم ََنٍْس ُمْسَتِمرٍّ{  ،  " َأََتّن ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم فََأَمَرّن َأْن أَْقِضَي اِبْلَيِمنِي َمَع الشَّ
ِه، َعنِ 19]القمر:  ٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ  النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  [ ". َوَقْد ِقيَل: َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

اْلَعَلِويُّ   -  20658 احْلَُسنْيِ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ احْلََسِن  أَبُو  َأْخرَباََن  َشبَابََة َكَما:  َعْن  احْلَاِفظُ ،  َوِقيَل:  احْلََسِن  ْبِن  ِد  ْبُن حُمَمَّ َأمْحَُد  ثنا  ،  أنبأ 
ْبُن   ِد ْبِن الصَّبَّاحِ َأمْحَُد  اْلَماِجُشونُ ،  ثنا َشبَابَةُ ،  حُمَمَّ دٍ ،  ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز  َأيِب ،  َعْن َجدِّهِ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ ْبِن  َعْن َعِليِّ 

اَدِة رَُجٍل َواِحٍد َمَع ميَِنِي َصاِحِب احْلَقِّ ". َوَقَضى ِبِه َعِليٌّ  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقَضى ِبَشهَ ،  طَاِلٍب، َرِضَي هللاُ َعْنهُ 
دٍ   َرِضَي هللاُ َعْنهُ اِبْلِعرَاِق وََكَذِلَك َرَواهُ ُحَسنْيُ ْبُن زَْيٍد، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -  20664 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ِإْسَحاقَ َوأَبُ ،  َأْخرَباََن  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  ْبُن ،  و  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَالُوا:  احْلََسِن  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو 
َعْن َسْعِد ْبِن َعْمرِو  ، اِريِّ َعْن ُعَمارََة ْبِن َغزِيََّة اأْلَْنصَ ، َواَنِفُع ْبُن يَزِيدَ ، َأْخرَبّن اْبُن َْلِيَعةَ ، ثنا اْبُن َوْهبٍ ،  ثنا َِبُْر ْبُن َنْصرٍ ،  يَ ْعُقوبَ 

َواْلُمِغريَةُ ْبُن ُشْعَبَة قَااَل: "  ،  أَنَّهُ َوَجَد ِكتَااًب يف ُكُتِب آاَبئِِه: َهَذا َما رََفَع َأْو ذََكَر َعْمُرو ْبُن َحْزمٍ ،  ْبِن ُشَرْحِبيَل ْبِن َسْعِد ْبِن ُعبَاَدةَ 
نَا ََنُْن ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ  َفَجَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ،  َمَع َأَحِدُِهَا َشاِهٌد لَهُ َعَلى َحقِّهِ ،  َدَخَل رَُجاَلِن خَيَْتِصَمانِ ،   َعَلْيِه َوَسلَّمَ بَ ي ْ

َتَطَع ِبَذِلَك َحقَّهُ " ، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ميَِنَي َصاِحِب احْلَقِّ َمَع َشاِهِدهِ   فَاق ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   -  20666 أنبأ  ،  أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  يف آَخرِيَن قَالُوا: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

اِفِعيُّ  دٍ ،  الشَّ حُمَمَّ ْبُن  ِإبْ َراِهيُم  َعْمرٍو،  أنبأ  َأيِب  ْبِن  َعْمرِو  اْلُمطَِّلبِ ،  َعْن  اْلُمَسيِّبِ ،  َمْوىَل  اْبِن  َعَلْيِه ،  َعِن  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ 
اِهِد "   َوَسلََّم: " َقَضى اِبْلَيِمنِي َمَع الشَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
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احْلَاِفظُ   -  20667 هللِا  أَبُو َعْبِد  اْلَعبَّاسِ ،  َوَأْخرَباََن  أَبُو  ثنا  يَ ْعُقوبَ   يف آَخرِيَن قَالُوا:  ْبُن  ُد  الرَّبِيعُ ،  حُمَمَّ اِفِعيُّ ،  أنبأ  الشَّ أنبأ  ،  أنبأ 

ْبُن َخاِلدٍ  اْبِن ُجَرْيجٍ ،  ُمْسِلُم  ْبِن ُشَعْيبٍ ،  َعِن  ِبَشاِهٍد  ،  َعْن َعْمرِو  َهاَدِة: " فَِإْن َجاَء  الشَّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يف  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ 
 ِدِه ".  َحَلَف َمَع َشاهِ 

 َهَذا ُمْرَسلٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  20668 هللِا  أَبُو َعْبِد  َأْخرَباََن  الطُّوِسيُّ ،  َوَقْد  اْلَفِقيهُ  النَّْضِر  أَبُو  ارِِميُّ ،  أنبأ  الدَّ ْبُن َسِعيٍد  ْبُن  ،  ثنا ُعْثَماُن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا 

هِ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ ، ثنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، ثنا ُمطَرُِّف ْبُن َماِزنٍ ، الرَّقِّيُّ أان أَبُو َعْبِد هللِا ، َعْبِد هللاِ  قَاَل: " َقَضى  ، َعْن َجدِّ
 النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَشاِهٍد َوميَِنٍي يف احْلُُقوِق ".  

 َعْن ُمطَرِّفٍ ، وََكَذِلَك َرَواهُ َغرْيُهُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
النَّاِجيُّ   -  20669 هللِا  َعْبِد  ْبُن  اْلَعزِيِز  َعْبُد  اْلَقاِسِم  أَبُو  اْلَماِلِكيُّ ،  َأْخرَباََن  هللِا  ْيِد  ُعب َ ْبُن  مَحَْزةُ  اْلَقاِسِم  أَبُو  َحاتٍِ ،  أنبأ  أَبُو  أنبأ 

ُد ْبُن َعْبِد هللِا احلَْ ،  الرَّازِيُّ  ارِِميُّ ،  ثنا أَبُو النَّْضِر اْلَفِقيهُ ، اِفظُ ح َوَأْخرَباََن حُمَمَّ َفْيِليُّ ،  ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيٍد الدَّ ُد  ،  قَااَل: ثنا الن ُّ ثنا حُمَمَّ
ْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ اللَّْيِثيُّ  هِ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيبٍ ، ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعب َ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقَضى َأنَّ َرُسوَل هللاِ ، َعْن َجدِّ

اِهِد " ُمطَرُِّف ْبُن َماِزنٍ  ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمرْيٍ لَْيَسا اِبْلَقوِيَّنْيِ ، اِبْلَيِمنِي َمَع الشَّ مَ ، َوحُمَمَّ  َوُهَو ِبِِْرَساِلِه َشاِهٌد ِلَما تَ َقدَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
أَ   -  20670 احْلَاِفظُ َأْخرَباََن  هللِا  َعْبِد  ِإْسَحاقَ ،  بُو  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  ْبُن ،  َوأَبُو  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَالُوا:  احْلََسِن  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو 

دٍ ، َأْخرَبّن ُعْثَماُن ْبُن احْلََكمِ ، ثنا اْبُن َوْهبٍ ، ثنا َِبُْر ْبُن َنْصرٍ ،  يَ ْعُقوبَ  َثِِن زَُهرْيُ ْبُن حُمَمَّ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأيِب َصاِلحٍ ، َحدَّ
 َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقَضى بَِيِمنٍي َوَشاِهٍد " ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، َعْن زَْيِد ْبِن ََثِبتٍ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

أَ   -  20672 احْلَاِفظُ َأْخرَباََن  هللِا  َعْبِد  ِإْسَحاقَ ،  بُو  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  ْبُن ،  َوأَبُو  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَالُوا:  احْلََسِن  ْبُن  َبْكِر  َوأَبُو 
ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  يَ ْعُقوبَ  الرَّبِيُع  اِفِعيُّ ،  أنبأ  الشَّ َماِلكٌ ،  أنبأ  دٍ ،  أنبأ  ْبِن حُمَمَّ أَبِيهِ ،  َعْن َجْعَفِر  " ،  َعْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ 

اِهِد "   َقَضى اِبْلَيِمنِي َمَع الشَّ
 صحيح.  # قال المحقق:
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َهاّنُّ  - 20673 ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأمْحََد  ، الصََّمِد ْبُن َعِليٍّ ثنا َعْبُد ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ
بَانُ ،  ْبِن َمْرَوانَ  دٍ ،  ثنا طَْلَحةُ ْبُن زَْيدٍ ،  ثنا َشي ْ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا  ،  َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلبٍ ،  َعْن أَبِيهِ ،  ثنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ

اِهِد اْلَواِحِد َوميَِنيِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُهْم َكانُوا: " يَ ْقُضوَن ِبَشَهاَدِة الشَّ ِعي ". قَاَل  َم َوَأاَب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َرِضَي هللاُ َعن ْ  اْلُمدَّ
ْومَ   َجْعَفٌر: َواْلُقَضاةُ يَ ْقُضوَن ِبَذِلَك ِعْنَداَن اْلي َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

أَبُو  -  20675 احْلَاِفظُ   َأْخرَباََن  هللِا  يَ ْعُقوبَ ،  َعْبِد  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ثَ نَا  ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  يف آَخرِيَن قَالُوا: َحدَّ الرَّبِيُع  أنبأ ،  أنبأ 
اِفِعيُّ  ْبُن َخاِلدٍ ،  الشَّ ُمْسِلُم  دٍ ،  أنبأ  َثِِن َجْعَفُر ْبُن حُمَمَّ ْبَن ُعت َ ،  َحدَّ احْلََكَم  ْعُت  َبةَ قَاَل: َسَِ يََدهُ َعَلى ِجَداِر  ،  ي ْ َأيِب َوَقْد َوَضَع  َيْسَأُل 

اِهِد؟ قَاَل: نَ َعمْ  ُقوَم: أََقَضى النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبْلَيِمنِي َمَع الشَّ  َوَقَضى ِبِه َعِليٌّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َبنْيَ َأْظُهرُِكمْ ، اْلَقرْبِ لِي َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  20676 ُد ْبُن احْلََسِن اللَّبَّانُ ، َأْخرَبّن حُمَمَّ ثَ ُهْم  ، َأنَّ َعبَّاَد ْبَن يَ ْعُقوبَ ،  أنبأ حُمَمَّ َحدَّ

دٍ ، قَاَل: ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب حَيََْي  اِهِد ، أَبِيهِ  َعنْ ، َعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َقَضى اِبْلَيِمنِي َمَع الشَّ
اأْلَْمَوالِ ،  " اِبْلُكوفَةِ ،  يَ ْعِِن: يف  هللاُ َعْنهُ  ِبَذِلَك َعِليٌّ َرِضَي  ُأيِبُّ ْبُن َكْعٍب َعَلى َعْهِد ُعَمَر َرضِ ،  َوَقَضى  هللاُ قَاَل: َوَقَضى ِبَذِلَك  َي 

ُهَما   َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ: كَيْفَ يَحْلِفُ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنُونَ 

احْلَاِفظُ   -  20717 أَبُو َعْبِد هللِا  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ُد ْبُن  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  َعِن  ،  بَُكرْيٍ   ثنا يُوُنُس ْبنُ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ،  ثنا 
ِإْسَحاقَ  َعبَّاسٍ ،  اْبِن  ْبِن  هللِا  ْيِد  ُعب َ ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُحَسنْيُ  َثِِن  ِعْكرَِمةَ ،  َحدَّ َعبَّاسٍ ،  َعْن  اْبِن  قَاَل: َكَتَب ،  َعِن  ُهَما  َعن ْ هللاُ  َرِضَي 

ِإّّنِ أَْنُشدُُكْم اِبهلِل ،  بَ َعثَهُ هللاُ مِبَا بَ َعَثهُ ِبهِ ،  ٍد َرُسوِل هللِا َأِخي ُموَسى َوَصاِحِبهِ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل يَ ُهوَد: " ِمْن حُمَمَّ 
نَاءَ  ْلَوىَوَأْطَعَمُكُم اْلَمنَّ  ،  َوَأْهَلَك َعُدوَُّكمْ ، َوَأجْنَاُكمْ ،  َوفَ َلَق َلُكُم اْلَبْحرَ ،  َوَما أَنْ َزَل َعَلى ُموَسى يَ ْوَم طُوِر َسي ْ َوظَلََّل َعَلْيُكُم ،  َوالسَّ

النَّاِس َكافًَّة؟ فَِإْن َكاَن َذِلَك َكَذِلَك فَات َّ ،  اْلَغَمامَ  إِلَْيُكْم َوِإىَل  هللِا  َأّّنِ َرُسوُل  هللاَ َوَأْسِلُموا َهْل جتَُِدوَن يف ِكتَاِبُكْم  َيُكْن  ،  ُقوا  َوِإْن مَلْ 
 ِعْندَُكْم َفاَل تَ بَاَعَة َعَلْيُكْم " 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

بَانَ ، َأْخرَباََن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ   - 20724 ثنا لَْيُث ْبُن ، ثنا َكاِمُل ْبُن طَْلَحةَ ،  أنبأ ُمَعاذُ ْبُن جَنَْدةَ ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َشي ْ
ْعِض ُحجَِّتِه  ،  رَُجاَلِن ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: اْخَتَصَم  ،  َعِن اْبِن ِشَهابٍ ،  ثنا ُعَقْيلٌ ،  َسْعدٍ  َفَكَأنَّ َأَحَدُُهَا ََتَاَوَن بِب َ

ِتِه: َحْسِبَ هللاُ َونِ ، فَ َقَضى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلْْلَخرِ ، مَلْ يُ ْبِلْغ ِفيَها  َهاِوُن ِِبُجَّ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا ، ْعَم اْلوَِكيلُ فَ َقاَل اْلُمت َ
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َثاَلَثً  َأْو  َمرََّتنْيِ  يََدهُ  " حُيَرُِّك  اْلوَِكيُل  هللاُ َونِْعَم  " َحْسِبَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  تَ ْعِجزَ ،  َصلَّى  اطُْلْب َحقََّك َحَّتَّ   " فَِإَذا َعَجْزَت ،  قَاَل: 
ِتُكْم ".  ، فَ ُقْل: َحْسِبَ هللاُ َونِْعَم اْلوَِكيلُ  َنُكْم َعَلى ُحجَّ َا يُ ْقَضى بَ ي ْ  فَِإَّنَّ

َقِطٌع.   َهَذا ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 وَرَدُّ الْيَمنِيِ ،  بَابُ: النُّكُولُ 

احْلَاِفظُ   -  20739 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ِمَن  ،  أَنْ بََأّن  َعَلْيِه  يُ ْقَرْأ  مَلْ  ِفيَما  اْلَعَنِزيُّ ،  اْلُمْسَتْدَركِ ِإَجازًَة  َسَلَمةَ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  َأمْحَُد  ثنا  ،  أنبأ 
ارِِميُّ  الدَّ َسِعيٍد  ْبُن  حَمُْفوٍظ  ،  ُعْثَماُن  ْبِن  ُعْبُدوِس  ْبُن  ُعْثَماُن  َسِعيٍد  أَبُو  َوَأْخرَباََن  ح  َمْشِقيُّ  الدِّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  ْبُن  ُسَلْيَماُن  اْلَفِقيهُ  ثنا 

ُرزُوِذيُّ اجلَْ  ٍد حَيََْي ْبُن َمْنُصورٍ ،  ن ْ ُد ْبُن اْلُمْنِذِر ْبِن َسِعيٍد اْْلََرِويُّ ُشْكرٌ ،  ثنا أَبُو حُمَمَّ ثنا يَزِيُد ْبُن َعْبِد الصََّمِد  ،  ثنا أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن حُمَمَّ
َمْشِقيُّ قَااَل: ثنا سُ ،  الدَِّمْشِقيُّ  ُد ْبُن َمْسُروقٍ ،  َلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ َوُسَلْيَماُن ْبُن أَيُّوَب الدِّ َعِن  ،  َعْن ِإْسَحاَق ْبِن اْلُفرَاتِ ،  ثنا حُمَمَّ

ُهَما، َعْن اَنِفعٍ ، اللَّْيِث ْبِن َسْعدٍ  طَاِلِب احْلَقِّ ". . َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " رَدَّ اْلَيِمنَي َعَلى ، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ
 . 

َمْشِقيُّ ِبِِْسنَاِدِه َهَذا   َوهللاُ َأْعَلمُ ، َوااِلْعِتَماُد َعَلى َما َمَضى، تَ َفرََّد بِِه ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن الدِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن َهارُونَ ،  اْلَولِيِد اْلَفِقيهُ أنبأ أَبُو  ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  20740 ثنا  ،  ثنا أَبُو اْلَولِيدِ ، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َسِعيدٍ ،  ثنا حُمَمَّ

ْعِبِّ ،  َعْن َداُودَ ،  َمْسَلَمةُ ْبُن َعْلَقَمةَ  َعةَ ،  َأنَّ اْلِمْقَدادَ ،  َعِن الشَّ ْقَرَض ِمْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ َسب ْ ا ،   آاَلِف ِدْرَهمٍ اْست َ فَ َلمَّ
َأْربَ َعةُ آاَلفٍ  َا ِهَي  ِإَّنَّ هللاُ َعْنهُ ،  تَ َقاَضاهُ قَاَل: "  ِإىَل ُعَمَر َرِضَي  َعَة آاَلِف ِدْرَهمٍ ،  َفَخاَصَمهُ  اْلِمْقَداَد َسب ْ َرْضُت  ، فَ َقاَل: ِإّّنِ َقْد أَق ْ
َا ِهَي َأْربَ َعةُ آاَلفٍ  َعةُ آاَلفٍ فَ قَ ،  فَ َقاَل اْلِمْقَداُد: ِإَّنَّ َا َسب ْ فََأََب َأْن  ،  فَ َقاَل ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنُه: أَْنَصَفَك " ،  اَل اْلِمْقَداُد: َأْحِلْفهُ أَنَّ

 قَاَل: َوذََكَر احْلَِديَث.  ، فَ َقاَل ُعَمُر: ُخْذ َما َأْعطَاَك " ، حَيِْلفَ 
ِإْسنَاٌد َصِحيحٌ  َقِطعٌ ،  َهَذا  أَنَّهُ ُمن ْ مَ ،  ِإالَّ  اْجَتَمَعا َوُهَو  يُ ؤَكُِّد َأَحُدُُهَا َصاِحَبهُ ِفيَما  اْلَقَساَمِة  هللاُ َعْنهُ يف  َع َما رُوِّينَا َعْن ُعَمَر َرِضَي 

ِعي اْلُمدَّ َعَلى  اْلَيِمنِي  رَدِّ  يف  َعْنُه  هللاُ  َرِضَي  ُعَمَر  َمْذَهِب  ِمْن  ُعْثَمانَ ،  ِفيِه  َمْذَهِب  زاَِيَدةُ  اْلُمْرَسِل  َهَذا  هللاُ   َويف  َرِضَي  َواْلِمْقَداِد 
ُهَما  َوهللاُ َأْعَلمُ ، َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِنيَ الْعَاقِلِنيَ الْمُسْلِمِنيَ ،  جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ 
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ْيدٍ ،  َعْبَدانَ َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن   - 20748 ثنا مَحَّاُد ْبُن ،  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْربٍ ، ثنا ِإَْسَاِعيُل ْبُن ِإْسَحاقَ ،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
ُهَما َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن يُوُسَف ْبِن ِمْهَرانَ ،  َعْن َعِليِّ ْبِن زَْيدٍ ،  َسَلَمةَ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َرِضَي هللاُ َعن ْ

 َومَلْ يَِهمَّ ِِبَِطيَئٍة ". ، فَِإنَّهُ مَلْ خُيِْطئْ ، َما ِمْن َعْبٍد ِإالَّ َوَقْد َأْخطَأَ َأْو َهمَّ ِِبَِطيَئٍة لَْيَس حَيََْي ْبَن زََكرايَّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
، ثنا ِعْمَراُن اْلَقطَّانُ ،  ثنا أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ   -  20762
ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "  َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ ،  َعْن َأيِب ِعيَاضٍ ،  َعْن َعْبِد رَبِّهِ ،  َعْن قَ تَاَدةَ 

ُكْم َوحُمَقََّراِت اأْلَْعَمالِ  ُنَّ لَُيْجَمْعَن َعَلى الرَُّجِل َحَّتَّ يُ ْهِلْكَنهُ "،  ِإايَّ َوِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َضَرَب َْلُنَّ َمَثاًل: "  ،  ِإَنَّ
فَ  ِبَِْرِض  نَ َزلُوا  قَ ْوٍم  اْلَقْومِ ،  اَلةٍ َكَمَثِل  َصِنيُع  اِبْلُعَوْيدِ ،  َفَحَضَر  جيَِيءُ  َوالرَُّجُل  اِبْلُعوِد  جيَِيءُ  الرَُّجُل  َذِلَك  ،  َفَجَعَل  ِمْن  ََجَُعوا  َحَّتَّ 

ُجوا اَنرًا فَأَْنَضَجْت َما ُقِذَف ِفيَها ". َورُِوَي يف َذِلكَ ،  َسَواًدا  َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي هللاُ َعْنهُ ِمْن ،  يدَ َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَزِ ،  ُثَّ َأجَّ
 َغرْيَ َمْرفُوعٍ ، قَ ْوِلهِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َهاّنُّ   -  20780 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ ثنا  ،  َأمْحََد ْبَن َمْنُصورٍ ثنا الرََّماِديُّ يَ ْعِِن  ،  ثنا أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ،  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ
قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ هللاَ تَ َعاىَل  ، َعْن طَْلَحَة ْبِن َكرِيٍز اْْلَُزاِعيِّ ، َعْن َأيِب َحازِمٍ ، أنبأ َمْعَمرٌ ، َعْبُد الرَّزَّاقِ 

 هُ َسْفَسافَ َها "  َوَيْكرَ ، َكِرميٌ حيُِبُّ َمَعاِلَ اأْلَْخاَلقِ 
 َعْن َأيِب َحازِمٍ ، وََكَذِلَك رََواهُ الث َّْوِريُّ ، َهَذا ُمْرَسلٌ 

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

ْغَدادَ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّانُ   -  20781 ثنا ِعيَسى ْبُن  ،  َدِميُّ أنبأ أَبُو احْلَُسنْيِ َأمْحَُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن حَيََْي اآْل ،  بِب َ
ِد ْبِن ثَ ْورٍ ،  ثنا ُفَضْيُل ْبُن ِعيَاضٍ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنسَ ،  َعْبِد هللِا الطَّيَاِلِسيُّ  ، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ ،  َعْن َأيِب َحازِمٍ ،  َعْن َمْعَمرٍ ،  َعْن حُمَمَّ

 َويُ ْبِغُض َسْفَسافَ َها ".  ، : " ِإنَّ هللاَ َكرميٌ حيُِبُّ اْلَكَرَم َوَمَعاِلَ اأْلَْخاَلقِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
انَ   َعْن َأيِب َحازِمٍ ، وََكَذِلَك رُِوَي َعْن َأيِب َغسَّ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

يُوُسَف    -   20782 ِد ْبُن  َهاّنُّ َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ اأْلَْعَرايِبِّ ،  اأْلَْصب َ اْلَمْرَورُّوِذيُّ ،  أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن  ْيٍد  ْبُن ُعب َ ُد  َبْكٍر حُمَمَّ ثنا ،  ثنا أَبُو 
دٍ ،  َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ  ُد ْبُن َعْجاَلنَ ،  ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن حُمَمَّ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعْن َأيِب َصاِلحٍ   ،َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيمٍ ،  َأْخرَبّن حُمَمَّ

َا بُِعْثُت أِلَتََِّم َمَكارَِم اأْلَ   ْخاَلِق "  َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَّنَّ
رَاَوْرِديِّ ، َكَذا رُِويَ   َعِن الدَّ
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 حسن. # قال المحقق:
 

َهاّنُّ َأْخرَبانَ   -  20799 ِد ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ ِقيِقيُّ ،  أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ،   أَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك الدَّ ثنا يَزِيُد ْبُن ،  ثنا حُمَمَّ
، نَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإِلَّ أَ ،  َعْن َأيِب ثَ ْعَلَبَة اْْلَُشِِنِّ ،  َعْن َمْكُحولٍ ،  أنبأ َداُوُد ْبُن َأيِب ِهْندَ ،  َهارُونَ 

: َأَحاِسُنُكْم َأْخاَلقًا  َرَبُكْم ِمِنِّ : َمَساِوُئُكْم َأْخاَلقًا ، َوِإنَّ أَبْ َغَضُكْم ِإِلَّ ، َوأَق ْ َفْيِهُقوَن " الث َّْرََثرُوَن ، َوأَبْ َعدَُكْم ِمِنِّ  اْلُمَتَشدِّقُوَن اْلُمت َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 

 
امُ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  20800 ُد ْبُن ِإبْ رَاِهيَم اْلَفحَّ ُد ْبُن حَيََْي ،  أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثنا اْلرَبَاءُ ْبُن َعْبِد  ،  ثنا أَبُو نُ َعْيمٍ ،  ثنا حُمَمَّ

َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن َشِقيٍق اْلُعَقْيِليُّ ،  هللِا اْلَقاصُّ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ رَفَ َعهُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأاَل ُأْخرِبُُكْم ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َحدَّ
َفْيهِ   أََواَل أُنَ بُِّئُكْم ِِبِيَارِِهْم؟ َأَحاِسنُ ُهْم َأْخاَلقًا " ، ُقونَ ِبِشرِاِر َهِذِه اأْلُمَِّة؟ الث َّْرََثرُوَن اْلُمَتَشدِّقُوَن اْلُمت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َهاّنُّ قَااَل: أنبأ أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّانُ ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  20804 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ يُوُسَف   ثنا َأمْحَُد ْبنُ ،  َوأَبُو حُمَمَّ
َلِميُّ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعْن أَبِيهِ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َسِعيِد ْبِن َأيِب ِهْندَ ،  ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ،  السُّ

يُ ْبِغُض ُكلَّ   هللاَ  ِإنَّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اأْلَْسَواقِ هللاُ  اٍب يف  َصخَّ اٍظ  َجوَّ اِبللَّْيلِ ،  َجْعظَرِيٍّ  َهارِ ،  ِجيَفٍة  اِبلن َّ نْ يَا ،  مِحَاٍر  اِبلدُّ َجاِهٍل ،  َعاملٍِ 
 اِبآْلِخَرِة " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَعَلِويُّ َرمِحَهُ هللاُ   -  20806 ِد ْبِن احْلََسِن ْبِن الشَّْرِقيُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ، ثنا أَبُو اأْلَْزَهرِ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
َثِِن َعْمُرو ْبُن َأيِب َعْمرٍو، ثنا َسْعُد ْبُن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريُّ ، ثنا حُمَاِضرٌ   َعَلْيِه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ، َرِضَي هللاُ َعْنهُ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ، َحدَّ

ارٍ  ْبُن َعمَّ النَّاِر " َرَواهُ َسْهُل  هللاُ َعَلى  َمْن َكاَن لَيِّنًا َهيِّنًا َسْهاًل َحرََّمهُ   " أَنَّهُ قَاَل:  اْلُمطَِّلبِ ،  َعْن حُمَاِضرٍ ،  َوَسلََّم  ،  فَ َقاَل ِفيِه: َعِن 
 َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيدٍ ،   ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ َأْخرَباََن َعِليُّ  -  20807 َعْن ِإَْسَاِعيَل ، َعْن َأيِب َعِقيلٍ ، ثنا َسْعَدَوْيهِ ،  ثنا اْبُن َأيِب قَُماشٍ ،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  زَْوِج النَِّبِّ َصلَّى  ،  َعْن أُمِّ َسَلَمةَ ،  َعِن اْبٍن أِلُمِّ َسَلَمَة اْلَمْخُزوِميِّ ،  ْبِن رَاِفعٍ 

 ِر َلُماَلَحاةُ الّرَِجاِل " َوَسلََّم: " َأوَُّل َما ََنَاّن َعْنهُ َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ َوَعِهَد ِإِلَّ بَ ْعَد ِعبَاَدِة اأْلَْوََثِن َوُشْرِب اْْلَمْ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ْيَسابُورَ   -  20808 َهَق قَااَل: أنبأ أَبُو َأمْحََد  ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي بِن َ ي ْ اِمغَاّنُّ بِب َ َوأَبُو َمْنُصوٍر َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ الدَّ
احْلَاِفظُ  َعِديٍّ  ْبُن  هللِا  ِإَْسَا،  َعْبُد  ْبِن  إِبْ َراِهيَم  ْبُن  ِإْسَحاُق  َثاَلَثِائَةٍ ثنا  َسَنَة  ِبَغزََّة  اْلَغزِّيُّ  ِعْمَراَن  أَبُو  ِريِّ  ،  ِعيَل  السَّ َأيِب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا 

َلِميُّ ،  اْلَعْسَقاَلّنُّ  ارٍ ،  ثنا َبْكُر ْبُن ِبْشٍر السُّ َل: ُكنَّا ِعْنَد ُعَمَر ْبِن قَا،  َعْن ِإاَيِس ْبِن ُمَعاِويََة ْبِن قُ رََّة اْلُمَزّنِّ ،  ثنا َعْبُد احْلَِميِد ْبُن َسوَّ
َثِِن َأيِب ،  فَ َقاَل ُعَمُر: َبْل ُهَو الدِّيُن ُكلُّهُ ،  فَ َقالُوا: احْلَيَاءُ ِمَن الدِّينِ ،  َفذُِكَر ِعْنَدهُ احْلَيَاءُ ،  َعْبِد اْلَعزِيزِ  َعْن َجدِّي  ،  فَ َقاَل ِإاَيٌس: َحدَّ

هللِا َصلَّى احْلَيَاءُ ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   قُ رََّة قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل  اَي َرُسوَل هللاِ ،  َفذُِكَر ِعْنَدهُ  يِن؟ فَ َقاَل َرُسوُل  ،  فَ َقالُوا:  ِمَن الدِّ احْلَيَاءُ 
" يُن ُكلُّهُ  الدِّ ُهَو  بَْل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  َوَسلَّمَ ،  هللِا  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  اْلَعَفافُ ُثَّ  احْلَيَاَء  ِإنَّ   " ِعيُّ ،  :  َواْلِعيَّ 

ميَانِ ،  اَل ِعيُّ اْلَقْلبِ ،  اللَِّسانِ  ُنَّ يَزِْدَن يف اآْلِخَرةِ ،  َواْلَعَمُل ِمَن اإْلِ نْ يَا ،  َوِإَنَّ ُقْصَن ِمَن الدُّ َوَما يَزِْدَن يف اآْلِخَرِة َأْكثَ ُر ِمَّا يَزِْدَن ،  َويَ ن ْ
نْ يَا ". قَ  تُ َها َعَلْيهِ يف الدُّ هِ ، اَل ِإاَيُس ْبُن ُمَعاِويََة: فََأَمَرّن ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز فََأْمَلي ْ َها ِِبَطِّ ب َ ُثَّ َصلَّى بِنَا الظُّْهَر َواْلَعْصَر َوِإنَّهُ  ، ُثَّ َكت َ

هِ   َما َوَضَعَها ِإْعَجااًب هِبَا ، َلِفي ُكمِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
وِريُّ ، َوأَبُو َبْكٍر اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُهَو اأْلََصمُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 20810 ٍد الدُّ ثنا ، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن حُمَمَّ

ٍد اْلُمَؤدِّبُ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ  ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعْن أَبِيهِ ،  ْبِن َعْبِد الرَّمْحَنِ َعِن اْلَعاَلِء  ،  ثنا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد الزَّجْنِيُّ ،  يُوُنُس ْبُن حُمَمَّ
،  لزَّجْنِيِّ َوَحَسُبهُ ُخُلُقهُ ". َهَذا يُ ْعَرُف مِبُْسِلِم ْبِن َخاِلٍد ا ،  َوُمُروَءتُهُ َعْقُلهُ ،  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َكَرُم اْلَمْرِء ِدينُهُ 

 َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ، َوَقْد رُِوَي ِمْن َوْجَهنْيِ آَخَرْيِن َضِعيَفنْيِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد الصَّفَّارُ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيُ ْبُن ِبْشَرانَ   -  20823 ، أنبأ َمْعَمرٌ ،  زَّاقِ ثنا َعْبُد الرَّ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصورٍ ،  أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ

َبةَ  َبةَ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْبَطَل َشَهاَدَة رَُجٍل يف ِكْذبٍَة َكِذهَبَا ". َكَذا يف ِكتَايِب: ُموسَ ، َعْن ُموَسى ْبِن َأيِب َشي ْ  ى ْبُن َأيِب َشي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َعْن  ،  ثنا اْبُن اْلُمبَاَركِ ،  ثنا نُ َعْيُم ْبُن مَحَّادٍ ،  ثنا مَحَْزةُ اْلَكاِتبُ ،  أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ،  و َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ َأْخرَباََن أَبُ ،  َوَقدْ   -  20824

َبةَ ، َمْعَمرٍ   َوُهَو ُمْرَسلٌ ، رَُجٍل يف ِكْذبٍَة َكَذهَبَا ". َوَهَذا َأَصحُّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجَرَح َشَهاَدَة ، َعْن ُموَسى ْبِن َشي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  20851 ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ ،  َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َعفَّانَ  َعِليٍّ ،  ْبِن  ْبُن  ُحَسنْيُ  َنةَ ،  ثنا  ي ْ ُعي َ ْبِن  ُسْفيَاَن  َعْمرٍو،  َعْن  َجاِبرٍ ،  َعْن  "  ،  َعْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
 ْعَمى. َكَذا قَالَ وََكاَن رَُجاًل أَ ، اْنطَِلُقوا بِنَا ِإىَل اْلَبِصرِي الَِّذي يف َبِِن َواِقٍف نَ ُعوُدهُ "

 منكر.  # قال المحقق:
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اْلَقطَّانُ   -  20852 اْلَفْضِل  ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  َأْخرَباََن  اْلَقطَّانُ ،  َوَقْد  زاَِيٍد  ْبُن  َسْهِل  أَبُو  أنبأ  ْغَداَد  حَيََْي ،  بِب َ أَبُو  حَيََْي  ْبُن  زََكرايَّ  ثنا 

يُوُنَس احْلَمَّ ،  النَّاِقدُ  ْبُن  ُد  َنةَ ،  الُ ثنا حُمَمَّ ي ْ ْبِن ِدينَارٍ ،  ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ ِد ْبِن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعمٍ ،  َعْن َعْمرِو  قَاَل: ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن حُمَمَّ
،  قَاَل ُسْفيَاُن: َوُهْم َحيٌّ ِمَن اأْلَْنَصارِ ،  اْلَبِصرَي "َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل أِلَْصَحاِبِه: " اْذَهُبوا بِنَا ِإىَل َبِِن َواِقٍف نَ ُزوُر  

أََتى ِبِه َمْوُصواًل  اْلَبَصِر َكَذا  ْبِن ُمْطِعمٍ ،  َعْن َعْمرٍو،  َوالصَِّحيُح َعْن ُسْفيَانَ ،  وََكاَن حَمُْجوَب  ِد ْبِن ُجَبرْيِ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى ،  َعْن حُمَمَّ
 ْرَساًل هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مُ 

 منكر.  # قال المحقق:
 بَابُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِن  وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْر  عَلَى أَخِيهِ وَلَا ظَنِنيٍ وَلَا خَصْم  

احْلَاِفظُ   -   20857 ِد ْبُن َأيِب َحاِمٍد اْلُمْقرُِئ قَااَل: ثنا أَبُ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  يَ ْعُقوبَ َوأَبُو حُمَمَّ ُد ْبُن  احْلََسُن ،  و اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثنا 
ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى، ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّانَ  ْعُت اْلَعاَلَء ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن َيْذُكرُ ،  َعِن الزَّجْنِيِّ ْبِن َخاِلدٍ ،  ثنا ُعب َ َعْن َأيِب ،  َعْن أَبِيهِ ،  قَاَل: َسَِ

َواَل ِذي احْلَِنِة اْلَمْحُقوِد ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل جَتُوُز َشَهاَدةُ ِذي اْْلَلَِّة َواَل ِذي اجْلِنَّةِ ،  َعْنهُ َرِضَي هللاُ ، ُهَريْ َرةَ 
 ". َكَذا قَالَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيدٍ ،  َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  20858 ثنا اْلَعاَلءُ  ،  ثنا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلدٍ ،  ثنا َعْبُد الصََّمدِ ،  ثنا ََتْتَامٌ ،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ
جَتُوُز َشَهاَدةُ ِذي احْلَِنِة َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اَل  ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعْن أَبِيهِ ،  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ 

 َوِإْن َكاَن ُمْرَساًل ، َوالظِّنَِّة ". الظِّنَّةُ َأْحَفُظ ِمَن اْْلَلَِّة ". . َوَأَصحُّ َما رُِوَي يف َهَذا اْلبَابِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْبُن َأيِب طَاِهٍر    -  20859 أَبُو َصاِلِح  َأْخرَباََن  اْلَقاِضي ،  اْلَعْنرَبِيُّ َما  َمْنُصوٍر  ٍد حَيََْي ْبُن  أَبُو حُمَمَّ ْبُن  ،  ثنا َجدِّي  ُد  أَبُو َعِليٍّ حُمَمَّ ثنا 

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن اأْلَْعَرُج قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  ،  َعِن احْلََكِم ْبِن ُمْسِلمٍ ،  ثنا اْبُن َأيِب ِذْئبٍ ،  ثنا اْلَقْعَنِبُّ ،  َعْمرٍو
َنهُ َعَداَوٌة. اَل َأْدِري ،  " اَل جَتُوُز َشَهاَدةُ ِذي الظِّنَِّة َواجْلِنَِّة ". َواحْلِنَّةُ اجْلِنَُّة: اجْلُُنونُ  َنُكْم َوبَ ي ْ ْفِسريُ ،  َواحْلَِنُة: الَِّذي َيُكوُن بَ ي ْ َهَذا الت َّ

 َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر ُمْرَسٍل يف اْْلَِصِم َوالظَِّننيِ ، َواةِ ِمْن قَ ْوِل َمْن ِمْن َهُؤاَلِء الرُّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َلِميُّ   - 20860 ْيدٍ ،  أنبأ َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَعزِيزِ ، ثنا أَبُو احْلََسِن اْلَكارِِزيُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ُن  ثنا َحْفُص بْ ، َعْن َأيِب ُعب َ

ِد ْبِن زَْيِد ْبِن ُمَهاِجرٍ ،  ِغيَاثٍ  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث ُمنَاِداًي َحَّتَّ ،  َعْن طَْلَحَة ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعْوفٍ ،  َعْن حُمَمَّ
َهى ِإىَل الثَِّنيَِّة: " أَنَّهُ اَل جَتُوُز َشَهاَدةُ َخْصٍم َواَل ظَِننيٍ  َعى َعَلْيِه " َأْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد َمَع َحِديِث اأْلَْعَرِج يف ،  انْ ت َ َواْلَيِمنُي َعَلى اْلُمدَّ

 اْلَمَراِسيلِ 
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيِد هللِا ْبُن بُ ْرَهانٍ   - 20880 ْغَداَد قَالُوا: أنبأ ِإَْسَاِعيُل  َوأَبُو  ،  َوأَبُو احْلَُسنْيُ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّانُ ،  َأْخرَباََن أَبُو ُعب َ ِريُّ بِب َ كَّ ٍد السُّ حُمَمَّ
ٍد الصَّفَّارُ  قَاَل: ، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيِب راََبحٍ ، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُجَرْيجٍ ، ثنا َمْرَواُن ْبُن ُشَجاٍع اجْلََزِريُّ ، ثنا احْلََسُن ْبُن َعَرَفةَ ، ْبُن حُمَمَّ

لَّْت َأَساِفُل ثِيَاِبهِ أَتَ ْيُت اْبَن َعبَّ  فَ ُقْلُت:  ،  فَ َقاَل: " أََو َقْد فَ َعُلوَها؟ " ،  فَ ُقْلُت َلُه: َقْد ُتُكلَِّم يف اْلَقَدرِ ،  اٍس َوُهَو يَ ْنزُِع يف زَْمَزَم َقِد ابْ ت َ
[ أُولَِئَك ِشَراُر َهِذهِ  49انَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقنَاهُ بَِقَدٍر{ ]القمر:  قَاَل: فَ َوهللِا َما نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَةُ ِإالَّ ِفيِهْم: }ُذوقُوا َمسَّ َسَقَر إِ ،  نَ َعمْ 

ْيِه ِبُِْصبُِعيَّ َهاَتنْيِ " ، َواَل ُتَصلُّوا َعَلى َمْوََتُهمْ ، اَل تَ ُعوُدوا َمْرَضاُهمْ ، اأْلُمَّةِ  ن َ ُهْم فَ َقْأُت َعي ْ  ِإْن َأرَيْ َتِِن َأَحًدا ِمن ْ
 حسن. # قال المحقق:

 
  أَوْ أَنَّهُ لَا،  لِأَنَّهُ يَغْلِطُ أَوْ يُحَدِّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ ،  : الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَقُولُ: كُفُّوا عَنْ حَدِيثِهِ بَابُ 

 يُبْصِرُ الْفُتْيَا 
َسْعٍد    -  20911 أَبُو  احْلَاِفظُ ،  اْلَمالِيِِنُّ َأْخرَباََن  َعِديٍّ  ْبُن  َأمْحََد  أَبُو  اْلَعزِيزِ ،  أنبأ  َعْبِد  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبُن  هللِا  َعْبُد  الرَّبِيِع  ،  ثنا  أَبُو  ثنا 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا ، يَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن اْلُعْذِريِّ َعْن ِإبْ َراهِ ، َعْن ُمَعاِذ ْبِن رِفَاَعةَ ، َعْن بَِقيََّة ْبِن اْلَولِيدِ ، ثنا مَحَّاُد ْبُن زَْيدٍ ، الزَّْهَراّنُّ 
ُفوَن َعْنهُ َتَِْويَل اجْلَاِهِلنيَ ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يَِرُث َهَذا اْلِعْلَم ِمْن ُكلِّ َخَلٍف ُعُدولُهُ  َوحَتْرِيَف اْلغَاِلنَي  ،  َواْنِتَحاَل اْلُمْبِطِلنيَ ،  يَ ن ْ

 ." 
،  يَ ْعِِن اْبَن أَيُّوَب الدَِّمْشِقيَّ ،  ثنا ِإبْ َراِهيمُ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ ،  أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ   -  20912

 ِمْن َأْشيَاِخنَا قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْوهُ ، الثَِّقةُ ثنا  ، ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ، يَ ْعِِن اْبَن ُمْسِلمٍ ، ثنا اْلَولِيدُ 
 ]قال اإلمام الذهبي: سنده منقطع.[ ضعيف. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوَب احْلَاِفظُ ثنا أَبُو َعْبِد ، َوَأمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  20914 ُد ْبُن  ،  هللِا حُمَمَّ َوأَبُو الطَّيِِّب حُمَمَّ

ٍد الصَّْيَداَلّنُّ  ِعريِيُّ قَااَل: ثنا أَبُو ُشَجاٍع َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ هِ ، َعْن أَبِيهِ ، َعْن هَبِْز ْبِن َحِكيمٍ ، ثنا اجْلَارُوُد ْبُن يَزِيدَ ، َعْبِد هللِا الشَّ   ، َعْن َجدِّ
 ْي يَ ْعرِفَهُ النَّاُس َوحَيَْذرَهُ النَّاُس ".  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَتَ ْرَعُووَن َعْن ِذْكِر اْلَفاِجِر؟ اذُْكُروهُ مِبَا ِفيِه كَ 

ْيَسابُورِيِّ  ْعُت َوأَْنَكرَ ،  فَ َهَذا َحِديُث يُ ْعَرُف اِبجْلَارُوِد ْبِن يَزِيَد الن َّ ْعُت َأاَب َعْبِد هللِا احْلَاِفَظ يَ ُقوُل: َسَِ هُ َعَلْيِه َأْهُل اْلِعْلِم اِبحْلَِديِث َسَِ
َد ْبَن يَ ْعُقوَب احْلَاِفَظ َغرْيَ َمرٍَّة يَ ُقوُل: َكاَن أَبُو َبْكٍر اجْلَارُوِديُّ ِإَذا َمرَّ  ِه يف َمْقرَبَةِ َأاَب َعْبِد هللِا حُمَمَّ احْلَُسنْيِ ْبِن ُمَعاٍذ يَ ُقوُل:   بَِقرْبِ َجدِّ

ْيُخ: " َوَقْد َسَرَقهُ َعْنهُ ََجَاَعٌة ِمَن الضُّعَ ، اَي أَبَةِ  َعْن هَبِْز ْبِن َحِكيٍم  ، َفاِء فَ َرَوْوهُ َلْو مَلْ حُتَدِّْث ِِبَِديِث هَبِْز ْبِن َحِكيٍم َلُزْرُتَك. قَاَل الشَّ
 َومَلْ َيِصحَّ ِفيِه َشْيءٌ 

 ضعيف.  :# قال المحقق 
 

ِريُّ  - 20915 كَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حَيََْي ْبِن َعْبِد اجْلَبَّاِر السُّ ِد ْبِن ِإَْسَاِعيَل  ، َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ ْغَداَد قَاَل: قُِرَئ َعَلى ِإَْسَاِعيَل ْبِن حُمَمَّ بِب َ
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ْقُِفيُّ الصَّفَّاِر َوَأاَن َأَْسَُع قَاَل: ثنا َعبَّاُس ْبُن َعْبِد هللِا ا  اِعِديُّ ،  ثنا َروَّاُد ْبُن اجْلَرَّاِح أَبُو ِعَصاٍم اْلَعْسَقاَلّنُّ ، لرتَّ َعْن ،  ثنا أَبُو َسْعٍد السَّ
، َذا أَْيًضا لَْيَس اِبْلَقِويِّ َبَة َلهُ ". َوهَ أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن أَْلَقى ِجْلبَاَب احْلَيَاِء َفاَل ِغي

 َوهللاُ َأْعَلمُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ْيٍد الصَّفَّارُ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلََسِن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   - 20917 ُد ْبُن ِإْسَحاَق ، ثنا ََتْتَامٌ ،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ ، اْلُمَسيَِّبُّ ثنا حُمَمَّ

َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ، َعْن َجدِّهِ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن َكِثرِي ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن َعْوفٍ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اَنِفعٍ 
َتهُ ".  ، " ات َُّقوا زَلََّة اْلَعاملِِ  ئ َ  َوانْ َتِظُروا فَ ي ْ

 َعْن َكِثريٍ ، َذِلَك َرَواهُ َمْعُن ْبُن ِعيَسى وَكَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 فِيهِ وَكَثْرَتِهِ   بَابُ: كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ أَكْثَرَ مِنْ كَرَاهِيَةِ اللَّعِبِ بِالشَّيْءِ مِنَ الْمَلَاهِي لِثُبُوتِ الْخَبَرِ 

ْغَدادَ ،  احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ َأْخرَباََن أَبُو    -  20952 نْ يَا،  أنبأ احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَوانَ ،  بِب َ ِد ْبِن َأيِب الدُّ َثَمةَ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ،  ثنا أَبُو َخي ْ
ِإبْ َراِهيمَ  ْبُن  َمكِّيُّ  اجْلَُعْيدُ ،  ثنا  َفةَ ،  ثنا  ُخَصي ْ ْبِن  يَزِيَد  ْبِن  ،  َعْن  مُحَْيِد  ْبِن َكْعبٍ ،  َبِشريٍ َعْن  ِد  حُمَمَّ ُموَسى  ،  َعْن  أَبُو  َثِِن  َحدَّ قَاَل: 

َع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اَل يُ َقلُِّب َكَعبَاَِتَا َأَحدٌ ،  اأْلَْشَعِريُّ  َتِظُر َما َتَْيت ِبهِ   َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ َسَِ ِإالَّ َعَصى  ،  يَ ن ْ
  َوَرُسوَلهُ " هللاَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْغَدادَ   -  20953 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيِب اْلَفَواِرِس احْلَاِفُظ َرمِحَهُ هللاُ بِب َ َْسَاِعيِليُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو اْلَفْتِح حُمَمَّ ،  أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اإْلِ
َع  ،  ثنا اجْلَُعْيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَنِ ،  ثنا َمكِّيُّ ْبُن ِإبْ َراِهيمَ ،  احْلُْلَواّنُّ ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن زَُهرْيٍ   َعْن ُموَسى ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن يَ ْعِِن اْْلَْطِميَّ أَنَّهُ َسَِ

َد ْبَن َكْعبٍ  ْعَت أَ ، َوُهَو َيْسَأُل َعْبَد الرَّمْحَِن فَ َقاَل: َأْخرِبّْن ،  حُمَمَّ اَبَك يَ ُقوُل َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل َعْبُد َما َسَِ
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمَثُل الَِّذي يَ ْلَعبُ  ْعُت َأيِب يَ ُقوُل: َسَِ ْرِد ُثَّ يَ ُقوُم فَ ُيَصلِّيالرَّمْحَِن: َسَِ ِذي َمَثُل الَّ ،   اِبلن َّ

َوضَّأُ اِبْلَقْيِح َوَدِم اْْلِْنزِيرِ   ُثَّ يَ ُقوُم فَ ُيَصلِّي ِبِه " ، يَ ت َ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
نْ يَا،  أنبأ احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَوانَ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ  - 20954  ْبُن َعْبِد هللِا  ثنا زاَِيدُ ، ثنا زاَِيُد ْبُن أَيُّوبَ ، ثنا اْبُن َأيِب الدُّ

اِئيُّ  ُمْسِلمٍ ،  اْلَبكَّ ْبُن  إِبْ َراِهيُم  اأْلَْحَوصِ ،  ثنا  َأيِب  هللاِ ،  َعْن  َعْبِد  َهاَتنْيِ ،  َعْن  ات َُّقوا   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل: 
َتنْيِ اْلَمْوُسوَمَتنْيِ اللََّتنْيِ تُ ْزَجَراِن زَْجرً  اِئيُّ ، ااْلَكْعب َ َُما ِمْن َمْيِسِر اْلَعَجِم ". رَفَ َعهُ اْلَبكَّ َعْن ، َعْن َأيِب ُمَعاِويَةَ ، َعْن ِإبْ َراِهيَم َوُسَوْيدٍ ، فَِإَنَّ

 َواْلَمْحُفوُظ َمْوقُوفٌ ، ِإبْ َراِهيمَ 
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبُن ِبْشَرانَ   -  20963 احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْبُن َصْفَوانَ أنبأ  ،  َأْخرَباََن  نْ يَا ،  احْلَُسنْيُ  الدُّ َأيِب  اْبُن  اْلَعَقِديُّ ،  ثنا  ُمَعاٍذ  ِبْشُر ْبُن  أنبأ َعاِمُر  ،  ثنا 
َيَسافٍ  ْبِن َأيِب َكِثريٍ ،  ْبُن  "،  َعْن حَيََْي  ْرِد فَ َقاَل:  اِبلن َّ يَ ْلَعبُوَن  بَِقْوٍم  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوأَْيٍد ،  قُ ُلوٌب اَلِهَيةٌ   قَاَل: َمرَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى 

 َوأَْلِسَنٌة اَلِغَيٌة "  ، َعاِمَلةٌ 
 َهَذا ُمْرَسلٌ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابُ: مَنْ كَرِهَ كُلَّ مَا لَعِبَ النَّاسُ بِهِ مِنَ الْحَزَّةِ 
ٍد    -  20965 حُمَمَّ ْبِن  َجْعَفِر  ْبُن  زَْيُد  اْلَقاِسِم  أَبُو  ََسَاِعهِ َأْخرَباََن  َأْصِل  ِمْن  اِبْلُكوَفِة  ْبِن ،  اْلَعَلِويُّ  َعِليِّ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َجْعَفٍر  أَبُو  أنبأ 

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َأيِب احْلَِننيِ ،  ُدَحْيمٍ  ِد ْبِن قَ ْيسٍ ،  ثنا اْبُن اْلَمِديِِنِّ ،  ثنا حُمَمَّ ْعُت َعْمَرو ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة قَالَ ،  ثنا حَيََْي ْبُن حُمَمَّ : َسَِ
ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْسُت ِمْن َددٍ ، ْبَن َأيِب َعْمرٍو   ، َواَل َدٌد ِمِنِّ " ،  قَاَل: َسَِ

اْلَعَربِيَّ  َصاِحَب  ْيَدَة  ُعب َ َأاَب  َسأَْلُت   : اْلَمِديِِنِّ ْبُن  َعِليُّ  َهَذا قَاَل  َعْن  اْلبَاِطلِ ،  ِة  ِمَن  َلْسُت  يَ ُقوُل:  قَاَل ،  فَ َقاَل:   . ِمِنِّ اْلبَاِطُل  َواَل 
ُد ُهَو اللَِّعُب َواللْهوُ  ٍم: الدَّ ْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسالَّ ْيُخ: " َوقَاَل أَبُو ُعب َ ِلَك  َورُِوَي ذَ ،  َعْن ُمَعاِويَةَ ،  َعِن اْلُمطَِّلبِ ،  َوِقيَل: َعْن َعْمرٍو،  الشَّ

 َعْن َجاِبرٍ ، يف َحِديِث َأيِب الزُّبرَْيِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْمَرَاجِيحِ 

ِبْشَرانَ   -  20986 ْبُن  احْلَُسنْيِ  أَبُو  ْغَدادَ ،  َأْخرَباََن  َصْفَوانَ ،  بِب َ ْبُن  احْلَُسنْيُ  ْبُن  ،  أنبأ  هللِا  َعْبُد  َبْكٍر  أَبُو  نْ يَا ثنا  الدُّ َأيِب  ْبِن  ِد  ،  حُمَمَّ
َثِِن َأيِب  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأَمَر ِبَقْطِع اْلَمَراِجيِح.  ،  َعْن َصاِلٍح َأيِب اْْلَِليلِ ،  َعْن زاَِيٍد َأيِب ُعَمرَ ،  أنبأ ُهَشْيمٌ ،  َحدَّ

َقِطعٌ   َوطَْلَحةُ ْبُن ُمَصرٍِّف َيْكَرَهاَِنَا ، وََكاَن أَبُو بُ ْرَدةَ ، يٍف َمْوُصواًل َولَْيَس ِبَشْيءٍ َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر َضعِ ، َهَذا ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ: مَا جَاءَ فِي ذَمِّ الْمَلَاهِي مِنَ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامرِيِ وَنَحْوِهَا 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  20987 ورِيُّ ،  َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ، ثنا َعبَّاٌس الدُّ
ْهِديُّ  الن َّ ِإَْسَاِعيَل  َماِلُك ْبُن  اَن  أَبُو َغسَّ َأيِب اأْلَْسَودِ ،  ثنا  ْبِن  َمْنُصوِر  اِئبِ ،  َعْن  السَّ ْبِن  ْبِن ُجَبرْيٍ   ،َعْن َعطَاِء  اْبِن  ،  َعْن َسِعيِد  َعِن 

 [ قَاَل: " نَ َزَلْت يف اْلِغنَاِء َوَأْشبَاِهِه " 6يف َهِذِه اآْليَِة }َمْن َيْشرَتِي َْلَْو احْلَِديِث{ ]لقمان: ، َعبَّاسٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  اْلُمزَكِّي َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق   -  20994 أنبأ ،  َوأَبُو بَْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكمِ  ،   ُهَريْ َرَة َأْو ُهَبرْيََة اْلَعْجاَلّنِّ َعْن َأيِب ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُهَبرْيَةَ ،  َأْخرَبّن اْبُن َْلِيَعةَ ،  أنبأ اْبُن َوْهبٍ ،  حُمَمَّ
َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِإلَْيِهْم َذاَت يَ ْوٍم َوُهْم ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ ،  ِلَعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو ،  َعْن َمْوىًل 

  َريبِّ َحرََّم َعَليَّ اْْلَْمَر َواْلَمْيِسَر َواْلُكوبَةَ َواْلِقنِّنَي ". َواْلُكوبَُة: الطَّْبلُ يف اْلَمْسِجِد فَ َقاَل: " ِإنَّ 
 

، ْبِن َعْبَدةَ َعْن َعْمرِو ْبِن اْلَولِيِد  ،  َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحبِيبٍ ،  َواْبُن َْلِيَعةَ ،  َأْخرَبّن اللَّْيُث ْبُن َسْعدٍ ،  قَاَل: َوأنبأ اْبُن َوْهبٍ   -  20995
َوَسلَّمَ  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  رَايَِة  َصاِحَب  وََكاَن  َسْعٍد  ْبِن  قَ ْيِس  َذِلكَ ،  َعْن  قَاَل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  " ،  َأنَّ  قَاَل: 

ُلهُ َواْلغَُبرْيَاءُ وَُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم ". قَاَل َعْمُرو ْبُن اْلَولِيدِ   َومَلْ َيْذُكِر اللَّْيُث اْلِقنِّنيَ ، : َوبَ َلَغِِن َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص ِمث ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 أَوِ الْمَرْأَةُ ،  مَشْهُور ا بِهِ مَعْرُوفًا ،  إِلَيْهِ وَيَكُونُ مَنْسُوب ا  ،  وَيَأْتِي لَهُ ،  بَابُ: الرَّجُلُ يُغَنِّي فَيَتَّخِذُ الْغِنَاءَ صَنَاعَةً يُؤْتَى عَلَيْهِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -   21003 َبَة اْلَقاِضي،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ي ْ اُر ْبُن قُ ت َ ثنا َصْفَواُن ْبُن ِعيَسى  ، ثنا َبكَّ
ْهِِنِّ   ،ثنا مُحَْيٌد اْْلَرَّاطُ ،  اْلَقاِضي  اٍر الدُّ قَاَل: }َوِمَن النَّاِس َمْن ، َعِن اْبِن َمْسُعودٍ ،  َعْن َأيِب الصَّْهبَاءِ ،  َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ ،  َعْن َعمَّ

 [ قَاَل: " ُهَو َوهللِا اْلِغنَاءُ " 6َيْشرَتِي َْلَْو احْلَِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل هللِا{ ]لقمان: 
 حسن. # قال المحقق:

 
نْ يَا ،  أنبأ احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَوانَ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ   -  21004 ِد ْبِن َأيِب الدُّ ، ثنا زَُهرْيُ ْبُن َحْربٍ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ

اِئبِ ،  ثنا َجرِيرٌ  السَّ ْبِن  ْبِن ُجَبرْيٍ ،  َعْن َعطَاِء  اْبِن  ،  َعْن َسِعيِد  احْلَِديِث{ ]لقمان:  َعِن  َيْشرَتِي َْلَْو  َمْن  النَّاِس  [ 6َعبَّاٍس: }َوِمَن 
 َوإِبْ َراِهيَم النََّخِعيِّ ، َعْن ُُمَاِهٍد َوِعْكرَِمةَ ، قَاَل: " ُهَو اْلِغنَاءُ َوَأْشبَاُههُ ". َورُوِّينَاهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبِن عَ   -  21005 نْ يَا ،  أنبأ احْلَُسنْيُ ْبُن َصْفَوانَ ،  ْبِد هللِا ْبِن ِبْشَرانَ َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن حُمَمَّ ْيُد هللِا ْبُن ُعَمرَ ،  ثنا اْبُن َأيِب الدُّ ،  ثنا ُعب َ
َسِعيدٍ  ْبُن  حَيََْي  ُسْفيَانَ ،  ثنا  أَبِيهِ ،  َعْن  ِعْكرَِمةَ ،  َعْن  ]النجم:  ،  َعْن  َساِمُدوَن{  }َوأَنْ ُتْم  َعبَّاٍس:  اْبِن  قَالَ 61َعِن  اْلِغنَاءُ [  ُهَو   "  :

 تَ َغِنَّْ لَنَا " ، اَْسَِدي لَنَا ، اِبحْلِْمرَيِيَّةِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ْغَدادَ ،  َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَراَن اْلَعْدلُ   -  21023 ٍد الصَّفَّارُ ،  بِب َ ،  َعْبُد الرَّزَّاقِ ثنا  ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصورٍ ،  أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ

ميَانِ ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ ، أنبأ َمْعَمرٌ  َوِإنَّ اْلَمَذاَء ِمَن النَِّفاِق " َواْلَمَذاءُ ، قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اْلَغرْيََة ِمَن اإْلِ
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يُّوثُ   الدَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
مٍ َوَرَواهُ   -  21024 ْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن َسالَّ َهَكَذا ُمْرَساًل ُدوَن قَ ْوِلِه: ،  َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ ،  َعْن َداُوَد ْبِن قَ ْيسٍ ،  َعْن َغرْيِ َواِحدٍ ،   أَبُو ُعب َ

ْيٍد: اْلَمَذاءُ ُأِخَذ ِمَن اْلَمْذيِ  يُّوُث قَاَل أَبُو ُعب َ ُثَّ خُيَلِّيِهْم مُيَاِذي بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ،  نْيَ الّرَِجاِل َوالنَِّساءِ يَ ْعِِن َأْن جَيَْمَع بَ ،  َواْلَمَذاءُ الدَّ
َلِميُّ  السُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  َأْخرَباََنهُ  اْلَكارِزِيُّ ،  ِمَذاءً  احْلََسِن  أَبُو  اْلَعزِيزِ ،  أنبأ  َعْبِد  ْبُن  َعِليُّ  َغرْيُ ،  ثنا  ثَ نَاهُ  َحدَّ قَاَل:  ْيٍد  ُعب َ َأيِب    َعْن 

 َعْن َداُوَد ْبِن قَ ْيٍس َفذََكَرهُ ، َواِحدٍ 
" َوَرَواهُ َغرْيُُُهَا  ْيُخ:  الشَّ ْبِن َأْسَلمَ ،  قَاَل  ْبِن َيَسارٍ ،  َعْن زَْيِد  اْْلُْدرِيِّ ،  َعْن َعطَاِء  َأيِب َسِعيٍد  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ،  َعْن  َعِن النَِّبِّ َصلَّى 

 َمْوُصواًل 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
 بَابُ: مَنْ رَخَّصَ فِي الرَّقْصِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَكَسُّرٌ وَتَخَنُّثٌ 

ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُخَشْيٍش اْلُمْقِرُئ اِبْلُكوفَةِ  - 21027 بَاّنُّ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ حُمَمَّ ي ْ ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم الشَّ ،  أنبأ أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ
ْيُد هللِا ْبُن ُموَسى،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َحازِِم ْبِن َأيِب َغَرزَةَ  َرِضَي ،  َعْن َعِليٍّ ،  َعْن َهاِنِئ ْبِن َهاِنئٍ ،  َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ ،  َعْن ِإْسَرائِيلَ ،  ثنا ُعب َ

نَا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأاَن َوَجعْ  َوقَاَل جِلَْعَفٍر:  ،  َفَحَجلَ ،  فَ َقاَل ِلَزْيٍد: " أَْنَت َأُخواَن َوَمْواَلاَن " ،  َفٌر َوزَْيدٌ هللاُ َعْنهُ قَاَل: أَتَ ي ْ
ْهَت َخْلِقي َوُخُلِقي "     .َفَحَجْلُت َورَاَء َحْجِل َجْعَفرٍ ، ُثَّ قَاَل ِل: " أَْنَت ِمِنِّ َوأاََن ِمْنَك "، َفَحَجَل َورَاَء َحْجِل زَْيدٍ ، " َأْشب َ

ا   قَالَ  اِبْلَمْعُروِف ِجدًّ لَْيَس  ْبُن َهاِنٍئ  " َهاِنُئ  ْيُخ:  احْلَْجلِ   -ِإْن َصحَّ    -َويف َهَذا  ،  الشَّ يَ ْرَفَع رِْجاًل ،  َداَلَلٌة َعَلى َجَواِز  َأْن  ،  َوُهَو 
 َوهللاُ َأْعَلمُ ، َلهُ يف اجْلََوازِ فَالرَّْقُص الَِّذي َيُكوُن َعَلى ِمثَالِِه َيُكوُن ِمث ْ ، َويَ ْقِفَز َعَلى اأْلُْخَرى ِمَن اْلَفَرحِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 كَثُرَ أَوْ قَلَّ ،  وَنَشِيدِ الْأَعْرَابِ ،  بَابُ: لَا بَأْسَ بِاسْتِمَاعِ الْحُدَاءِ 
فُوَركٍ   -  21033 ْبُن  َبْكِر  أَبُو  َجْعَفرٍ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َحبِيبٍ ،  أنبأ  ْبُن  يُوُنُس  َداُودَ ،  ثنا  أَبُو  َسَلَمةَ ،  ثنا  ْبُن  مَحَّاُد  َعْن  ،  ثنا 

أََنسٍ ،  ََثِبتٍ  اِبلنَِّساءِ ،  َعْن  حَيُْدو  َأجْنََشةُ  قَاَل: َكاَن  َعْنهُ  هللاُ  اِبلّرَِجالِ ،  َرِضَي  حَيُْدو  َماِلٍك  ْبُن  اْلرَبَاءُ  َحَسَن ،  وََكاَن  َأجْنََشةُ  وََكاَن 
قَ ،  الصَّْوتِ  ِبُل فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوحْيََك اَي َأجْنََشةُ َكاَن ِإَذا َحَدا َأْعن َ  رَُوْيَدَك َسْوَقَك اِبْلَقَوارِيِر " ، ِت اإْلِ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 21035 بَاّنُّ ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ي ْ ثنا َأمْحَُد ْبُن  ، ثنا أَبُو َعْمرٍو َأمْحَُد ْبُن َنْصرٍ ، يَ ْعُقوَب الشَّ
ْيِد هللِا اْلَورَّاقُ  ،  ْنهُ َرِضَي هللاُ عَ ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َرَواَحةَ ، َعْن قَ ْيِس ْبِن َأيِب َحازِمٍ ،  َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن َأيِب َخاِلدٍ ، ثنا ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ ،  ُعب َ

،  فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ ،  اْنِزْل َفَحرِِّك الرَِّكاَب"،  فَ َقاَل َلُه: " اَي اْبَن َرَواَحةَ ،  أَنَّهُ َكاَن َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َمِسرٍي َلهُ 
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َذِلكَ  تَ رَْكُت  اَْسَعْ ،  َقْد  َعْنُه:  هللاُ  َرِضَي  ُعَمُر  َلهُ  َوقَاَل:،  َوَأِطعْ   فَ َقاَل  ْفِسِه  بِن َ فَ َرَمى   قَاَل: 
الرجز[   ]البحر 
نَا َصلَّي ْ َواَل  نَا  ق ْ َتَصدَّ َوَما   ... اْهَتَديْ نَا  َما  أَْنَت  لَْواَل   َوهللِا 

نَا نَا ... َوثَ بِِّت اأْلَْقَداَم ِإْن اَلقَ ي ْ  فَأَْنزَِلْن َسِكيَنًة َعَلي ْ
 منكر.  # قال المحقق:

 
ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسفَ  َأْخرَبانَ  - 21039 أنبأ أَبُو َجْعَفٍر ، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ح َوَأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ ، أَبُو حُمَمَّ

ُد ْبُن َعْمرٍو الرَّزَّاُز قَااَل: ثنا َسْعَداُن ْبُن َنْصرٍ  َنةَ ، حُمَمَّ ي ْ قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ  ، َعْن ِعْكرَِمةَ ، ْن َعْمرٍوعَ ، ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ
امِ  قَاَل: فََأْسَرُعوا َحَّتَّ َأْدرَُكوهُ َفَسلََّم ، َفَسِمَع َحاِداًي ِمَن اللَّْيِل فَ َقاَل: " َأْسرُِعوا بِنَا ِإىَل َهَذا احْلَاِدي " ، َعَلْيِه َوَسلََّم َيِسرُي ِإىَل الشَّ

َلَة اِبلنِّْسَبِة  ، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوََنُْن ِمْن ُمَضَر " ، قَالُوا: ُمَضرُ ، " َمِن اْلَقْوُم "  فَ َقاَل: َلَغ تِْلَك اللَّي ْ قَاَل: فَ ب َ
ِبَل يف اجْلَاِهِليَّةِ أاََن َأوَُّل َمْن َحَدا  ،  ِإىَل ُمَضَر فَ َقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل هللاِ  قَاَل: " َفَكْيَف َذاَك "؟ قَاَل: َأغَاَر رَُجٌل ِمنَّا َعَلى إِِبٍل  ،  اإْلِ

ِبُل تَ َفرَّقُ ،  فَ يَْأََب ،  َفَجَعَل يَ ُقوُل ِلُغاَلِمِه َأْو أِلَِجريِِه: اَْجَْعَها،  فَاْستَاقَ َها ُغاَلُم يَ ُقوُل: َواَيَداْه َفَجَعَل الْ ،  َفَضَربَهُ وََكَسَر َيَدهُ ،  َفَجَعْلِت اإْلِ
ِبُل جَتَْتِمُع َوُهَو يَ ُقوُل: ُقْل َكَذا  قَاَل: َفَجَعَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْضَحُك. قَاَل ُسْفيَاُن: َوزَاَد ِفيِه  ،  َوايََداْه َفَجَعْلِت اإْلِ

  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ َحاِديَ نَا َوََن " َعْن ُُمَاِهٍد َأنَّ ، اْلَعاَلءُ ْبُن َعْبِد اْلَكرميِ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ 

، ثنا يَ ْعَلى ْبُن َعطَاءٍ ،  ثنا ُشْعَبةُ ،  َداُودَ ثنا أَبُو  ،  ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ   -  21068
الرَّمْحَنِ  َعْبِد  ْبِن  اْلَولِيِد  اْلَعاِئِذيِّ ،  َعِن  ِإْدرِيَس  َأيِب  َعَلى ،  َعْن  ْعُت  َسَِ َما  ِإالَّ  ُثَك  ُأَحدِّ اَل  فَ َقاَل:  الصَّاِمِت  ْبَن  ُعبَاَدَة  أَتَ ْيُت  قَاَل: 

ٍد َصلَّى هللاُ َعَليْ  َواِصِلنَي يفَّ ، ِه َوَسلََّم: " َحقَّْت حَمَبَّيِت لِْلُمَتَحابِّنَي يفَّ ِلَساِن حُمَمَّ ، َوَحقَّْت حَمَبَّيِت لِْلُمَتَصاِفنَي يفَّ " ، َوَحقَّْت حَمَبَّيِت لِْلُمت َ
بَاِذِلنَي يفَّ "   َأْو قَاَل: " َحقَّْت حَمَبَّيِت لِْلُمت َ

 حسن. # قال المحقق:
 

ْبُن فُوَركٍ   -  21069 أَبُو َبْكِر  هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  َأْخرَباََن  يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  أنبأ َعْبُد  َعْن  ،  ثنا الصَّْعُق ْبُن َحْزنٍ ،  ثنا أَبُو َداُودَ ،  ثنا 
ِإْسَحاقَ ،  َعِقيٍل اجْلَْعِديِّ  َأيِب  َمْسُعودٍ ،  َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلةَ ،  َعْن  هللِا ْبِن  هللاُ  ،  َعْن َعْبِد  هللِا َصلَّى  هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َرِضَي 

هللاِ  َعْبَد  اَي   " َوَسلََّم:  َأْعَلمُ ،  َعَلْيِه  َوَرُسولُهُ  هللاُ  قُ ْلُت:  قَاَل:  "؟  َأْوثَُق  ْساَلِم  اإْلِ ُعَرى  هللاِ ،  ِأيُّ  يف  اْلَواَليَةُ   " هللاِ ،  قَاَل:  يف  بُّ  ، احلَْ
ُهم َواْلبُ ْغُض يف هللِا "   . رُِوَي َذِلَك ِمْن َحِديِث اْلرَبَاِء َواْبِن َعبَّاٍس َوَعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ُد بْ ،  أنبأ أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن أَيُّوَب اْلَفِقيهُ ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   -  21077 ، ُن ُسَلْيَماَن ْبِن احْلَاِرثِ أنبأ حُمَمَّ

ُد ْبُن َعْبِد هللاِ  فَ َقاَل: اَي َرُسوَل  ،  قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ ،  ثنا مُحَْيٌد الطَّوِيلُ ،  ثنا حُمَمَّ
؟ قَاَل: " اَل " َأِمَن اْلَعَصِبيَِّة َأْن يُِعنَي الرَّجُ ،  هللاِ   ُل قَ ْوَمهُ َعَلى احْلَقِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِد ْبُن يُوُسفَ   - 21080 ثَ نَا أَبُو حُمَمَّ ِد ْبِن ِإْسَحاقَ ،  َحدَّ ٍد َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ثنا حَيََْي ْبُن ،  ثنا أَبُو حَيََْي ْبُن َأيِب َمَسرَّةَ ، أنبأ أَبُو حُمَمَّ
قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ ،  َعْن َِسَاِك ْبِن َحْربٍ ،  ِإْسَرائِيلُ ثنا  ،  قَ َزَعةَ 

 َعْن َِسَاٍك َمْوقُوفًا ، ِبِه ". َوَرَواهُ زَُهرْيُ ْبُن ُمَعاوِيَةَ فَ ُهَو يَ ْنزُِع ِبَذنَ ، َوَسلََّم: " َمْن َأَعاَن َعَلى ظُْلٍم فَ ُهَو َكاْلَبِعرِي اْلُمرَتَدِّي 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
، َوَُهَّامٌ ، ثنا ِعْمَراُن اْلَقطَّانُ ،  ثنا أَبُو َداُودَ ، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ  -  21087

ريِ ،  ْن قَ تَاَدةَ عَ  خِّ الشِّ ْبِن  هللِا  ْبِن َعْبِد  يَزِيَد  ريِ ،  قَاَل َُهَّاٌم: َعْن  خِّ الشِّ ْبِن  هللِا  ْبِن َعْبِد  ُمطَرِِّف  ْبِن ،  َوقَاَل ِعْمَراُن: َعْن  َعْن ِعيَاِض 
هللاِ ،  مِحَارٍ  َرُسوَل  اَي  قُ ْلُت:  ُدو ،  قَاَل:  َوُهَو  َيْشُتُمِِن  قَ ْوِمي  ِمْن  بَّاِن ،  ّن الرَُّجُل  اْلُمْست َ  " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل 

 ." اْلَمظُْلوُم  يَ ْعَتِدَي  َحَّتَّ  اْلبَاِدِئ  َعَلى  فَ ُهَو  قَااَلهُ  َفَما  َويَ َتَكاَذاَبِن  َهاتَ َراِن  يَ ت َ  َشْيطَااَنِن 
َمْرزُوقٍ   -  21088 ْبُن  َعْمُرو  ِعْمَرانَ ،  َوَرَواهُ  قَ تَاَدةَ ،  َعْن  يَزِيدَ ،  َعْن  َعُروبَةَ ،  َعْن  َأيِب  اْبُن  قَ تَاَدةَ ،  َورََواهُ  ُمطَرِّفٍ ،  َعْن  ِإىَل ،  َعْن 

بَاُن َعْن قَ تَاَدةَ ،  قَ ْوِلِه: " َويَ َتَكاَذاَبِن "  ريِ ،  َورََواهُ َشي ْ خِّ َث ُمطَرُِّف ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن الشِّ أَنَّهُ َسَأَل ،  َعْن ِعيَاِض ْبِن مِحَارٍ ،  قَاَل: َوَحدَّ
َأرَأَْيَت رَُجاًل َيْشُتُمِِن َوُهَو أَنْ ُقُص ِمِنِّ َنَسبًا؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ،  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اَي َنِبَّ هللاِ 

َهاتَ َراِن َوي َ  بَّاِن َشْيطَااَنِن يَ ت َ َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب  ،  َفذََكَر َمْعىَن َما بَ ْعَدُه. َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ،  وََكاَن يُ َقالُ ،  َتَكاَذاَبِن "" اْلُمْست َ
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  ْيِد هللِا ْبِن َأيِب َداُوَد الْ ، َعْمرٍو قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُد ْبُن ُعب َ دٍ ،  ُمنَاِدي ثنا حُمَمَّ بَانُ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن حُمَمَّ َعْن  ، ثنا َشي ْ

َلهُ   قَ تَاَدَة َفذََكَرُه. َوَقْد ثَ َبَت َذِلَك اللَّْفُظ ِمْن َحِديِث َأيِب ُهَريْ َرَة ُدوَن َما قَ ب ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن  ،  اِبْلُكوفَةِ ،  أ أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َدارٍِم احْلَاِفظُ أنب،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي   -  21091

ٍد اجْلَْرِميُّ ، أَيُّوَب اْلُمَخّرِِميُّ   َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعْن َعِليٍّ ، َعِن احْلَاِرثِ ، َعْن َأيِب ِإْسَحاقَ ، ثنا يَ ْعُقوُب ْبُن َأيِب اْلُمتَِّئدِ ، ثنا َسِعيُد ْبُن حُمَمَّ
نْ يَا َواآْلِخرَ  الدُّ َأْخاَلِق  َأْكَرِم  َأُدلُُّكْم َعَلى  َأاَل   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  هللِا َصلَّى  ْن ظََلَمكَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  تَ ْعُفو َعمَّ َمْن ،  ِة؟  َوتُ ْعِطي 

 َوَتِصُل َمْن َقطََعَك " ، َحَرَمكَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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ثَ نَا أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  21092 ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن اَبَلَوْيهِ ،  َوَحدَّ ُد ْبُن َشاَذاَن اجْلَْوَهرِيُّ ،  ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ ثنا َسِعيُد ْبُن ،  ثنا حُمَمَّ

َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  َعْن َأيِب َسَلَمةَ ،  ريٍ َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكثِ ،  ثنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اْلَيَماِميُّ ،  ُسَلْيَمانَ 
 هللِا؟ قَاَل: قَالُوا: َمْن اَي َرُسولَ ، َوَأْدَخَلهُ اجْلَنََّة ِبَرمْحَِتِه " ، هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َحاَسَبهُ هللاُ ِحَسااًب َيِسريًا 

َحَرَمكَ  َمْن  تُ ْعِطي  ظََلَمكَ ،  "  ْن  َعمَّ "،  َوتَ ْعُفو  َقطََعَك  َمْن  َذِلكَ ،  َوَتِصُل  فَ َعْلُت  فَِإَذا  َأْن  ،  قَاَل:   " قَاَل:  هللِا؟  َرُسوَل  اَي  ِل  َفَما 
 َويُْدِخَلَك هللاُ اجْلَنََّة ِبَرمْحَِتِه " ، حُتَاَسَب ِحَسااًب َيِسريًا 

 ضعيف.  :# قال المحقق 
 

ْغَداِديُّ ،  ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيدٍ ،  أنبأ أَبُو احْلََسِن الطَّرَائِِفيُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  21097 ثنا َعْبُد  ،  ثنا َهارُوُن ْبُن َمْعُروٍف اْلب َ
قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ، ْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ عَ ، َعْن َأيِب َصاِلحٍ ، َعْن َأيِب َحازِمٍ ، ثنا أَبُو َصْخرٍ ، هللِا ْبُن َوْهبٍ 

 َواَل َخرْيَ ِفيَمْن اَل َيََْلُف َواَل يُ ْؤَلُف " ، َوَسلََّم: " اْلُمْؤِمُن َمْأَلفٌ 
 منكر.  # قال المحقق:

 
 بَابُ شَهَادَةِ الشُّعَرَاءِ 

ْغَدادَ ، احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ َأْخرَباََن أَبُو   -  21108 ٍد الصَّفَّارُ ،  بِب َ أنبأ ،  ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصورٍ ، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
َماِلكٍ ،  َعِن الزُّْهرِيِّ ،  َمْعَمرٌ  ْبِن َكْعِب ْبِن  الرَّمْحَِن  لِلنَّ ،  َعْن أَبِيهِ ،  َعْن َعْبِد  ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َقْد  أَنَّهُ قَاَل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِبِّ َصلَّى 

ْعِر َما أَنْ َزلَ  ْبِل " َكَذا قَ ،  قَاَل: " ِإنَّ اْلُمْؤِمَن جُيَاِهُد ِبَسْيِفِه َوِلَسانِهِ ،  أَنْ َزَل يف الشِّ َا تَ ْرُموََنُْم بِِه َنْضُح الن َّ  الَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلَكَأَّنَّ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
َلِميُّ  -  21113 ثنا َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن  ، ثنا َعبَّاُد ْبُن ُموَسى ،  أنبأ أَبُو يَ ْعَلى،  أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن مَحَْدانَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ

ُعْرَوةَ ،  ََثِبتٍ  ْبِن  ِهَشاِم  أَبِيهِ ،  َعْن  ْعِر ،  َعاِئَشةَ َعْن  ،  َعْن  الشِّ َعِن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  ُسِئَل  قَاَلْت:  َها  َعن ْ هللاُ  َرِضَي 
 َسلََّم ُمْرَسلٌ َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ ، َوالصَِّحيُح َعْنهُ ، َوقَِبيُحهُ قَِبيٌح ". َوَصَلهُ ََجَاَعةٌ ، َفَحَسنُهُ َحَسنٌ ، فَ َقاَل: " ُهَو َكاَلمٌ 

 حسن. # قال المحقق:
 

َعْبَدانَ   -  21115 ْبِن  َأمْحََد  ْبُن  َعِليُّ  احْلََسِن  أَبُو  الصَّفَّارُ ،  َأْخرَباََن  ْيٍد  ُعب َ ْبُن  َأمْحَُد  اْلَكَرابِيِسيُّ ،  أنبأ  يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  ،  ثنا 
ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر ح َوَأْخرَباََن أَبُو نَ  َهَق َوُُهَا َصِحيٌح ََسَاُعُهَما ،  ْصِر ْبُن قَ تَاَدةَ حُمَمَّ نَا بَ ي ْ ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَفاِرِسيُّ َقِدَما َعَلي ْ َوأَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

ُد ْبُن أَيُّوبَ ،  قَااَل: أنبأ أَبُو َعْمرِو ْبُن َمطَرٍ  ِميُّ ،  ثنا حُمَمَّ ُد ْبُن َأيِب َبْكٍر اْلُمَقدَّ َثِِن    -أَبُو َمْعَشٍر اْلَبْصِريُّ    ثنا،  أنبأ حُمَمَّ يَ ْعِِن: اْلرَبَاَء َحدَّ
َثِِن اأْلَْعَشى اْلَماِزّنُّ قَاَل: أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَأَْنَشْدتُُه: ،  َأْخرَبّن َمْعُن ْبُن ثَ ْعَلَبَة اْلَماِزّنُّ ،  َصَدَقةُ ْبُن طَْيَسَلةَ   َحدَّ

الرجز[ ]الب   حر 
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الذَِّربْ  ِمَن  ِذْربًَة  لَِقيُت  ِإّّنِ   ... اْلَعَرْب  َن  َوَدايَّ النَّاِس  َماِلَك   اَي 
رََجبْ  يف  الطََّعاَم  أَْبِغيَها   َغَدْوُت 
أَْبِغيَها.  َخَرْجُت   : اْلَكَرابِيِسيِّ رَِوايَِة   َويف 

َوَلطَّ  اْلَعْهَد  َأْخَلَفِت   ... َوَحَرْب  بِِنَزاٍع  َنبْ َفَخلََّفْتِِن  اِبلذَّ  ْت 
غََلبْ  ِلَمْن  غَاِلٍب  َشرُّ   َوُهنَّ 

َغَلبْ  ِلَمْن  غَاِلٍب  َشرُّ  َوُهنَّ   " َويَ ُقوُل:  يَ َتَمث َُّلَها  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  َفَجَعَل   ". قَاَل: 
ْيدٍ أنبأ َأمْحَُد بْ ،  َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ   -  21116 ثنا يُوُسُف  ،  ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْرَعَرةَ ،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن حَيََْي احْلُْلَواّنُّ ،  ُن ُعب َ

اْلرَبَاءُ  َمْعَشٍر  أَبُو  يَزِيَد  اْلَماِزّنُّ ،  ْبُن  نُ بَاَتَة  ْبُن  َأيِب ،  أنبأ طَْيَسَلةُ  َثِِن  َماِعزٍ ،  َحدَّ ْبِن  َأْعَشى  هللاُ قَاَل:  ،  َواحلِْيُّ َعْن  النَِّبَّ َصلَّى  أَتَ ْيُت 
ْيَت ،  َوقَاَل: َفَخالََفْتِِن بِِنَزاٍع َوَهَربْ ،  َوقَاَل: َذَهْبُت أَْبِغيَها ،  ِإالَّ أَنَّهُ قَاَل: تَ َزوَّْجُت ِذْربَةً ،  َفذََكَرهُ ،  فَأَْنَشْدتُهُ ،  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َومَلْ َيْذُكِر اْلب َ

 ْن إِبْ َراِهيَم: طَْيَسَلةُ ْبُن َصَدَقةَ َوقَاَل َغرْيُُه: عَ ، اْْلَاِمسَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  21125 أَبُو َعْبِد هللِا  َأْخرَباََن  اِبْلُكوفَةِ ،  َوَقْد  بَاّنُّ  ي ْ الشَّ ْبِن ُعْقَبَة  ِد  ْبُن حُمَمَّ احْلََسِن َعِليُّ  أَبُو  ُموَسى ،  أنبأ  ْبُن  َأمْحَُد  ثنا 

ارُ  ُهَما قَاَل: قَاَل ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َعْن َِسَاكٍ ،  أنبأ ِإْسَرائِيلُ ،  ثنا حَيََْي ْبُن آَدمَ ،  َسُن ْبُن َعِليٍّ ثنا احلَْ ،  احْلَمَّ َرِضَي هللاُ َعن ْ
ْعِر ِحْكَمةً  َبَس َعَلْيكُ ،  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ ِمَن الشِّ ْعرِ َوِإَذا اْلت َ فَِإنَّهُ َعَريِبٌّ  ،  ْم َشْيٌء ِمَن اْلُقْرآِن فَاْلَتِمُسوهُ ِمَن الشِّ

 فَأُْدرَِج يف احْلَِديثِ ، َوأَمَّا اللَّْفُظ الثَّاّن فَ ُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن ِمْن قَ ْوِل اْبِن َعبَّاسٍ ، ". اللَّْفُظ اأْلَوَُّل َقْد َرَواهُ َغرْيُ ِإْسرَائِيَل َعْن َِسَاكٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ: الشَّاعِرُ يُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِي النَّاسِ عَلَى الْغَضَبِ وَالْحِرْمَانِ 

دٍ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشرَانَ  - 21128 ِد ، أنبأ َمْعَمرٌ ، الرَّزَّاقِ ثنا َعْبُد ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصورٍ ، أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ َعْن حُمَمَّ
ُعْثَمانَ  ْبِن  َعْمرِو  ْبِن  هللِا  َعْبِد  اأْلَْعَراضِ ،  ْبِن  َشْتُم  الّراَِب  أَْرََب  ِإنَّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  قَاَل  قَاَل:  الشَّْتِم  ،  يَ ْرِويِه  َوَأَشدَّ 

اَتنَْيِ ".   اْلَِْجاُء، َوالرَّاِويَةُ َأَحدُ   الشَّ
َلهُ ،  َهَذا ُمْرَسلٌ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ،  َعْن َعاِئَشةَ ،  َعِن اْبِن َأيِب ُمَلْيَكةَ ،  َوَرَواهُ ِعْمَراُن ْبُن أََنٍس اْلَمكِّيُّ ،  َوُهَو يُ ؤَكُِّد َما قَ ب ْ

: َومَلْ يُ تَابَْع َعَلْيهِ َمْوُصواًل اِبللَّْفِظ اأْلَوَِّل. قَاَل   اْلُبَخاِريُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ: مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ الشُّعَرَاءِ 
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ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسفَ   - 21130 ٍد ، أنبأ أَبُو َسِعيِد ْبُن اأْلَْعَرايِبِّ ،  َأْخرَباََن أَبُو حُمَمَّ َعْن ،  ثنا ُسْفيَانُ ، الزَّْعَفَراّنُّ أنبأ احْلََسُن ْبُن حُمَمَّ
ْبِن ِدينَارٍ  النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َعْمرِو  اَي ِباَللُ ،  َأنَّ َشاِعًرا أََتى  اْقَطْع  ،  فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " 

 قُِطَعْت َوهللِا ِلَساّن. ، قَاَل: ُقِطَعْت َوهللِا ِلَساّن ، ِعنَي ِدْرَُهًا َوُحلَّةً فََأْعطَاهُ َأْربَ ، َعِنِّ ِلَسانَهُ "
َقِطعٌ  ِد ْبِن ُمْسِلمٍ ، َهَذا ُمن ْ  َولَْيَس مِبَْحُفوظٍ ، َوَمْوُصواًل ِبذِْكِر اْبِن َعبَّاسٍ ، َعْن ُعَمرَ ، َورُِوَي َعْن حُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبِن َعْبَدانَ َأْخربََ   -  21132 َأمْحََد  ْبُن  الصَّفَّارُ ،  اَن َعِليُّ  ْيٍد  َأمْحَُد ْبُن ُعب َ احْلُْلَواّنُّ ،  أنبأ  ْبُن حَيََْي  َأمْحَُد  ارٍ ،  ثنا  َبكَّ ثنا َعْبُد  ،  ثنا اْبُن 
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ ،  احْلَِميِد ْبُن احْلََسِن اْلِْاَلِلُّ  َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُكلُّ ،  َعْن َجاِبرٍ ،  َعْن حُمَمَّ

 ِمْن َوَما أَنْ َفقَ ، َوَما َوَقى ِبِه الرَُّجُل ِعْرَضهُ ُكِتَبْت َلهُ َصَدَقةٌ ، َوَما أَنْ َفَق الرَُّجُل َعَلى نَ ْفِسِه َوَأْهِلِه ُكِتَبْت َلهُ َصَدَقةٌ ، َمْعُروٍف َصَدَقةٌ 
هللِا َخَلُفَها يُ ْعطِ ،  نَ َفَقٍة فَ َعَلى  َما يَِقي ِبِه ِعْرَضُه؟ قَاَل:  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر:  ِلُمَحمَّ َمْعِصَيٍة " قُ ْلُت  أَْو  يَاٍن  اِعَر ِإالَّ َما َكاَن يف بُ ن ْ ي الشَّ

اللَِّساِن.   َوَذا 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ٍد الصَّفَّارُ ،  وْذاَبِريُّ َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّ   -  21133 ُد ْبُن َعِليٍّ ،  أنبأ ِإَْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ ثنا ِمْسَوُر ْبُن  ،  ثنا َسِعيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  ثنا حُمَمَّ

ُد ْبُن اْلُمْنَكِدرِ ، الصَّْلتِ  ٌد: فَ ُقْلنَا جِلَاِبٍر: َما َأرَاَد: " ِإالَّ أَ ، َفذََكَرهُ بَِنْحِوِه َمْرفُوًعا، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ ، ثنا حُمَمَّ نَّهُ قَاَل: قَاَل حُمَمَّ
َقى اِعَر َوَذا اللَِّساِن اْلُمت َّ َقى ِلَسانُهُ َورََواهُ َغرْيُ ِمْسَوٍر ََنَْو َحِديِث  ،  َما َوَقى ِبِه اْلَمْرءُ ِعْرَضهُ "؟ قَاَل: يَ ْعِِن الشَّ َكأَنَّهُ يَ ُقوُل: الَِّذي يُ ت َّ

 َوهللاُ َأْعَلمُ ، َولَْيَسا اِبْلَقوِيَّنْيِ ، َوَهَذا احْلَِديُث يُ ْعَرُف هِبَِما ، اْلِْاَلِلِّ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابُ: الشَّاعِرُ يُشَبِّبُ بِامْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فَيُكْثِرُ فِيهَا وَيَبْتَهِرُهَا 

َعْن ،  َواْلَمْسُعوِديُّ ،  ثنا ُشْعَبةُ ،  ثنا أَبُو َداُودَ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ   -  21139
ُمرَّةَ  ْبِن  احْلَاِرِث حُيَدِّثُ ،  َعْمرِو  ْبَن  ْعُت َعْبَد هللِا  ْبِن اْلَعاصِ ،  بَ ْيِديِّ َعْن َأيِب َكِثرٍي الزُّ ،  قَاَل: َسَِ هللِا ْبِن َعْمرِو  قَاَل: قَاَل ،  َعْن َعْبِد 

ُكْم َوالظُّْلمَ  ُكْم َواْلُفْحشَ ، فَِإنَّ الظُّْلَم ظُُلَماٌت يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ ، َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإايَّ فَِإنَّ هللاَ اَل حيُِبُّ اْلُفْحَش  ، َوِإايَّ
شَ وَ  َفحُّ حَّ ،  اَل الت َّ ُكْم َوالشُّ َلُكمْ ، َوِإايَّ َوَأَمَرُهْم اِبْلُفُجوِر ، َوَأَمَرُهْم اِبْلُبْخِل فَ َبِخُلوا ،  أََمَرُهْم اِبْلَقِطيَعِة فَ َقطَُعوا، فَِإنَّهُ َأْهَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ

سْ ،  فَ َقاَم رَُجٌل فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ ،  فَ َفَجُروا "  اَلِم أَْفَضُل؟ قَاَل ُشْعَبةُ يف َحِديِثِه: " َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِدهِ  ِأيُّ اإْلِ
: " َأْن َيْسَلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدِه " ،  " َرِة أَْفَضُل؟ ِأيُّ اْلِْجْ ،  أَْو َغرْيُهُ فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ ،  فَ َقاَم َذِلكَ ،  َوقَاَل اْلَمْسُعوِديُّ

فَأَمَّا ،  َوِهْجَرةُ اْلبَاِدي،  َوقَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلِْْجَرةُ ِهْجَرََتِن: ِهْجَرةُ احْلَاِضرِ ،  قَاَل: " َأْن ََتُْجَر َما َكرَِه رَبَُّك " 
: َواَنَداهُ رَُجٌل ،  مَّا احْلَاِضُر فَ ُهَو َأْعظَُمُهَما بَِليَّةً َوأَ ،  َويُِطيُع ِإَذا أُِمرَ ،  اْلبَاِدي فَ ُيِجيُب ِإَذا ُدِعيَ  َوأَْفَضُلُهَما َأْجًرا ". َوقَاَل اْلَمْسُعوِديُّ

َهَداِء أَْفَضُل؟ قَاَل: " َأْن يُ ْعَقَر َجَواُدكَ ، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ   َويُ ْهَراَق َدُمَك " ، ِأيُّ الشُّ
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 صحيح.  # قال المحقق:
 

 لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ ،  بَابُ: مَنْ شَبَّبَ فَلَمْ يُسَمِّ أَحَد ا 
،  ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَُسنْيِ ،  هِبََمَذانَ ، أنبأ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن اأْلََسِديُّ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 21142

َبِة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َكْعِب ْبِن زَُهرْيِ ْبِن َأيِب ُسْلَمى اْلُمَزّنُّ ، ُن اْلُمْنِذِر احْلِزَاِميُّ ثنا ِإبْ َراِهيُم بْ  اُج ْبُن ِذي الرُّقَ ي ْ ،  َعْن أَبِيهِ ، ثنا احْلَجَّ
هِ  ُثَّ قُُدوَم َكْعٍب َعَلى ، َوَما َكاَن ِمْن ِشْعِر َكْعٍب ِفيهِ ، ْساَلِم ُِبَرْيٍ َفذََكَر احْلَِديَث يف إِ ، قَاَل: َخَرَج َكْعٌب َوُِبَرْيٌ ابْ نَا زَُهرْيٍ ، َعْن َجدِّ

 َوإِْنَشاَدهُ َقِصيَدَتهُ الَّيِت َأوَُّْلَا: ، َوِإْساَلَمهُ ، النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 ]البحر البسيط[ 

يٌَّم ِعْنَدَها مَلْ يَ ْغُد َمْغُلولُ اَبَنْت ُسَعاُد فَ َقْلِب اْلي َْوَم  بُوُل ... ُمت َ  َمت ْ
 َوَما ُسَعاُد َغَداَة اْلَبنْيِ ِإْذ ظََعُنوا ... ِإالَّ َأَغنُّ َغِضيُض الطَّْرِف َمْكُحولُ 

َهٌل اِبْلَكاِس َمْعُلولُ  َا َمن ْ  جَتُْلو َعَواِرَض ِذي ظَْلٍم ِإَذا ابْ َتَسَمْت ... َكَأَنَّ
تًا،  يَدَة ِبطُوِْلَاَوذََكَر اْلَقصِ   وِفيَها: ، َوِهَي ََثَانَِيٌة َوَأْربَ ُعوَن بَ ي ْ

 أُْنِبْئُت َأنَّ َرُسوَل هللِا َأْوَعَدّن ... َواْلَعْفُو ِعْنَد َرُسوِل هللِا َمْأُمولُ 
 َمْهاًل َرُسوَل الَِّذي َأْعطَاَك اَنِفَلَة ... اْلُفْرقَاِن ِفيِه َمَواِعيٌظ َوتَ ْفِصيلُ 

َواِل اْلُوَشاِة َومَلْ ... ُأْجرِْم َوَلْو َكثُ َرْت َعِنِّ اأْلَقَاِويلُ اَل َتَْ   ُخَذنَّ ِِبَق ْ
 ِإنَّ الرَُّسوَل لَُنوٌر ُيْسَتَضاءُ ِبِه ... َوَصارٌِم ِمْن ُسُيوِف هللِا َمْسلُولُ 

ا َأْسَلمُ  َة َلمَّ َيٍة ِمْن قُ َرْيٍش قَاَل قَائُِلُهْم ... بَِبْطِن َمكَّ  وا: زُولُوايف ِفت ْ
ثَ نَا إِبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ  ُد ْبُن فُ َلْيحٍ ، . قَاَل: َوَحدَّ َثِِن حُمَمَّ َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة قَاَل: أَْنَشَد النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكْعُب ، َحدَّ

ا بَ َلَغ قَ ْوَلُه: ف َ ، ْبُن زَُهرْيٍ: اَبَنْت ُسَعاُد يف َمْسِجِدِه اِبْلَمِديَنةِ   َلمَّ
 ِإنَّ الرَُّسوَل َلَسْيٌف ُيْسَتَضاءُ بِِه ... ُمَهنٌَّد ِمْن ُسُيوِف هللِا َمْسلُولُ 

ا َأْسَلُموا زُولُوا  َة َلمَّ َيٍة ِمْن قُ َرْيٍش قَاَل قَائُِلُهْم ... بَِبْطِن َمكَّ  يف ِفت ْ
َة ِإىَل احْلَِلقِ  َأَشاَر َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   لِيَْأَتوا فَ َيْسَمُعوا ِمْنهُ ، مِبَكَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َلِميُّ   -  21146 السُّ الرَّمْحَِن  َعْبِد  أَبُو  اْلَكارِِزيُّ ،  َأْخرَباََن  احْلََسِن  أَبُو  اْلَعزِيزِ ،  أَنْ بَأَ  َعْبِد  ْبُن  َعِليُّ  ْيدٍ ،  ثنا  ُعب َ َأيِب  قَاَل ،  َعْن  قَاَل: 
: قَ ْولُُه: " َحَّتَّ يَرِيَهُ ُهَو ِمَن اْلَوْريِ  ْرِقيِّ  ،  اأْلَْصَمِعيُّ ْعُت يَزِيَد ْبَن َهارُوَن حُيَدُِّث َعِن الشَّ ْيٍد: َوَسَِ َوُهِو َأْن َيْدَوى َجْوفُُه، قَاَل أَبُو ُعب َ

ْعِبِّ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ ،  َعْن ُُمَاِلدٍ ،  ْبِن اْلَقطَّاِميِّ  ى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: " أَلَْن مَيْتَِلَئ َجْوُف َأَحدُِكْم قَ ْيًحا َحَّتَّ يَرِيَهُ َخرْيٌ  َعِن الشَّ
ْعِر الَِّذي ُهِجَي بِِه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   َلهُ ِمْن َأْن مَيْتَِلَئ ِشْعًرا " يَ ْعِِن: ِمَن الشِّ
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ْيٍد: " وَ  أِلَنَّ الَِّذي ُهِجَي ِبِه النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلْو َكاَن َشْطَر ، الَِّذي ِعْنِدي يف َهَذا احْلَِديِث َغرْيُ َهَذا اْلَقْولِ قَاَل أَبُو ُعب َ
َلَكاَن ُكْفًرا َعَلْيهِ ،  بَ ْيٍت  يَ ْغِلَب  َحَّتَّ  قَ ْلُبهُ  مَيْتَِلَئ  َأْن  ِعْنِدي  َوْجَههُ  اْلُقْرآنِ فَ يَ ،  َوَلِكنَّ  َعِن  هللاِ ،  ْشغََلهُ  ِذْكِر  اْلغَاِلَب ،  َوَعْن  فَ َيُكوَن 

ْعِر َكاَن " ، َعَلْيهِ   ِمْن ِأيِّ الشِّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
بَانَ ،  َداُودَ ثنا أَبُو  ،  ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن فُوَركٍ   -  21147 ثنا ،  ثنا اأْلَْسَوُد ْبُن َشي ْ

ْعرُ ، أَبُو نَ ْوَفِل ْبُن َأيِب َعْقَربٍ  َها: َأَكاَن يُ ْنَشُد ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم الشِّ ؟ فَ َقاَلْت:  قَاَل: ِقيَل لَِعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 "   " َكاَن أَبْ َغَض احْلَِديِث إِلَْيهِ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 وَكَذَلِكَ مَنْ أَكْثَرَ النَّمِيمَةَ أَوِ الْغِيبَةَ ،  بَابُ: مَنْ عَضَهَ غَيْرَهُ بِحَد  أَوْ نَفْيِ نَسَب  رُدَّتْ شَهَادَتُهُ 
ْغدَ   -  21153 بِب َ هللِا ْبِن ِبْشَراَن  ْبِن َعْبِد  ِد  ْبُن حُمَمَّ احْلَُسنْيِ َعِليُّ  أَبُو  الصَّفَّارُ ،  ادَ َأْخرَباََن  ٍد  ْبُن حُمَمَّ ْبُن  ،  أنبأ ِإَْسَاِعيُل  ثنا َسْعَداُن 

َع ُأَساَمَة ْبَن َشرِيٍك يَ ُقوُل: َشِهْدُت اأْلَْعَراَب َيْسأَلُوَن النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َهْل ، َعْن زاَِيِد ْبِن ِعاَلَقةَ ، ثنا ُسْفيَانُ ، َنْصرٍ  َسَِ
نَا حَ  ئًا،  َرٌج يف َكَذا؟ فَ َقاَل: " ِعبَاَد هللاِ َعَلي ْ قَالُوا: اَي  ،  َفَذِلَك الَِّذي َحرََّج " ،  َوَضَع هللاُ احْلََرَج ِإالَّ َمِن اْقرَتََض ِمْن ِعْرِض َأِخيِه َشي ْ

 َما َخرْيُ َما أُْعِطَي اْلَعْبُد؟ قَاَل: " ُخُلٌق َحَسٌن " ،  َرُسوَل هللاِ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد  ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   -  21156 وِسيُّ قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ِد ْبِن يُوُسَف السُّ َوأَبُو َعْبِد هللِا ِإْسَحاُق ْبُن حُمَمَّ

يَ ْعُقوبَ  الطََّرُسوِسيُّ ،  ْبُن  أَُميََّة  أَبُو  َسَلمَ ،  ثنا  ْبُن  َمْنُصوُر  ِباَللٍ ،  ةَ ثنا  ْبُن  ُسَلْيَماُن  َعْجاَلنَ ،  ثنا  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن ،  َعْن  هللِا  ْيِد  ُعب َ َعْن 
َبِغي ِلِذي اْلَوْجَهنْيِ أَ ، َعْن َأيِب ُهَريْ َرةَ ، َعْن أَبِيهِ ، ُسَلْيَمانَ  ْن َيُكوَن  َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اَل يَ ن ْ

 َأِمينًا " 
 حسن. # قال المحقق:

 
 وْ فَاحِشَةٍ بَابُ: الْمُزَاحُ لَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ مَا لَمْ يَخْرُجْ فِي الْمُزَاحِ إِلَى عَضَهِ النَّسَبِ أَوْ عَضَهٍ بِحَد  أَ 

ْغَدادَ ، َأْخرَباََن أَبُو احْلَُسنْيِ ْبُن ِبْشَرانَ  -  21172 ٍد الصَّفَّارُ أنبأ إِ ،  بِب َ أنبأ ،  ثنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َْسَاِعيُل ْبُن حُمَمَّ
النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  قَاَل: وََكاَن  ،  َأْو َحَرامٍ ،  َعْن أََنٍس، َأنَّ رَُجاًل ِمْن َأْهِل اْلبَاِديَِة َكاَن اَْسُهُ زَاِهَر ْبَن ِحَزامٍ ،  َعْن ََثِبتٍ ،  َمْعَمرٌ 

، فَاْحَتَضَنهُ ِمْن َخْلِفِه َوُهَو اَل يُ ْبِصُرهُ فَ َقاَل: " َأْرِسْلِِن ،  فََأََتهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوًما َوُهَو يَِبيُع َمتَاَعهُ ،  وََكاَن َدِميًما،  حيُِبُّهُ 
فَ ، َمْن َهَذا؟ "  َفَجَعَل اَل َيَْلُو َما أَْلَزَق ظَْهَرهُ ِبَصْدِر النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي ، فَ َعَرَف النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، تَ فَاْلت َ

فَ َقاَل النَِّبُّ  ،  ِإًذا َوهللِا جتَُِدّن َكاِسًدا،  فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ ،  ؟ " َوَجَعَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َيْشرَتِي اْلَعْبدَ ،  َعَرَفهُ 



1032 

 

ِبَكاِسٍد " َلِكْن ِعْنَد هللِا َلْسَت  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "  يُ ْثِبْتهُ َشْيُخنَا ،  َصلَّى  أَْنَت غَاٍل ". مَلْ  َلِكْن ِعْنَد هللِا   " ، َوِفيِه ِخاَلفٌ ،  َأْو قَاَل: 
 قَاَل: قَاَل َعْبُد اْلَغِِنِّ احْلَاِفُظ: َحَراٌم اِبلرَّاِء َأَصحُّ ، َوِقيَل: َحَرامٌ ، ِقيَل: ِحَزامٌ فَ 

 صحيح.  # قال المحقق:
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دٍ ،  اْلَولِيِد اْلَفِقيهُ أنبأ أَبُو  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  21206 َعِن ،  أنبأ َرْوحٌ ،  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ َراِهيمَ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
اِج ْبِن َأيِب ُعْثَمانَ  َذا مَلْ َيُكْن لِلطَّاِلِب  َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " إِ ،  َعْن زَْيِد ْبِن ََثِبتٍ ،  َعْن مُحَْيِد ْبِن ِهاَللٍ ،  احْلَجَّ

ِعي يَِّنةُ َعَلى اْلُمدَّ َعى َعَلْيِه " ِمْن أَْوُجٍه ُأَخرَ ، بَ يَِّنٌة فَ َعَلى اْلَمطُْلوِب اْلَيِمنُي " رُّوِينَا َحِديَث " اْلب َ ،  ُكلَُّها َضِعيَفةٌ ،  َواْلَيِمنُي َعَلى اْلُمدَّ
نَازََعاِن اْلَمالَ َوِفيَما ذََكْراَنهُ ِكَفايٌَة.اَبُب: الرَُّجاَل  نَازََعاِن يفُ َيِد َأَحِدُِهَا ، ِن يَ ت َ  َوَما يَ ت َ

 صحيح.  # قال المحقق:
 

َأيِب َعْمرٍو  -  21212 ْبُن  أَبُو َسِعيِد  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  ْبِن َعفَّانَ ،  ثنا  ،  ُأَساَمةَ ثنا أَبُو  ،  ثنا احْلََسُن ْبُن َعِليِّ 
اْلِكْنِديَّ حُيَدُِّث يف َحْلَقٍة مِبِىًن ،  ُهَو اْبُن َحازِمٍ   -َعْن َجرِيٍر   ْعُت َعِديَّ ْبَن َعِديٍّ  َوَة َواْلُعْرُس ،  قَاَل: َسَِ َثِِن رََجاءُ ْبُن َحي ْ قَاَل: َحدَّ

ِس ْبَن َعاِبٍس اْلِكْنِديَّ َخاَصَم ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَُجاًل ِمْن ْبُن َعِمريََة َعْن َعِديِّ ْبِن َعِمريََة اْلِكْنِديِّ َأنَّ اْمَرأَ اْلَقيْ 
َأْرضٍ  يف  يَِّنةَ ،  َحْضَرَمْوَت  اْلب َ ْضَرِميَّ  احلَْ َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  بَ يَِّنةٌ ،  َفَسَأَل  َلهُ  َتُكْن  َعَلى  ،  فَ َلْم  اْلَقْيِس  فَ َقَضى  اْمِرِئ 

َأْرِضي،  اِبْلَيِمنيِ  َوهللِا  َذَهَبْت  اْلَيِمنِي  ِمَن  هللِا  َرُسوَل  اَي  َتهُ  أَْمَكن ْ  : احْلَْضَرِميُّ َمْن ،  فَ َقاَل   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  فَ َقاَل 
لَ  َأِخيِه  هِبَا َماَل  ْقَتِطَع  لِي َ يَ ْلَقاهُ َوُهَو َعَلْيِه َغْضبَاُن "َحَلَف َعَلى ميَِنٍي َكاِذبٍَة  هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَ ْوَم  قَاَل: َوقَاَل رَُجٌل: َوَتاَل َرُسوُل ،  ِقَي 

آْليَِة، قَاَل: فَ َقاَل اْمُرُؤ  [ ِإىَل آِخِر ا77ن:  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }ِإنَّ الَِّذيَن َيْشرَتُوَن بَِعْهِد هللِا َوَأمْيَاَِنِْم ََثَنًا قَِلياًل{ ]آل عمرا
 قَاَل: فَِإّّنِ ُأْشِهُدَك َأّّنِ َقْد تَ رَْكتُ َها ، َفَماَذا ِلَمْن تَ رََكَها؟ قَاَل: " لَهُ اجْلَنَّةُ " ، اْلَقْيِس: اَي َرُسوَل هللاِ 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد  ،  َأْخرَباََن أَبُو َعِليٍّ الرُّوْذاَبِريُّ   -  21215 ِجْستَاّنُّ ،  ْبُن َبْكرٍ أنبأ حُمَمَّ َهالِ ،  ثنا أَبُو َداُوَد السِّ ُد ْبُن اْلِمن ْ ،  ثنا يَزِيُد ْبُن زُرَْيعٍ ،  ثنا حُمَمَّ
َأيِب َعُروبَةَ  اخْ ،  َعْن َأيِب رَاِفعٍ ،  َعْن ِخاَلسٍ ،  َعْن قَ تَاَدةَ ،  ثنا َسِعيُد ْبُن  َأنَّ رَُجَلنْيِ  َأيِب ُهَريْ َرَة، َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ِإىَل  َعْن  َمتَاٍع  َتَصَما يف 

هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  بَ يَِّنةٌ ،  النَِّبِّ َصلَّى  ُهَما  ِمن ْ ِلَواِحٍد  اْلَيِمنيِ ،  لَْيَس  اْسَتِهَما َعَلى   " َوَسلََّم:  هللاُ َعَلْيِه  النَِّبُّ َصلَّى  َأَحبَّا ،  فَ َقاَل  َما َكااَن 
 َذِلَك َأْو َكرَِها ". 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً ،  بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِيُ يَدِ أَحَدِهِمَا 
اْلَقاِضي   -  21223 احْلََسِن  ْبُن  َأمْحَُد  َبْكٍر  أَبُو  َأْخرَباََن  الَِّذي  احْلَِديَث  ْبُن يَ ْعُقوبَ ثنا أَبُو  ،  َفذََكَر  ُد  ْبُن  ،  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أنبأ الرَّبِيُع 

اِفِعيُّ ،  ُسَلْيَمانَ  الشَّ َأيِبُ حَيََْي ،  أنبأ  اْبُن  َأيِب فَ ْرَوةَ ،  أنبأ  ْبِن  ِإْسَحاَق  احْلََكمِ ،  َعْن  ْبِن  َأنَّ رَُجَلنْيِ ،  َعْن ُعَمَر  هللِا،  ْبِن َعْبِد  َعْن َجاِبِر 
َا َداب َُّتهُ نَ َتَجَهافَ ، َتَداَعيَا ِبَدابَّةٍ  يَِّنَة أَنَّ ُهَما اْلب َ  فَ َقَضى هِبَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِلَِّذي ِهَي يفُ يََدْيِه " ، أَقَاَم ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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احْلَاِرِث    -  21224 ْبُن  َبْكِر  أَبُو  اْلَفِقيهُ َوَأْخرَباََن  َهاّنُّ  احْلَاِفظُ ،  اأْلَْصب َ ُعَمَر  ْبُن  َعِليُّ  ِإَْسَاِعيلَ ،  أنبأ  ْبُن  احْلَُسنْيُ  ْبُن  ،  ثنا  ُد  َوحُمَمَّ
ُد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َمْنُصوٍر أَبُو ِإَسَْ ،  َجْعَفٍر اْلَمِطرِييُّ  اُص قَالُوا: ثنا حُمَمَّ ثنا زَْيُد ْبُن نُ َعْيٍم، ،  اِعيَل اْلَفِقيهُ َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن ِعيَسى اْْلَوَّ

ْغَدادَ  ُد ْبُن احْلََسنِ ،  بِب َ َثٍم الصَّرْييفِّ ،  ثنا أَبُو َحِنيَفةَ ،  ثنا حُمَمَّ ْعِبِّ ،  َعْن َهي ْ َعْن َجاِبٍر، َأنَّ رَُجَلنْيِ اْخَتَصَما ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ،  َعِن الشَّ
ُهَما: نُِتَجْت َهِذِه النَّاَقةُ ِعْنِدي، اَنَقةٍ َعَلْيِه َوَسلََّم يف  فَ َقَضى هِبَا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َوأَقَاَم بَ يَِّنةً ، فَ َقاَل ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ

 لِلَِّذي ِهَي يفُ يََدْيِه. 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ ،  فِي أَيْدِيهِمَا مَع ا   بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا

َد ْبَن  ،  أنبأ أَبُو اْلَولِيدِ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  21234 ٍد، قَاَل: قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا يَ ْعِِن حُمَمَّ ، َنْصرٍ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
ْبُن حَيََْي  ْبُن َجاِبرٍ ،  أنبأ حَيََْي  ُد  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف  ،  َعْن َِسَاكٍ ،  أنبأ حُمَمَّ اْخَتَصَم رَُجاَلِن ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى  ْبِن طََرَفَة، قَاَل:  َعْن ََتِيِم 

ُهَما آِخٌذ ِبَرْأِسهِ ،  بَِعريٍ  ُهَما ِبَشاِهَدْينِ َفَجاَء ُكلُّ َواحِ ، ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ . ، ٍد ِمن ْ ُهَما ِنْصَفنْيِ ن َ  َفَجَعَلهُ بَ ي ْ
َد ْبَن ِإَْسَاِعيَل اْلُبَخاِريَّ َعْن َحِديِث َسِعي ،  َهَذا ُمْرَسلٌ  ِْمِذيِّ أَنَّهُ َسَأَل حُمَمَّ َعْن أَبِيِه  ،  ِد ْبِن َأيِب بُ ْرَدةَ َوَقْد بَ َلَغِِن َعْن َأيِب ِعيَسى الرتِّ
احْلَِديُث ِإىَل َحِديِث َِسَاِك ْبِن َحْربٍ ،  ابِ يف َهَذا اْلبَ  يَ ْرِجُع َهَذا  ْبُن  ،  فَ َقاَل:  : َوَقْد َرَوى مَحَّاُد  ْبِن طََرفََة. قَاَل اْلُبَخاِريُّ َعْن ََتِيِم 

ْثُت َأاَب بُ ْرَدَة هِبََذا احْلَِديِث. قَاَل الشَّ  َعْن ،  ْيُخ: َوِإْرَساُل ُشْعَبَة َهَذا احْلَِديَث َعْن قَ تَاَدةَ َسَلَمَة قَاَل: قَاَل َِسَاُك ْبُن َحْرٍب: َأاَن َحدَّ
اَللَِة َعَلى َذِلكَ ،  َعْن أَبِيِه يف رَِوايَِة غُْنَدٍر َعْنهُ ، َسِعيِد ْبِن َأيِب بُ ْرَدةَ   َوهللاُ َأْعَلمُ ، َكالدَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 وَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ ،  يَتَدَاعَيَانِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيُ يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ  
دٍ ثنا َعْبُد هللِا بْ ، أنبأ أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيهُ ، َأمَّا َحِديُث اْبِن اْلُمَسيِِّب: فََأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 21235 ُد ْبُن ، ُن حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ

َع َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب يَ ُقوُل: اْخَتَصَم رَُجاَلِن ِإىَل َرُسوِل هللِا صَ ،  ثنا اللَّْيثُ ،  ثنا اْبُن َأيِب َمْرميََ ،  حَيََْي  لَّى َعْن بَُكرْيِ ْبِن َعْبِد هللِا، أَنَّهُ َسَِ
ٍة َواِحَدةٍ َفَجا،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف أَْمرٍ  ُهَما ِبُشَهَداَء ُعُدوٍل َعَلى ِعدَّ ُهَما َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل: ،  َء ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ ن َ فََأْسَهَم بَ ي ْ

ُهْم " ن َ ْهُم َأْخَرَجهُ أَبُو َداُوَد يف اْلَمَراِسيلِ ،  " اللُهمَّ أَْنَت تَ ْقِضي بَ ي ْ َبةَ فَ َقَضى لِلَِّذي َخَرَج َلهُ السَّ ي ْ َوِْلََذا َشاِهٌد  ،  َعِن اللَّْيثِ ،   َعْن قُ ت َ
 ِمْن َوْجٍه آَخرَ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

دٍ ،  أنبأ أَبُو اْلَولِيدِ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 21236 َثِِن أَبُو َعْبِد هللاِ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ َد ْبَن َنْصرٍ َأظُنُُّه:  ،  َحدَّ ثنا  ،  حُمَمَّ
َوُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َأنَّ رَُجَلنْيِ اْخَتَصَما ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ ،  َعْن ُعْرَوةَ ،  َعْن َأيِب اأْلَْسَودِ ،  َعِن اْبِن َْلِيَعةَ ،  َعْن َأيِب اأْلَْسَودِ ،  الصَّغَاّنُّ 
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ُهَما ِبُشُهودٍ فَأََتى ُكلُّ َواِحٍد مِ ،  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. . َوَأمَّا الّرَِوايَةُ ِفيِه َعْن ،  وََكانُوا َسَواءً ،  ن ْ ن َ فََأْسَهَم بَ ي ْ
 َفِفيَما: ، َعِليِّ ْبِن َأيِب طَاِلٍب َرِضَي هللاُ َعْنهُ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 مِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ. بَابٌ: الْوَلَدُ يُسْلِمُ بِإِسْلَا 
ةَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  21291 َعاّنُّ، مِبَكَّ ُد ْبُن َعِليٍّ الصَّن ْ ،  أنبأ َعْبُد الرَّزَّاقِ ،  ثنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبْ َراِهيَم ْبِن َعبَّادٍ ،  أنبأ حُمَمَّ

َِتِْم َوَما  ،  يِد ْبِن ُجَبرْيٍ َعْن َسعِ ،  َعْن َعْمرِو ْبِن ُمرَّةَ ،  أنبأ الث َّْوِريُّ  ُهَما يف قَ ْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ: )َأحْلَْقنَا هِبِْم ُذرايَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ
نَاُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء( قَاَل: " ِإنَّ هللاَ يَ ْرَفُع ُذرِّيََّة اْلُمْؤِمِن َمَعهُ يف َدرََجِتِه يف اجلَْ  ُثَّ قَ َرَأ: ،  َوِإْن َكانُوا ُدونَهُ يف اْلَعَمِل " ،  نَّةِ أَلَت ْ

نَاُهْم( يَ ُقو  َِتِْم َوَما أَلَت ْ ُهْم ُذرِّي َّتُ ُهْم ِبِِميَاٍن َأحْلَْقنَا هِبِْم ُذرايَّ َعت ْ ، الث َّْوِريُّ ِمْن ُعَمرَ ُل: " َوَما نَ َقْصنَاُهْم ". مَلْ َيْسَمْعهُ  )َوالَِّذيَن آَمُنوا َوات َّب َ
، َعْن ََسَاَعَة، َعْن َعْمرٍو. َوَقْد ذََكْراَنهُ يف َغرْيِ َهَذا اْلَمْوِضعِ  َا َرَواهُ َغرْيُُه، َعِن الث َّْورِيِّ  َوَحِديُث ُشْعَبَة، َعْن َعْمرٍو َمْوُصوٌل.  ، َوِإَّنَّ

 حسن. # قال المحقق:
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 بَابُ فَضْلِ إِعْتَاقِ النَّسَمَةِ وَفَكِّ الرَّقَبَةِ 
احْلَاِفظُ   -   21312 اْلَعْدلُ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا  ْبُن مَحَْشاٍذ  ْبِن ِديزِيلَ ،  ثنا َعِليُّ  احْلَُسنْيِ  إِبْ َراِهيُم ْبُن  ِإاَيٍس  ،  ثنا  َأيِب  ثنا آَدُم ْبُن 
احْلَُمْيِديُّ ،  اْلَعْسَقاَلّنُّ  الزَُّبرْيِ  ْبُن  هللِا  الرََّماِديُّ ،  َوَعْبُد  اٍر  َبشَّ ْبُن  َنةَ ،  َوِإبْ َراِهيُم  ي ْ ُعي َ ْبُن  ُسْفيَاُن  ثنا  َأْهِل ،  قَالُوا:  ِمْن  َشْيٌخ،  َثِِن  َحدَّ

َثِِن بِِه َأيِب؟ قَالُوا: بَ َلى  اْلُكوَفِة يُ َقاُل لَُه: ُشْعَبةُ قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد َأيِب بُ ْرَدَة ْبنِ  ثُُكْم ِِبَِديٍث َحدَّ َأيِب ُموَسى َوَمَعهُ بَ ُنوهُ فَ َقاَل: َأاَل ُأَحدِّ
َع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " َمْن َأْعَتَق رَقَ َبًة َأوْ ،  َفَحدِّثْ نَا،  اَي أََبتِ  َثِِن َأيِب أَنَّهُ َسَِ  َعْبًدا َكاَنْت ِفَكاَكهُ ِمَن قَاَل: َحدَّ

 النَّاِر ُعْضًوا بُِعْضٍو " 
 صحيح لغيره.  # قال المحقق:

 
اْلَفِقيهُ   -  21313 طَاِهٍر  أَبُو  الزَّاِهدُ ،  َأْخرَباََن  َحْفٍص  ْبِن  ُعَمَر  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  ُخَزمْيَةَ ،  أنبأ  ْبُن  ِريُّ  السَّ ح ،  ثنا  نُ َعْيٍم  أَبُو  ثنا 

ْبُن فُوَركٍ َوَأخْ  َبْكِر  أَبُو  هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ،  رَباََن  الرَّمْحَنِ ،  ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ،  أنبأ َعْبُد  ْبُن َعْبِد  ثنا ِعيَسى  أَبُو َداُوَد، قَااَل:  َعْن ،  ثنا 
َأْعَرايِبٌّ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، َعِن اْلرَبَاِء، قَاَل: َجاَء ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوَسَجةَ ، طَْلَحَة اْليَاِميِّ 

اجْلَنَّةَ  يُْدِخُلِِن  ِبَعَمٍل  اْلَمْسأَلَةَ ،  َأْخرِبّْن  َأْعَرْضَت  لََقْد  اْْلُْطَبِة  يف  أَْقَصْرَت  لَِئْن   " النََّسَمةَ ،  قَاَل:  " َوُفكَّ  ،  َأْعِتِق  اَي ،  الرَّقَ َبَة  قَاَل: 
َفرَِد هِبَا،  َأُُهَا َسَواٌء؟ قَاَل: " اَل ،  َرُسوَل هللاِ  َواْلَفْيءُ َعَلى ،  َواْلِمْنَحةُ اْلوَُكوفُ ،  َوَفكُّ الرَّقَ َبِة َأْن تُِعنَي يف ََثَِنَها، ِعْتُق النََّسَمِة َأْن تَ ن ْ

، قَاَل: فَِإْن مَلْ َأْسَتِطْع؟ قَاَل: " ُمْر اِبْلَمْعُروفِ ،  َواْسِق الظَّْمآَن "،  َذِلَك؟ قَاَل: " فََأْطِعِم اجْلَاِئعَ قَاَل: َفَمْن يُِطيُق  ،  ِذي الرَِّحِم الظَّاملِِ "
 اُوَد. قَاَل: َفَمْن مَلْ يُِطْق َذِلَك؟ قَاَل: " َفُكفَّ ِلَساَنَك ِإالَّ ِمْن َخرْيٍ " لَْفُظ َحِديِث َأيِب دَ ، َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر " 

 صحيح.  # قال المحقق:
 

 بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ مِنْ مَمْلُوكِهِ شِقْص ا. 
ْبُن َأمْحََد اْلُمْسَتْمِلي   -  21317 َأْخرَباََن أَبُو َجْعَفٍر َكاِمُل  ْسَفَرايِيِِنُّ ،  َوَقْد  ْبُن َأمْحََد اإْلِ َهِقيُّ ،  أنبأ ِبْشُر  ي ْ اْلب َ ْبُن احْلَُسنْيِ  ، ثنا َداُوُد 

فَ ُرِفَع َذِلَك ،  َعْن َأيِب اْلَمِليِح، َأنَّ رَُجاًل ِمْن قَ ْوِمِه َأْعَتَق ثُ ُلَث ُغاَلِمهِ ،  َعْن قَ تَاَدةَ ،  َعْن َسِعيدٍ ،  أنبأ َعبَّاُد ْبُن اْلَعوَّامِ ،  ََي ْبُن حَيََْي ثنا حيَْ 
 َوهللاُ َأْعَلُم. ، لَْيَس ّلِلَِِّ َشرِيٌك " َوَهَذا ِفيَما َوَضْعنَا اْلبَاَب َلهُ َأْظَهرُ ،  ُكلُّهُ ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: " ُهَو ُحرٌّ  

 صحيح.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن اَبلََويْ ، َوأَمَّا احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 21319 ثنا َعْبُد هللِا ، ِه ِمْن َأْصِل ِكتَابِهِ ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
َبلٍ  َثِِن َأيِب ، ْبُن َأمْحََد ْبِن َحن ْ َثِِن َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّ َثِِن ِإَْسَاِعيُل ْبُن أَُميَّةَ ، ثنا ُعَمُر ْبُن َحْوَشبٍ ، َحدَّ ِه، قَاَل: ، َعْن أَبِيهِ ، َحدَّ َعْن َجدِّ

لَُه: يُ َقاُل  ُغاَلٌم  َْلُْم  ذَْكَوانُ ،  طَْهَمانُ   َكاَن  ِنْصَفهُ ،  َأْو  هُ  َجدُّ فََأْعَتَق  َوَسلَّمَ ،  قَاَل:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  اْلَعْبُد  فََأْخرَبَُه،  ،  َفَجاَء 
 َكاَن خَيُْدُم َسيَِّدهُ َحَّتَّ َماَت. َوتُ َرقُّ يف رِقَِّك " قَاَل: فَ ، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تُ ْعَتُق يف ِعْتِقكَ 

 َوَعْمُرو ْبُن َسِعيٍد لَْيَس لَهُ ُصْحَبٌة. ، ُهَو اْبُن أَُميََّة ْبِن َعْمرِو ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاصِ ، َوِإَْسَاِعيلُ ، تَ َفرََّد بِِه ُعَمُر ْبُن َحْوَشبٍ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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مٍ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ ،  أنبأ أَبُو اْلَولِيدِ ،  احْلَِديُث الَِّذي َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َوأَمَّا    -  21320 ، ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َسالَّ

ُد ْبُن َفَضاءٍ ،  ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َواِصلٍ ، ثنا َخِليَفةُ ْبُن َخيَّاطٍ  َعْن أَبِيِه، قَاَل:  ،  َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َعْبِد هللِا اْلُمَزّنِّ ،  َعْن أَبِيهِ ،  ثنا حُمَمَّ
َنهُ  ،  َوِإْن َشاَء َُخًُسا،  َوِإْن َشاَء رُبُ ًعا،  ِإْن َشاَء ثُ لُثًا،  قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " يُ ْعِتُق الرَُّجُل ِمْن َعْبِدِه َما َشاءَ  لَْيَس بَ ي ْ

  هللِا َضْغطٌَة ". َوقَاَل يف َمْوِضٍع آَخَر: " َسْقطٌَة " َوَبنْيَ 
ثُ لَُثهُ  ِمْن َذا  يُ ْعِتُق  الَِّذي  َأْصَحابُ نَا: ُهَو  اْلَولِيِد: قَاَل  أَبُو  اأْلُْستَاذُ  َماتَ ،  َوِمْن َذا رُبُ َعهُ ،  قَاَل  بِِنْصِف ِعْتِق َهَذا ،  َوَمْن  َأْوَصى  ،  أَْو 

ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: َهَذا َتَِْويٌل َحَسنٌ ،  اَل يُ ْبِطُل َأَحُدُُهَا اآْلَخرَ ،  َهَذا َوبِِنْصِف ِعْتِق   َقُه. قَاَل الشَّ ِإالَّ  ،  َويُ ْعَتُق ِمْن ُكلِّ َواِحٍد َقْدُر َما َأْعت َ
ِبهِ  ْبَن َفَضاٍء َهَذا َضِعيٌف اَل حُيَْتجُّ  َد  َمِعنيٍ ،  َأنَّ حُمَمَّ ْبُن  ْبُن َحْربٍ ،  َتَكلََّم ِفيِه حَيََْي  النََّساِئيُّ َرمِحَُهُم  ،  َوُسَلْيَماُن  الرَّمْحَِن  َوأَبُو َعْبِد 

 هللاُ. 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 بَابٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ. 

ثنا ، ثنا أَبُو ُقَداَمةَ ،  ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َأيِب طَاِلبٍ ،  احْلَُسنْيُ ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفظُ ثنا أَبُو َعِليٍّ  ،  َأْخرَباََنهُ أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  21334
َثِِن َأيِب ،  ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ   َرُسوَل هللِا  َأنَّ ،  َعْن َأيِب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللاُ َعْنهُ ،  َعْن َبِشرِي ْبِن ََنِيكٍ ،  َعِن النَّْضِر ْبِن أََنسٍ ،  َعْن قَ تَاَدةَ ،  َحدَّ

ُقهُ َعَلْيِه يف َمالِِه ِإْن َكاَن َلهُ    لَْيَس ّلِلَِِّ َشرِيٌك " ، َمالٌ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َأْعَتَق َسْهًما يف َِمُْلوٍك َفِعت ْ
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ثنا اْلَولِيُد ،  ثنا َصْفَواُن ْبُن َصاِلحٍ ،  أنبأ احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ ،  مْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ أنبأ أَبُو أَ ،  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ   -  21336
ُمْسِلمٍ  ُمَعْيدٍ ،  ْبُن  أَبُو  ُموَسى ،  ثنا  ْبِن  ُسَلْيَماَن  اَنِفعٍ ،  َعْن  ُعَمرَ ،  َعْن  اْبِن  َعطَاءٍ ،  َعِن  َجاِبرٍ ،  َوَعْن  َعَلْيِه  ،  َعْن  هللاُ  َصلَّى  النَِّبَّ  َأنَّ 

 َوَسلََّم. 
يُّ  َث  ، ثنا حَمُْموُد ْبُن َخاِلدٍ ، قَاَل أَبُو َأمْحََد: َوثَ نَا َصاِلُح ْبُن َعْبِد هللِا اْْلَاِِشِ َث أَبُو ُمَعْيٍد قَاَل: َوَحدَّ ثنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم قَاَل: َوَحدَّ

ًدا َوَعْن َعطَاٍء، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َأْعَتَق َعبْ ،  ِن اْبِن ُعَمرَ ُسَلْيَماُن، َعْن اَنِفٍع، عَ 
ُهمْ َوَيْضَمُن َنِصيَب ُشرََكائِِه ِبِقيَمِة َعْدٍل مِبَا َأَسا،  َوَلهُ ِفيِه َشْيٌء َوَلهُ َوفَاٌء فَ ُهَو ُحرٌّ  َولَْيَس َعَلى اْلَعْبِد َشْيٌء ". قَاَل أَبُو ، َء ُمَشارََكت َ

 اَل يَ ْرِويِه َغرْيُ َأيِب ُمَعْيٍد َوُهَو َحْفُص ْبُن َغْياَلَن، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُموَسى. ، َأمْحََد: " قَ ْولُُه: " لَْيَس َعَلى اْلَعْبِد َشْيٌء " 
 حسن. # قال المحقق:

 
َبةَ ، ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ ، أنبأ أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيهُ ،  اَن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ َأْخربََ  - 21337 ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ، ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ

َنةَ  ي ْ َلى، ُعي َ فََأْعَتَق َأَحُدُُهَا َنِصيَبُه: َفَحَبَسهُ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ  ، نْيَ رَُجَلنْيِ َأنَّ َعْبًدا َكاَن بَ ، َعْن َأيِب ُِمَْلزٍ ، َعْن ِإَْسَاِعيلَ ، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ اَبَع ِفيِه َغِنيَمًة لَُه.  
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َقِطعٌ  َلى، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، عَ ، َهَذا ُمن ْ ، َعِن اْبِن َأيِب لَي ْ َورُِوَي ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعِن ، ْن َأيِب ُِمَْلٍز مِبَْعنَاهُ َوَقْد َرَواهُ الث َّْوِريُّ
ِه َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ   َوُهَو َضِعيٌف. ، اْلَقاِسِم، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابٌ: مَنْ قَالَ: يُعْتِقُ بِالْقَوْلِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ. 
َلِميُّ قَالُوا: أنبأ أَبُو اْلَعبَّاِس  ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 21349 َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ  َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، ْن لَْيثٍ عَ ، ثنا ِإَْسَاِعيلُ ، ثنا أَبُو اجْلَُماِهرِ ، ثنا أَبُو أَُميَّةَ ، حُمَمَّ
َقهُ ، َوَسلَّمَ   يُ َقوَُّم اْلَعْبُد ُثَّ يُ ْعَتُق " ، قَاَل: " َمْن َأْعَتَق ِشرًْكا يف َِمْلُوٍك َلهُ فَ َقْد َضِمَن ِعت ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َعْن ، ثنا ُسْفيَانُ ، ثنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصورٍ ، أنبأ َأمْحَُد ْبُن جَنَْدةَ ، أنبأ أَبُو اْلَفْضِل ْبُن َِخَرْيََوْيهِ ، ِر ْبُن قَ تَاَدةَ َأْخرَباََن أَبُو َنصْ  - 21351
ِدينَارٍ  ْبِن  َسِعيدٍ ،  َعْمرِو  ْبِن  َعْمرِو  ْبِن  ِد  حُمَمَّ اْلَعاِص، َكاَن  ،  َعْن  ْبِن  َسِعيِد  َبِِن  ُغاَلمٌ َأنَّ  َقهُ ُكلُُّهمْ ،  َْلُْم  َواِحًدا ،  فََأْعت َ رَُجاًل  ، ِإالَّ 

َقهُ ،  فَ َوَهَب الرَُّجُل َنِصيَبهُ لِلنَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َفَذَهَب ِإىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتْشِفُع ِبِه َعَلى الرَُّجلِ  ، فََأْعت َ
اْلَبهِ   َفَكانَ  أَبُو  َلهُ رَاِفٌع  يُ َقاُل  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوالرَُّجُل  هللِا َصلَّى  َمْوىَل َرُسوِل  َأاَن  يَ ُقوُل:  أَنَّهُ مَلْ اْلَعْبُد  ِإْن َصحَّ َعَلى  يَُدلُّ  . َهَذا  يِّ

اِبللَّْفظِ  ُمْعِسرِينَ ،  يُ ْعَتْق  ُْم َكانُوا  أَنَّ مُ ،  َوحُيَْتَمُل  َقِطعٌ َواحْلَِديُث  اْلَعاِص،  ،  ن ْ ْبِن  ْبِن َسِعيِد  أَُميََّة، َعْن َعْمرِو  ْبِن  ِإَْسَاِعيَل  َورُوِّينَا، َعْن 
ِه يف َهَذا ِقصٌَّة ُأْخَرى َُتَاِلُف َهِذِه الصُّورََة َواحْلُْكمَ  َلهُ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ  َوهللاُ َأْعَلُم. ، َقْد َمَضى يف اجْلُْزِء قَ ب ْ

 ضعيف.  ق:# قال المحق
 

اْلُمْسَتْمِلي  -  21382 َأمْحََد  ْبُن  َجْعَفٍر َكاِمُل  أَبُو  َأْخرَباََن  الَِّذي  احْلَِديُث  ْسَفرَايِيِِنُّ ،  َوَأمَّا  اإْلِ َأمْحََد  ْبُن  ِبْشُر  ْبُن ،  أنبأ  َداُوُد  ثنا 
َهِقيُّ  ي ْ اْلب َ ْبُن حَيََْي ،  احْلَُسنْيِ  َأيِب ِقاَلبَةَ ،  َعْن َخاِلدٍ ،  أنبأ ُهَشْيمٌ ،  ثنا حَيََْي  لَهُ ِعْنَد ،  َعْن  َأْعَتَق َِمُْلوًكا  ُهْم  ِمن ْ َبِِن ُعْذرََة  ِمْن  َعْن رَُجٍل 

. .  ، فََأْعَتَق َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ثُ لَُثهُ ، َمْوتِِه َولَْيَس لَهُ َماٌل َغرْيُهُ   َوأََمَرهُ َأْن َيْسَعى يف الث ُّلَُثنْيِ
ُمْرَسلٌ  َمْن َحَضَرُه: ُهَو  اِفِعيِّ َرمِحَهُ هللاُ فَ َقاَل  لِلشَّ ُبْت ،  فَ َقْد ذُِكَر َذِلَك  يُ ْعَرُف َومَلْ يَ ث ْ ُيَسمَّ اَل  َمْوُصواًل َكاَن َعْن رَُجٍل مَلْ  َوَلْو َكاَن 

ُهْم  ،  َحِديثُهُ  اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ: فَ َعاَرَضنَا ِمن ْ فَ َقطََعهُ َعَلْيِه بَ ْعُض َأْصَحاِبِه َوقَاَل: اَل َيْذُكُر ،  ُمَعاِرٌض ِِبَِديٍث آَخَر يف ااِلْسِتْسَعاءِ قَاَل الشَّ
 ِمْثَل َهَذا احْلَِديِث َأَحٌد يَ ْعِرُف احْلَِديَث ِلَضْعِفِه. 

 
مِ   -  21383 اْلبَاِب  نَ َقْلتُهُ يف َهَذا  اْلَكاَلِم َوَما  احْلَاِفظُ َأْخرَباََن ِِبَِميِع َهَذا  هللِا  أَبُو َعْبِد  اأْلََصمُّ ،  ْن َكاَلِمِه:  اْلَعبَّاِس  أَبُو  أنبأ ،  ثنا 

اِفِعيُّ َفذََكَرهُ ، الرَّبِيعُ   َواَل َأْدِري ِأيَّ َحِديٍث ُعوِرَض ِبهِ ،  أنبأ الشَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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َبةَ ،  احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ   ثنا،  أنبأ أَبُو اْلَولِيدِ ،  احْلَاِفظُ َوَلَعلَّهُ ُعوِرَض مِبَا: َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا    -  21384 ثنا  ،  ثنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َشي ْ

اجِ ،  َحْفُص ْبُن ِغيَاثٍ  َقهُ  َعْن َأيِب حَيََْي اأْلَْعَرِج، قَاَل: ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ ،  َعِن اْلَعاَلِء ْبِن بَْدرٍ ،  َعِن احْلَجَّ َسلََّم َعْن َعْبٍد َأْعت َ
ْيِن. .  ، َوَعَلْيِه َدْينٌ ، َمْواَلهُ ِعْنَد َمْوتِِه َولَْيَس َلهُ َماٌل َغرْيُهُ   فَأََمَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيْسَعى يف الدَّ

َقِطعٌ   رْيُ حُمَْتجٍّ ِبهِ َوُهَو غَ ، َورَاِويِه احْلَجَّاُج ْبُن َأْرطَاةَ ، َوَهَذا ُمن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن احْلَُسنْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ ِإْماَلءً  - 21399 ثَ نَا أَبُو احْلََسِن حُمَمَّ ِد ْبِن احْلََسِن احْلَاِفظُ ، َحدَّ ثنا ، أنبأ أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَّ

ُد ْبُن حَيََْي   ْهِليُّ حُمَمَّ ، قَااَل: ثنا ُعب َْيُد هللِا ْبُن ُموَسى،  الذُّ َلِميُّ َعْن  ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمْختَارِ ،  أنبأ ِإْسَرائِيلُ ، َوَأمْحَُد ْبُن يُوُسَف السُّ
ْبِن زاَِيدٍ  ِد  َأيِب ُهَريْ َرةَ ،  حُمَمَّ َمْوتِهِ ،  َعْن  َأْعُبٍد ِعْنَد  َأْعَتَق ِستََّة  هللاُ َعَلْيِه   ،َأنَّ رَُجاًل  هللِا َصلَّى  َماٌل َغرْيُُهْم َعَلى َعْهِد َرُسوِل  َلهُ  لَْيَس 

 َوَأَرقَّ َأْربَ َعًة. ، فََأْعَتَق اثْ َننْيِ ، َفَجزََّأُهْم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَزاءً ، َوَسلَّمَ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، رايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي َأْخرَباََن أَبُو زَكَ  - 21400 اِفِعيُّ ، أنبأ الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَمانَ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ،  أنبأ الشَّ

اْبِن ُجَرْيجٍ ،  أنبأ َعْبُد اْلَمِجيدِ  يَ ُقوُل: َسَِ ،  َعِن  َمْكُحواًل  َع  أَنَّهُ َسَِ ْبُن َسْعٍد،  َقِت َأْخرَبّن قَ ْيُس  َأْعت َ يَ ُقوُل:  اْلُمَسيِِّب  ْعُت َسِعيَد ْبَن 
ُهمْ ،  فَُأيتَ النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َذِلكَ ،  َومَلْ َيُكْن َْلَا َماٌل َغرْيُُهمْ ،  َأْو رَُجٌل ِستََّة َأْعُبٍد َْلَا ،  اْمَرأَةٌ  ن َ رََع بَ ي ْ ثُ لُثَ ُهْم. فََأْعَتَق  ،  فَأَق ْ

.  
: َكاَن َذِلَك يف َمِرِض اْلُمْعِتِق الَِّذي َماَت ِفيِه.  اِفِعيُّ  قَاَل الشَّ

 صحيح لغيره.  # قال المحقق:
 

 بَابٌ: إِثْبَاتُ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ 
َعْن ُمَعاِويَةَ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َصاِلحٍ ،  ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيدٍ ،  أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   -  21404
}َفَكاَن ِمَن  ،  [، يَ ُقوُل: " فَ َقارََع " 141َعِن اْبِن َعبَّاٍس يف قَ ْوِلِه: }َفَساَهَم{ ]الصافات:  ،  َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحةَ ،  ْبِن َصاِلحٍ 

 [ يَ ُقوُل: " ِمَن اْلَمْقُروِعنَي " 141اْلُمْدَحِضنَي{ ]الصافات: 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن نُوٍح اجْلُْنِديَسابُوِريُّ ،  أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ   - 21421 ثنا َعِليُّ ْبُن َحْرٍب ، ثنا حُمَمَّ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َجاَء رَُجٌل يُ َقاُل لَُه: ،  َعْن َأيِب َصاِلحٍ ،  َعْن َأيِب النَّْضرِ ،  ثنا اْلَعْرزَِميُّ ، ثنا َأْشَعُث ْبُن َعطَّافٍ ، اجْلُْنِديَسابُوِريُّ 
َقهُ ِحنَي َمَلْكَتهُ ".  ِإّّنِ أُرِيُد َأْن أُْعِتَق َأِخي َهَذا، ، َصاِلٌح ِبَِِخيِه، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللاِ   فَ َقاَل: " ِإنَّ هللاَ َأْعت َ
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ارَُقْطِِنُّ َرمِحَهُ هللاُ: اْلَعْرزَِميُّ تَ رََكهُ اْبُن اْلُمبَاَركِ  اِئِب  ، َوحَيََْي اْلَقطَّانُ ،  قَاَل َعِليٌّ الدَّ ُد ْبُن السَّ . قَاَل: َوأَبُو النَّْضِر ُهَو حُمَمَّ َواْبُن َمْهِديٍّ
ْيُخ: َورُِوَي َعْن َحْفِص ْبِن َأيِب دَ ،  َمرْتُوكٌ اْلَكْلِبُّ  ْثُت َعْن َأيِب َصاِلٍح َكِذٌب. قَاَل الشَّ ِد َوأَْيًضا ُهَو اْلَقاِئُل: ُكلُّ َما َحدَّ اُوَد، َعْن حُمَمَّ

َلى، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس بَِنْحِوهِ  َضعََّفهُ ُشْعَبةُ َوَأمْحَُد ْبُن  ، ْفٌص ُهَو اْبُن ُسَلْيَماَن اْلَقاِريُّ َوحَ ،  َوَهَذا ِإْسنَاٌد َضِعيفٌ ، ْبِن َأيِب لَي ْ
َبلٍ   َوحَيََْي ْبُن َمِعنٍي َوَغرْيُُهْم. ، َحن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، احْلَاِفظُ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا   - 21433 أنبأ الرَّبِيُع  ، َوأَبُو َبْكٍر َأمْحَُد ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
اِفِعيُّ ،  ْبُن ُسَلْيَمانَ  ُد ْبُن احْلََسنِ ،  أنبأ الشَّ َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى ،  ِن ِدينَارٍ َعْن َعْبِد هللِا بْ ،  َعْن يَ ْعُقوَب ْبِن ِإبْ َراِهيمَ ،  أنبأ حُمَمَّ

النََّسبِ  اْلَواَلءُ حُلَْمٌة َكُلْحَمِة   " َأيِب  ،  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  يَ ْعُقوَب  اْلَفِقيُه، َعْن  احْلََسِن  ْبُن  ُد  " َكَذا َرَواهُ حُمَمَّ يُوَهُب  يُ بَاُع َواَل  اَل 
 َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَاٍر. يُوُسَف اْلَقاِضي، َعْن 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيَسابُوِريُّ  ،  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن َعِليٍّ احْلَاِفظُ   -   21434 َرْخِسيُّ قَاَل: قَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن زاَِيٍد الن َّ أَنْ بَأَ زَاِهُر ْبُن َأمْحََد السَّ
َا َرَواهُ احْلََسُن ُمْرَساًل ، أِلَنَّ الثَِّقاِت مَلْ يَ ْرُووهُ َهَكَذا، احْلَِديِث: َهَذا َخطَأٌ ُعَقْيَب َهَذا   َوِإَّنَّ

 صحيح للنيسابوري.  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -  21435 هللِا  َعْبِد  أَبُو  أَبُو  ،  َأْخرَباََن  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  يَ ْعُقوبَ َوأَبُو  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َأيِب ،  اْلَعبَّاِس  ْبُن  حَيََْي  ثنا 
َهارُونَ ،  طَاِلبٍ  ْبُن  يَزِيُد  انَ ،  أنبأ  َحسَّ ْبُن  ِهَشاُم  حُلَْمةٌ ،  أنبأ  اْلَواَلءُ   " َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  احْلََسِن،  َعِن 

  َواَل يُوَهُب ".  اَل يُ بَاعُ ، َكُلْحَمِة النََّسبِ 
ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: " َوَقْد رُِوَي ِمْن أَْوُجٍه ُأَخَر ُكلَُّها َضِعيَفةٌ   قَاَل الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثنا أَبُو ُعَمرْيِ ْبُن ، َعْبِد اْلبَاِقي اأْلََذّنُّ ثنا حَيََْي ْبُن ، أنبأ ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد اللَّْخِميُّ ، َأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن َعْبَدانَ  - 21436
اسِ  َضْمَرةُ ،  النَّحَّ ُسْفيَانَ ،  ثنا  ِدينَارٍ ،  َعْن  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ُعَمرَ ،  َعْن  اْبِن  حُلَْمةٌ  ،  َعِن  اْلَواَلءُ   " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن 

 اُع َواَل يُوَهُب ".  اَل يُ بَ ، َكُلْحَمِة النََّسبِ 
ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: " َقْد َرَوا ِد ْبِن يُوُسَف اْلِفْراَييِبُّ، قَاَل ُسَلْيَماُن: مَلْ يَ ْرِو َهَذا احْلَِديَث، َعْن ُسْفيَاَن ِإالَّ َضْمَرُة. قَاَل الشَّ هُ إِبْ َراِهيُم ْبُن حُمَمَّ

 َوهللاُ َأْعَلُم. ، ى َعْن بَ ْيِع اْلَواَلِء َوَعْن ِهَبِتِه. َفَكَأنَّ اْْلَطَأَ َوَقَع ِمْن َغرْيِهِ َكَما َرَواهُ اجْلََماَعُة: َنََ ،  َعْن َضْمَرةَ 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
ُد ْبُن نُ َعْيمٍ ، أنبأ أَبُو اْلَولِيدِ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 21437 أنبأ حَيََْي  ،   مُحَْيِد ْبِن َكاِسبٍ ثنا يَ ْعُقوُب ْبنُ ، ثنا أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ

ْيِد هللاِ ، ْبُن ُسَلْيمٍ  اَل يُ بَاُع ، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْلَواَلءُ حُلَْمٌة َكُلْحَمِة النََّسبِ ، َعْن اَنِفعٍ ، َعْن ُعب َ
يًعا، حَيََْي ْبِن ُسَلْيمٍ َواَل يُوَهُب " َهَذا َوْهٌم ِمْن  ْسنَاِد َواْلَمنْتِ َجَِ ْيِد هللِا ْبِن ُعَمَر، ، َأْو َمْن ُدونَهُ يف اإْلِ َا رََوْوُه، َعْن ُعب َ فَِإنَّ احْلُفَّاَظ ِإَّنَّ

أَنَّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  َعِن  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  ِدينَاٍر،  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ِهَبِتِه  َعْن  َوَعْن  اْلَواَلِء  بَ ْيِع  َعْن  ََنَى   هُ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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احْلَاِفظُ   -  21438 أَبُو َعْبِد هللِا  ِإْماَلءً ،  َأْخرَباََنهُ  يَ ْعُقوَب  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ ،  ثنا أَبُو  ْبُن  ُد  ثنا ُشَجاعُ  ،  أنبأ حُمَمَّ

ْيُد هللِا ْبُن ُعَمَر، َفذََكَرهُ ، ْبُن اْلَولِيدِ  ُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ، ثنا ُعب َ ْيِع. َوَقْد َرَواهُ حُمَمَّ ْيِد هللِا يف اْلب َ َأْخَرَجهُ ُمْسِلٌم ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن ُعب َ
َواِرِب، َعْن حَيََْي ْبِن ُسَلْيٍم َعَلى اْلَوْهِم يف ِإْسنَاِدِه ُدوَن مَ   ْتِنِه.  ْبِن َأيِب الشَّ

، فَ َقاَل: حَيََْي ْبُن ُسَلْيٍم َأْخطَأَ يف َحِديثِ  َا ُهَو: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَاٍر، ،  هِ قَاَل أَبُو ِعيَسى ِفيَما بَ َلَغِِن َعْنُه: َسأَْلُت َعْنهُ اْلُبَخارِيَّ ِإَّنَّ
 ِديِث، يَ ْعِِن: اِبللَّْفِظ اْلَمْشُهوِر. َوَعْبُد هللِا ْبُن ِدينَاٍر تَ َفرََّد هِبََذا احلَْ ، َعِن اْبِن ُعَمرَ 

 
، َعْن حَيََْي ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن ِإَْسَاِعيَل ْبِن أَُميََّة، َعْن اَنِفٍع، َعِن اْبنِ  اَن الّزاَِيِديُّ  ُعَمَر، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َوَرَواهُ أَبُو َحسَّ

 حُلَْمٌة َكالنََّسِب ".  أَنَّهُ قَاَل: " اْلَواَلءُ 
 صحيح.  # قال المحقق:

 
َماُم أَبُو ُعْثَمانَ  -  21439 ِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيَةَ ،  َأْخرَباََنهُ اإْلِ ُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمَّ ،  ثنا الّزاَِيِديُّ ، ثنا َجدِّي ، ثنا أَبُو طَاِهٍر حُمَمَّ

 َوهللاُ َأْعَلُم.  ،  َكِثرَي اْْلَطَأِ ،  َفذََكَرُه. َوَهَذا اْخِتاَلٌف ََثِلٌث، َعْن حَيََْي ْبِن ُسَلْيٍم وََكاَن َسيَِّئ احْلِْفظِ ثنا حَيََْي ْبُن ُسَلْيٍم، 
ِبِِْسنَاَدْينِ  اَنِفٍع  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن  َذِلَك،  يف  َورُِوَي  هللاُ:  َرمِحَهُ  ْيُخ  الشَّ ِفيِهَما،  قَاَل  َأيِب َواْختُ ،  َوِهَم  ْبِن  حَيََْي  َعْن  ِفيِهَما،  َعَلْيِه  ِلَف 

َمْرفُوًعا َعْنهُ  هللاُ  َرِضَي  ُهَريْ َرَة  َأيِب  َعْن  اْلُمَسيِِّب،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن   ، الزُّْهِريِّ َعِن  َأْصلٌ ،  أُنَ ْيَسَة،  ِفيِه  لِلزُّْهِريِّ  َأيِب  ،  َولَْيَس  ْبُن  َوحَيََْي 
ْمنَا ذِْكَرهُ وَ ، أُنَ ْيَسَة َضِعيٌف مِبَرَّةٍ  َا يُ ْرَوى َهَذا اللَّْفُظ ُمْرَساًل َكَما َقدَّ ْن ُدوَن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ، ِإَّنَّ  َويُ ْرَوى َعمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْرِسيُّ ، ْفيَانَ ثنا احْلََسُن ْبُن سُ ، أنبأ أَبُو اْلَولِيدِ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 21442 َعِن ، ثنا ُسْفيَانُ ، ثنا َعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد الن َّ
النَّسَ ،  َعْن ُُمَاِهدٍ ،  اْبِن َأيِب جنَِيحٍ  اْلَواَلءُ مِبَْنزِلَِة   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى  هللاُ َعْنهُ  ، َرِضَي  يُ بَاعُ ،  بِ َعْن َعِليٍّ اَل 

 أَِقرَّهُ َحْيُث َجَعَلهُ هللاُ " ،  يُوَهبُ  َواَل 
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
احْلَاِفظُ   -  21454 هللِا  أَبُو َعْبِد  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أَبُو  َأيِب طَاِلبٍ ،  ثنا  ْبُن  ْبُن َهارُونَ ،  ثنا حَيََْي  يَزِيُد  أنبأ ،  أنبأ 
ْبُن   ُد  ُمَصرِّفٍ حُمَمَّ ْبِن  ِإنَّ ُفاَلانً ،  طَْلَحَة  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل:  النَِّبِّ َصلَّى  ِإىَل  ِإْسَحاَق، قَاَل: َجاَء رَُجٌل  ْبِن  ُمَعاِويََة  َأْسَلَم  َعْن   
   فَِإَذا ُمتَّ فََأْوِص لَهُ "، قَاَل: " ُهَو َمْواَلكَ ، َعَلى َيِديَّ 

 َوهللاُ َأْعَلُم. ، َوحُيِْسُن ِإلَْيهِ ، َوَلِكْن يُوِصي َلهُ ، َتَِْكيٌد لَِقْوِل اْبِن َعبَّاٍس يف َنْسِخ آيَِة اْلُمَعاَقَدِة يف اْلِمريَاثِ َوِفيِه ، َهَذا ُمْرَسلٌ 
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 مَرْفُوع ا. بَابٌ: مَا جَاءَ فِي عِلَّةِ حَدِيثٍ رُوِيَ فِيهِ، عَنْ تَمِيم  الدَّارِيِّ  
دٌ ،  أنبأ اْلَفْضُل ْبُن احْلُبَابِ ،  أنبأ أَبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ احْلَاِفظُ ،  َأْخرَباََن أَبُو َسْعٍد اْلَمالِيِِنُّ   -  21464 ، ثنا ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ ،  ثنا ُمَسدَّ

الزَُّبرْيِ  ْبِن  اْلَقاِسمِ ،  َعْن َجْعَفِر  َأنَّ رَ ،  َعِن  أَُماَمَة،  َأيِب  َيَدِي رَُجٍل فَ َلهُ َعْن  َأْسَلَم َعَلى  َمْن   " هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  هللِا َصلَّى  ُسوَل 
 َواَلُؤهُ ".  

الْ  ، َعِن  اِميُّ الزَُّبرْيِ الشَّ ْبُن  : َجْعَفُر  اْلُبَخاِريُّ يَ ُقوُل: قَاَل  ْعُت اْبَن مَحَّاٍد  َأمْحََد: " َسَِ أَبُو  احلَْ قَاَل  َمرْتُوُك  ". قَاَل ،  ِديثِ َقاِسِم  تَ رَُكوهُ 
اْلَقاِسمِ  َعِن  الصََّديفُّ،  حَيََْي  ْبُن  ُمَعاوِيَةُ  أَْيًضا  َوَرَواهُ  هللاُ:  َرمِحَهُ  ْيُخ  َضِعيفٌ ،  الشَّ أَْيًضا  حَيََْي  ْبُن  بِِه. ،  َوُمَعاِويَةُ  حُيَْتجُّ   اَل 

اْلَمالِيِِنُّ   -  21465 َسْعٍد  أَبُو  َأمحَْ ،  َأْخرَباََنهُ  أَبُو  َعِديٍّ أنبأ  ْبُن  ُسْفيَانَ ،  َد  ْبُن  احْلََسُن  ارٍ ،  أنبأ  َعمَّ ْبُن  ِهَشاُم  ْبُن ،  ثنا  ِعيَسى  ثنا 
اِميِّ ، ثنا ُمَعاِويَةُ ْبُن حَيََْي ، يُوُنسَ   َفذََكَرهُ ، َعِن اْلَقاِسِم َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن الشَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 السَّلَفِ رَضِيَ اهللُ عَنْهُمُ التَّنَزُّهَ عَنْ مِريَاثِ السَّائِبَةِ وَإِنْ كَانَ مُبَاح ا. بَابٌ: مَنِ اسْتَحَبَّ مِنَ  
احْلَاِفظُ   -  21490 هللِا  َعْبِد  أَبُو  يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  ثنا  قَااَل:  َعْمرٍو  َأيِب  ْبُن  َسِعيِد  أَ ،  َوأَبُو  ْبُن  حَيََْي  يِب ثنا 

اٍد، َأنَّ ابْ َنَة مَحَْزَة ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َكاَن َْلَا ، َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيلٍ  َعنْ ، أنبأ ُسْفيَانُ ، أنبأ يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ، طَاِلبٍ  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشدَّ
َقْتهُ  َتهُ َوَمْواَلَتهُ اب ْ ، َمْوىًل َأْعت َ َتَه النِّْصفَ ،  فَ ُرِفَع َذِلَك ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ،  َنَة مَحَْزةَ َفَماَت اْلَمْوىَل َوتَ َرَك ابْ ن َ ، فََأْعَطى ابْ ن َ

 َوَأْعَطى َمْواَلَتهُ ابْ َنَة مَحَْزَة النِّْصَف. .  
ُمْرَسلٌ  ُمْرَساًل ،  َهَذا  ُأَخَر  َأْوُجٍه  ِمْن  بَ ْعضً ،  َوَقْد رُِوَي  يُ ؤَكُِّد  هللاُ ،  اَوبَ ْعُضَها  ِبَشَواِهِدِه َمَع قَ ْوِل َعِليٍّ َوزَْيٍد َرِضَي  َوَقْد َمَضى َذِلَك 

ُهَما ِفيِه يف ِكتَاِب اْلَفَراِئِض.   َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 إِذَا كَانَ قَدْ مَاتَ الْمُعْتَقُ. ،  بِالْمُعْتِقِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ  ،  بَابٌ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ مِنْ عَصَبَةِ الْمُعْتَقِ 

َد ْبَن َنْصٍر ثنا ، أنبأ أَبُو اْلَولِيدِ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 21501 ٍد، قَاَل: قَاَل أَبُو َعْبِد هللِا يَ ْعِِن: حُمَمَّ ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ
ِريِّ ثنا ِبْشرُ ، حَمُْموُد ْبُن آَدمَ  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ، َعْن يُوُنسَ ، َعْبِد الرَّمْحَِن اجْلَُمِحيِّ  َعْن َسِعيِد ْبنِ ،  ْبُن السَّ َعِن الزُّْهِريِّ

ينِ  َرهُبُْم ِمنَ ، َونِْعَمةٌ ، هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " اْلَمْوىَل َأٌخ يف الدِّ  اْلُمْعِتِق "  َوَأَحقُّ النَّاِس مِبِريَاثِِه أَق ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 ثُمَّ يَجِيءُ سَيِّدُهُ فَيُسْلِمُ. ،  بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَفِرُّ إِلَى الْمُسْلِمِنيَ 
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َعْن يَزِيَد ، أنبأ اْبُن َْلِيَعةَ ،  حَيََْي ْبُن حَيََْي ثنا ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ ، أنبأ أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيهُ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 21529
َحِبيبٍ  َأيِب  ُعْرَوةَ ،  ْبِن  عَ ،  َعْن  هللاُ  َصلَّى  النَِّبِّ  ِإىَل  فَ رَّ  ِلَغْياَلَن  َعْبًدا  اِئِب َكاَن  السَّ أاََب  رَاِفًعا  َأنَّ  َسَلَمَة،  ْبِن  َغْياَلَن  َوَسلَّمَ َعْن  ،  َلْيِه 
َقهُ َرُسولُ   ُثَّ َأْسَلَم َغْياَلُن فَ َردَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َواَلَءهُ ِإىَل َغْياَلَن. ، هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  فََأْعت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِإبْ َراِهيمُ   -  21530 ثَ نَا  َوَحدَّ ْبُن حَيََْي ،  قَاَل:  حَيََْي  َْلِيَعةَ ،  ثنا  اْبُن  َعَلْيِه   ،أنبأ  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  َحبِيٍب،  َأيِب  ْبِن  يَزِيَد  َعْن 
َقهُ   فَِإَذا َأْسَلَم َمْواَلهُ رَدَّ َواَلَءهُ َعَلْيِه. .  ، َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َحاَصَر ِحْصنًا فََأََتهُ َأَحٌد ِمَن اْلَعِبيِد َأْعت َ

َقِطعٌ  َفرُِد بِهِ ، َهَذا ُمن ْ  َوهللاُ َأْعَلُم. ، َواْبُن َْلِيَعَة يَ ن ْ
، َعْن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  ُد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن َيَساٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمَكنَِّف الث ََّقِفيِّ َلْيِه َوَسلََّم ِفيَمْن َخَرَج إِلَْيِه ِمْن َعِبيِد   عَ َوَرَواهُ حُمَمَّ

نَا رَِقيَقنَا الَِّذيَن أَتَ ْوَك، فَ َقاَل: " اَل ،  َأْهِل الطَّاِئِف ُثَّ َوَفَد َأْهُل الطَّاِئِف فََأْسَلُموا فَ َقالُوا: اَي َرُسوَل هللاِ  َقاءُ هللِا  ،  رُدَّ َعَلي ْ أُولَِئَك ُعت َ
َقِطعٌ َورَدَّ َعَلى ُكلِّ ،  "  َوَقْد َمَضى يف ِكتَاِب اجْلِْزيَِة. ،  رَُجٍل َواَلَء َعْبِدِه َوَهَذا أَْيًضا ِإْسنَاُدهُ ُمن ْ

 ضعيف.  # قال المحقق:
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 بَابُ: الْمُدَبَّرُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مَتَى شَاءَ مَالِكُهُ. 
، َعْن َعْبِد اْلَمِلكِ ، أنبأ ُهَشْيمٌ ، ثنا حَيََْي ْبُن حَيََْي ،  ثنا إِبْ َراِهيُم ْبُن َعِليٍّ ،  أنبأ أَبُو اْلَولِيدِ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 21554

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِد ْبِن َعِليٍّ َا اَبَع ِخْدَمَة اْلُمَدبَِّر. . َومِبَْعنَاهُ َرَواهُ يَزِيُد ْبُن َهارُوَن، َعْن َعْبِد ، َعْن َأيِب َجْعَفٍر حُمَمَّ ِإَّنَّ
 اْلَمِلكِ 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

، َعْن ُشْعَبةَ ، أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَرُ ثنا ، ثنا أَبُو َبْكرٍ ،  ثنا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ ، أنبأ أَبُو اْلَولِيدِ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 21555
احْلََكمِ  َجابِ ،  َعِن  أَْيًضا  . َوَرَواهُ  اْلُمَدبَِّر.  ِخْدَمَة  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  النَِّبُّ  اَبَع  قَاَل:  َجْعَفٍر،  َأيِب  َجْعَفٍر َعْن  َأيِب  َعْن   ، اجْلُْعِفيُّ ٌر 

ا، َهَكَذا ُمْرَساًل  اٍج يَ ْعِِن اْبَن َأْرطَاَة، َعْن َأيِب َجْعَفرٍ َوذََكَرهُ الشَّ  َوَأَجاَب َعْنهُ يف اجْلَِديِد مِبَا: ، ِفِعيُّ يف اْلَقِدمِي، َعْن َحجَّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اِفِعيُّ قَاَل قَائٌِل: رُوِّينَا، َعْن َأيِب  أنبأ ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس اأْلََصمُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد ْبُن َأيِب َعْمرٍو   - 21556 الرَّبِيُع، قَاَل: قَاَل الشَّ

َا اَبَع ِخْدَمَة اْلُمَدبَِّر. فَ ُقْل ِد ْبِن َعِليٍّ َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَّنَّ ِلْمُت ُت لَُه: " َما َرَوى َهَذا َعْن َأيِب َجْعَفٍر ِفيَما عَ َجْعَفٍر حُمَمَّ
ُبُت َحِديثُهُ  ةُ ِمْن ُوُجوٍه "،  َأَحٌد يَ ث ْ ُبُت َحِديثُهُ َما َكاَن لَهُ يف َذِلَك احْلُجَّ قَاَل: َوَما ِهَي؟ قُ ْلُت: " أَْنَت اَل تُ ْثِبُت  ،  َوَلْو َرَواهُ َمْن يَ ث ْ

َقِطَع َلْو مَلْ خُيَاِلْفهُ َغرْيُهُ  َقِطَع خيَُ ،  اْلُمن ْ اِلُفهُ اْلُمتَِّصُل الثَّاِبُت َلْو َكاَن خُيَاِلُفُه؟ " قَاَل: فَ َهْل خُيَالُِفُه؟ قُ ْلُت: " لَْيَس  َفَكْيَف تُ ْثِبُت اْلُمن ْ
َصلَّى هللاُ َعَلْيِه قُ ْلُت: " َلْو ثَ َبَت َكاَن جَيُوُز َأْن أَقُوَل: اَبَع النَِّبُّ  ،  قَاَل: فَاذُْكْرهُ َعَلى َما ِفيِه ِعْنَدكَ ،  ِِبَِديٍث فََأْحتَاَج ِإىَل ِذْكرِِه " 

َث َجاِبرٌ ،  َوَسلََّم رَقَ َبَة ُمَدبَّرٍ  . فََأطَاَل اْلَكاَلَم يف اجْلََواِب َعْنهُ ،  َكَما َحدَّ ُد ْبُن َعِليٍّ َث حُمَمَّ َوَقْد َوَصَلهُ َعْبُد ،  َوِخْدَمَة ُمَدبٍَّر َكَما َحدَّ
َأيِب َجْعَفٍر، َعْن   اْلَقاِسِم، َعْن  ْبُن  اِبْلَوْضعِ ،  َجاِبرٍ اْلَغفَّاِر  يَ ْرِميِه  اْلَمِديِِنِّ  ْبُن  اْلَغفَّاِر َهَذا َكاَن َعِليُّ  َبَة ،  َوَعْبُد  أَبُو َشي ْ أَْيًضا  َوَوَصَلهُ 

َبَة َضِعيفٌ  ،  َوَقْد رُِوَي َعْن ُُمَاِهدٍ ،  َتجُّ ِِبَْمثَاِلهِ َواَل حيُْ ،  ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُعْثَماَن، َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُعَمرْيٍ، َعْن َأيِب َجْعَفٍر، َعْن َجاِبٍر. َوأَبُو َشي ْ
ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبٍر ََنُْو رَِوايَِة َعطَاءٍ   َوَأيِب الزَُّبرْيِ، َعْن َجاِبٍر. ، َوَعْمرٍو، َوحُمَمَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْبُن َأيِب َعْمرٍو   -   21561 الْ ،  َأْخرَباََن أَبُو َسِعيِد  أَبُو  اأْلََصمُّ ثنا  ْبُن ُسَلْيَمانَ ،  َعبَّاِس  اِفِعيُّ ،  أنبأ الرَّبِيُع  َعْن ،  َأْخرَباََن الثَِّقةُ ،  أنبأ الشَّ
 َعْن أَبِيِه، قَاَل: اَبَع النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَدب ًَّرا اْحتَاَج َصاِحُبهُ ِإىَل ََثَِنِه. ، َعِن اْبِن طَاُوسٍ ، َمْعَمرٍ 

 ضعيف.  لمحقق:# قال ا
 

 بَابٌ: مَنْ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ. 
َلِميُّ   - 21572 ُد  ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اْلَفِقيهُ قَااَل: أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ثنا أَبُو َجْعَفٍر حُمَمَّ
ْيِد   اْلَكاِتبُ ْبُن ُعب َ ْبِن اْلَعاَلِء  ْبُن َحْربٍ ،  هللِا  ثنا َعِليُّ  َأيِب َبْكٍر َوََجَاَعٌة قَالُوا:  ِد ْبِن  ْبُن حُمَمَّ أَبُو ،  َوَأمْحَُد  اجْلَبَّاِر  ْبُن َعْبِد  ثنا َعْمُرو 
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اَن، َعْن أَيُّوبَ ،  ُمَعاِويََة اجْلََزِريُّ  ْيَدَة ْبِن َحسَّ ِه ُعب َ َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " اْلُمَدب َُّر ،  عٍ َعْن اَنفِ ،  َعْن َعمِّ
 َوُهَو ُحرٌّ ِمَن الث ُُّلِث ".  ، اَل يُ بَاُع َواَل يُوَهبُ 

انَ  ْيَدَة ْبِن َحسَّ : مَلْ ُيْسِنْدهُ َغرْيُ ُعب َ َا ُهَو َعِن ابْ ، َوُهَو َضِعيفٌ ، قَاَل َعِليٌّ ُبُت َمْرفُوًعا ، ِن ُعَمَر َمْوقُوفًا ِمْن قَ ْولِهِ َوِإَّنَّ  َواَل يَ ث ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ. ،  بَابٌ: الْمُدَبَّرُ يَجْنِي فَيُبَاعُ فِي أَرْشِ جِنَايَتِهِ 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ثنا أَبُو ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  - 21578 ُد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنُّ ، اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ُد ْبُن طَرِيٍف  ، ثنا حُمَمَّ ثنا حُمَمَّ
ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّ ، َعْن َعطَاءٍ ، َعْن َحِبيِب ْبِن َأيِب ََثِبتٍ ، َعْن أَبِيهِ ، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْدرِيسَ ، اْلَبَجِليُّ 

 " اَبَع ُمَدب ًَّرا يف َدْيٍن " 
 منكر.  # قال المحقق:
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 كِتَابُ الْمُكَاتَبِ  -  71
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 [ 33بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَفْسرِيِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: }إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْر ا{ ]النور:  
ارٍ ،  َعْن َأيِب َعاِصمٍ ،  َداُوَد يف اْلَمَراِسيِل، َعِن احْلََسِن ْبِن َعِليٍّ َرَوى أَبُو    -  21601 َعْن حَيََْي ْبِن َأيِب َكِثرٍي، ،  َعْن ِعْكرَِمَة ْبِن َعمَّ

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْيًا{ ]النور: ُهْم ِحْرَفةً 33  قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى  ِمن ْ ِإْن َعِلْمُتْم  ، [ قَاَل: " 
دٍ  ْبُن حُمَمَّ ُد  حُمَمَّ َبْكٍر  أَبُو  َأْخرَباََنهُ   ." النَّاِس  َعَلى  تُ ْرِسُلوُهْم ِكاَلاًب  اْلَفَسِويُّ ،  َواَل  احْلَُسنْيِ  أَبُو  اللُّْؤلُِؤيُّ ،  أنبأ  َعِليٍّ  أَبُو  أَبُو ،  ثنا  ثنا 

 َداُوَد َفذََكَرهُ 
 ضعيف.  لمحقق:# قال ا

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   -  21602 ُد  ،  َوأَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسِن اْلَقاِضي قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أنبأ حُمَمَّ

َعْن يَزِيَد ْبِن َأيِب َحِبيٍب، َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن َعبَّاٍس َكاَن يَ ُقوُل: ،  َأْخرَبّن حَيََْي ْبُن أَيُّوبَ ،  أنبأ اْبُن َوْهبٍ ،  ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكمِ 
 [: " ِإْن َعِلْمَت َأنَّ ُمَكاتَِبَك يَ ْقِضيَك " 33}َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْيًا{ ]النور: 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ِإْسَحاقَ   -  21603 َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  الطََّرائِِفيُّ ،  َوَأْخرَباََن  احْلََسِن  أَبُو  َسِعيدٍ ،  أنبأ  ْبُن  ُعْثَماُن  َصاِلحٍ ،  ثنا  ْبُن  هللِا  َعْبُد  َعْن ،  ثنا 
ُهْم َعَلى اْلُمْسِلِمنَي " ، ُتْم َْلُْم ِحيَلةً َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " ِإْن َعِلمْ ، َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحةَ ، ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلحٍ   َواَل تُ ْلُقوا ُمْؤنَ ت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن ِمْرَداسٍ ،  ثنا َأمْحَُد ْبُن َنْصِر ْبِن ِإبْ َراِهيمَ ،  أنبأ أَبُو اْلَولِيدِ ،  َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  21604  َأيِب ثنا حَيََْي ْبنُ ،  ثنا حُمَمَّ
اكِ ، ثنا َأيِب ، َرْوقٍ   [ قَاَل: " َأَمانًَة َوَوفَاًء " 33يف قَ ْولِِه: }َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْيًا{ ]النور:  ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ، َعِن الضَّحَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ َوأَبُو  ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلََسنِ   -  21606 ُد ْبُن َعْبِد ،  زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاَق قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ أنبأ حُمَمَّ
 َعزَّ َوَجلَّ: }َفَكاتُِبوُهْم  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنّهُ قَاَل يف قَ ْوِل هللاِ ، َعْن ُُمَاِهدٍ ، َأْخرَبّن اْبُن ََسَْعانَ ، أنبأ اْبُن َوْهبٍ ، هللِا ْبِن َعْبِد احْلََكمِ 

 [ يَ ُقوُل: " ِإْن َعِلْمُتْم َْلُْم ِحْرَفًة أَْو َمااًل " 33ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْيًا{ ]النور:  
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
دٌ ،  َوأَبُو َبْكٍر قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاسِ ، َوَأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ   - 21607 ُد ْبُن َعْمرٍو اْليَاِفِعيُّ ، أنبأ اْبُن َوْهبٍ ،  أنبأ حُمَمَّ َعِن  ، َأْخرَبّن حُمَمَّ

قَاَل: ُثَّ َتاَل: }ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك  ،  اْبِن ُجَرْيٍج، َأنَّ َعطَاَء ْبَن َأيِب راََبٍح َكاَن يَ ُقوُل: َما نَ َراهُ ِإالَّ اْلَمالَ 
]البقرة:  خَ  اْلَوِصيَُّة{  اْلَمالُ 180رْيًا  نَ َرى  ِفيَما  اْْلرَْيُ  َعطَاٌء:  قَاَل  ]النور:  ،  [  َخرْيًا{  ِفيِهْم  َعِلْمُتْم  }ِإْن  َعبَّاٍس  اْبُن  َوقَاَل  قَاَل: 

 اُل " [: اْلمَ 180[: اْلَماُل، }ِإْن تَ َرَك َخرْيًا{ ]البقرة: 8}حِلُبِّ اْْلرَْيِ َلَشِديٌد{ ]العادايت: ، [33
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 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ْيَسابُوِريُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ  -  21613 ُد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن َوارَةَ ،  أنبأ َعِليُّ ْبُن ِإبْ َراِهيَم ْبِن ُمَعاِويََة الن َّ َثِِن َعْمُرو  ،  ثنا حُمَمَّ َحدَّ
ْيِد هللِا ْبِن اْلَوازِعِ  ْخِتيَاّنِّ َحدَّ ، ْبُن َعاِصِم ْبِن ُعب َ ْيُد هللِا ْبُن اْلَوازِِع، َعْن أَيُّوَب السَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ، َعْن َأيِب الزَُّبرْيِ ، َثِِن َجدِّي ُعب َ

َوَأْن يُ بَاِرَك ،  َواْحِتَسااًب َكاَن َحقًّا َعَلى هللِا َأْن يُِعيَنهُ ،  هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َثاَلٌث َمْن فَ َعَلُهنَّ ثَِقًة اِبهللِ 
 َوَمْن تَ َزوََّج ثَِقًة اِبهلِل َواْحِتَسااًب َكانَ ،  َوَأْن يُ بَاِرَك لَهُ ،  َلُه: َمْن َسَعى يف ِفَكاِك رَقَ َبِتِه ثَِقًة اِبهلِل َواْحِتَسااًب َكاَن َحقًّا َعَلى هللِا َأْن يُِعيَنهُ 

َتًة ثَِقةً اِبهلِل َواْحِتَسااًب َكاَن َحقًّا َعَلى هللِا َأْن يُِعيَنهُ ، َوَأْن يُ بَاِرَك َلهُ ، َحقًّا َعَلى هللِا َأْن يُِعيَنهُ   َوَأْن يُ بَاِرَك َلهُ " ، َوَمْن َأْحيَا َأْرًضا َمي ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
 هِ. بَابُ: فَضْلُ مَنْ أَعَانَ مُكَاتَب ا فِي رَقَبَتِ 

َهاّنُّ ِإْماَلءً ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، ِقَراَءةً   -  21621 ٍد َعْبُد هللِا ْبُن يُوُسَف اأْلَْصب َ ثنا ،  قَااَل: أنبأ أَبُو َبْكٍر اْلَقطَّانُ ،  َوأَبُو حُمَمَّ
دٍ ثنا زَُهرْيُ ْبنُ ، ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب بَُكرْيٍ ، ِإبْ َراِهيُم ْبُن احْلَاِرثِ  ِد ْبِن َعِقيٍل ح َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ ،   حُمَمَّ ،  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن حُمَمَّ

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب احْلَاِفظُ  ِد ْبِن حَيََْي ، ثنا أَبُو َعْبِد هللِا حُمَمَّ ،  ثنا َعْمُرو ْبُن ََثِبتٍ ، ثنا أَبُو اْلَولِيِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد اْلَمِلكِ ، ثنا حَيََْي ْبُن حُمَمَّ
ِد ْبِن َعِقيلٍ  ثَهُ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَا، ثنا َعْبُد هللِا ْبُن حُمَمَّ ْيٍف، َأنَّ َسْهاًل، َحدَّ َل: " َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َسْهِل ْبِن ُحن َ

يَ ْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّهُ ". َلْفُظ َحِديِثِهَما ، َأْو ُمَكاتَ بًا يف رَقَ َبِتِه َأظَلَّهُ هللاُ يف ِظلِّهِ ،  َأْو غَارًِما يف ُعْسَرتِهِ ،  َمْن َأَعاَن ُُمَاِهًدا يف َسِبيِل هللاِ 
 َسَواٌء. زَاَد َعْمُرو ْبُن ََثِبٍت: " َأْو غَازاًِي ". 

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 أَوْ نِصْفَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ. ،  مُكَاتَبَ حَتَّى يَكُونَ فِي الْكِتَابَةِ: فَإِذَا أَدَّيْتَ هَذَا بَابٌ: مَنْ قَالَ: لَا يُعْتِقُ الْ 
ِإبْ َراِهيُم ْبُن    ثنا،  َقاِضي، هِبََمَذانَ َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفُظ، َرمِحَهُ هللاُ، َأْخرَبّن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن احْلََسِن الْ   -  21624

ُمْسِلمٍ ،  احْلَُسنْيِ  ْبِن زَْيدٍ ،  َعْن َعاِصِم ْبِن ُسَلْيَمانَ ،  ثنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمةَ ،  ثنا َعفَّاُن ْبُن  َأيِب ُعْثَمانَ ،  َوَعِليِّ  َعْن َسْلَماَن، قَاَل: ،  َعْن 
، َفذََكْرُت َذِلَك لَهُ ، فَأَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، فَِإَذا َعِلَقْت فََأاَن ُحرٌّ  ،َكاتَ ْبُت َأْهِلي َعَلى َأْن َأْغِرَس َْلُْم ََخَْسِمائَِة َفِسيَلةٍ 

اْغِرْس َواْشرَتِْط َْلُمْ   " "،  فَ َقاَل:  تَ ْغِرَس فَآِذّّنِ  َأْن  َأرَْدَت  ِإالَّ  ،  فَآَذنْ ُتهُ ،  فَِإَذا  يَ ْغِرُس  بَِيِدي َفَجاَء َفَجَعَل  فَ َعِلْقَن ،  َواِحَدًة َغَرْستُ َها 
يًعا  ِإالَّ اْلَواِحَدةَ ، َجَِ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

َبةَ ، أنبأ ُموَسى ْبُن ِإْسَحاَق اْلَقاِضي ،  أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاقَ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  -  21625 ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن َأيِب َشي ْ
َثِِن َعْبُد هللِا ْبُن بُ َرْيَدةَ ،  َعِن احْلَُسنْيِ ْبِن َواِقدٍ ،  ثنا زَْيُد ْبُن احْلُبَابِ  ا َقِدَم اْلَمِديَنَة أََتى ،  َحدَّ َعْن أَبِيِه، َأنَّ َسْلَماَن َرِضَي هللاُ َعْنهُ َلمَّ

هِبَِديٍَّة َعَلى طََبٍق ف َ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  هللِا َصلَّى  َبنْيَ يََدْيهِ َرُسوَل  "؟ قَاَل: َصَدقٌَة َعَلْيَك َوَعَلى ،  َوَضَعَها  اَي َسْلَماُن  َما َهَذا  فَ َقاَل: " 
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؟ قَاَل: َهِديَّةٌ  فَ َقاَل: " َما َهَذا "،  فَ َوَضَعَها َبنْيَ يََدْيهِ ،  ُثَّ َجاَءهُ ِمَن اْلَغِد مِبِْثِلَها ،  فَ َرفَ َعَها،  قَاَل: " ِإّّنِ اَل آُكُل الصََّدَقَة " ،  َأْصَحاِبكَ 
قَاَل: " فَاطُْلْب إِلَْيِهْم  ، قَاَل: ِلَقْومٍ ، قَاَل: " ِلَمْن أَْنَت "؟ ، قَاَل: فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَْصَحاِبِه: " ُكُلوا " ، َلكَ 

" يَُكاتِبُوَك  َأْغِرُسَها َْلُمْ قَاَل: َفَكاتَ ُبوّن َعَلى َكَذا وََكَذا َُنَْلةً ،  َأْن  ُتْطِعمَ ،    َها َسْلَماُن َحَّتَّ  قَاَل: َفَجاءَ  ،  قَاَل: فَ َفَعُلوا،  َويَ ُقوُم َعَلي ْ
،  ِمْن َسَنِتِه ِإالَّ تِْلَك النَّْخَلةَ   فَُأْطِعَم َُنُْلهُ ،  َعْنهُ   النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َغَرَس النَّْخَل ُكلَّهُ ِإالَّ َُنَْلًة َواِحَدًة َغَرَسَها ُعَمُر َرِضَي هللاُ 

َفَحَمَلْت ،  فَ َغَرَسَها َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َيِدهِ ،  فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َغَرَسَها "؟ قَالُوا: ُعَمرُ 
 ِمْن َعاِمَها. 

 حسن. # قال المحقق:
 

ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ، َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   - 21626 ثنا  ،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّارِ ،  َوأَبُو َبْكٍر احْلرِِييُّ قَااَل: ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ
بَُكرْيٍ  ِإْسَحاقَ ،  يُوُنُس ْبُن  ْبِن  ِد  ْبُن عُ ،  َعْن حُمَمَّ َثِِن َعاِصُم  ْبِن قَ تَاَدةَ َحدَّ لَبِيدٍ ،  َمَر  ْبِن  َثِِن  ،  َعْن حَمُْموِد  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َحدَّ َعِن 

اْلَفاِرِسيُّ  َوَسلَّ ،  َسْلَماُن  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  َوِفيِه:  ِإْساَلِمِه  َسَبِب  ِقصَِّة  ِبطُوِلِه يف  احْلَِديَث  ايَ َفذََكَر  " َكاِتْب   َم: 
َوَأَعاَنِِن َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلنَّْخِل  ،  َوَأْربَِعنَي أُوِقيَّةً ،  َفَكاتَ ْبُت َصاِحِب َعَلى َثاَلَثِاَئِة َُنَْلٍة ُأْحِييَها،  َسْلَماُن "

ُهْم َعَلى َقْدِر َما ِعْنَدهُ َكلُّ رَُجٍل مِ ،  َوِعْشرِيَن َوِديًَّة َوَعْشًرا،  َثاَلِثنَي َوِديَّةً  قَاَل: َوَخَرَج َمِعي َرُسوُل هللِا ،  َوذََكَر احْلَِديَث يف احْلَْفرِ ،  ن ْ
َها، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحَّتَّ َجاَءَها َها َوِديَّةٌ  فَ َوالَِّذي بَ َعَثهُ ابِ ، َفُكنَّا ََنِْمُل إِلَْيِه اْلَوِديَّ َوَيَضُعهُ بَِيِدِه َوُيَسوِّي َعَلي ْ حْلَقِّ َما َماَتْت ِمن ْ

رَاِهمُ ، َواِحَدةٌ  َهبِ ، َوبَِقَيْت َعَليَّ الدَّ ْيَضِة ِمَن الذَّ فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ، فََأََتهُ رَُجٌل ِمْن بَ ْعِض اْلَمَعاِدِن مِبِْثِل اْلب َ
الْ  اْلُمْسِلُم  اْلَفاِرِسيُّ  أَْيَن  لَهُ "  "؟ َفُدِعيُت  "،  ُمَكاَتُب  َما َعَلْيَك  اَي َسْلَماُن فََأدِّ  " ُخْذ َهِذِه  هللاِ ،  فَ َقاَل:  اَي َرُسوَل  َوأَْيَن ،  فَ ُقْلُت: 

؟ قَاَل: " فَِإنَّ هللاَ َسيَؤدِّي هِبَا َعْنَك " َها َأْربَِعنَي أُوِقيًَّة فََأدَّيْ تُ َها ِإلَْيِهمْ فَ َوالَِّذي نَ ْفُس َسْلَماَن بَِيِدِه  ،  تَ َقُع َهِذِه ِمَّا َعَليَّ ،  َلَوزَْنُت َْلُْم ِمن ْ
 َوَعَتَق َسْلَماُن َرِضَي هللاُ َعْنُه. 

ْيُخ َرمِحَهُ هللاُ: " يف الّرَِوايَِة اأْلُوىَل زاَِيَدةٌ يف َعَدِد اْلَفِسياَلتِ  َها مَلْ تَ ْعَلقْ ، احْلُّرِيَةِ َوِفيَها اْشرِتَاُط  ، قَاَل الشَّ َوِهَي َما مَلْ  ، َوِإْن َواِحَدٌة ِمن ْ
ْيِهَما مَ ، َويف الّرَِوايَِة الثَّالَِثِة نُ ْقَصاٌن َعْن َعَدِد اْلَفِسياَلِت َوزاَِيَدةُ اأْلَْربَِعنَي أُوِقيَّةً ، يَ ْغِرْسهُ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َع َويف ِكْلت َ

ْطَعامِ  اإْلِ َأِو  اْلُعلُوِق  ِبَشْرِط  َذِلَك َكاَن  َأنَّ  الثَّانَِيِة  اْلِعتَاقِ ،  الّرَِوايَِة  ُحُصوُل  ِمْنهُ  اْلَقْصَد  وََكَأنَّ  اْلُكفَّاِر  َمَع  اْلَعْقَد َكاَن  فََأِذَن  ،  وََكَأنَّ 
َوِإْن َكاَن َعْقُد  ، ِلَكْونِِه َشْرطًا َصِحيًحا يف ُحُصوِل اْلِعتَاِق ِبهِ ، لِِه: " اْشرَتِْط َْلُْم "َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اْشرِتَاِطِه ِبَقوْ 

 اْلِكتَابَِة يُ ْفَسُد بِِه. 
 حسن. # قال المحقق:

 
ُد ْبُن يَ ْعُقوبَ ،  َوَقْد َأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ   -  21627 أنبأ ،  ثنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ ،  ثنا حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلبٍ ،  ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ

َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ،  يف ِقصَِّة ِإْساَلِمهِ ،  َعْن َسْلَمانَ ،  َعْن زَْيِد ْبِن ُصوَحانَ ،  َعْن َِسَاِك ْبِن َحْربٍ ،  َحاِتُ ْبُن َأيِب َصِغريَةَ 
ْيكَ ، قَاَل: " اَي َأاَب َبْكٍر " ، ْنَت "؟ قُ ْلُت: اِلْمَرَأٍة ِمَن اأْلَْنَصاِر َجَعَلْتِِن يف َحاِئٍط َْلَاقَاَل: " ِلَمْن أَ  قَاَل: ، قَاَل: " اْشرَتِِه "، قَاَل: لَب َّ

لَ  الّرَِوااَيِت قَ ب ْ َقِِن. . َوَهَذا خُيَاِلُف  يَ ْعُلْق ِمَن ،  هُ فَاْشرَتَاّن أَبُو َبْكٍر َرِضَي هللاُ َعْنهُ فََأْعت َ َيُكوَن َعتَاقُهُ مَلْ حَيُْصْل ِبَِْن مَلْ  َأْن  َوَقْد جَيُوُز 
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ِمْن َعاِمَها فَاْشرتََ  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َغْرَسَها َفَحَمَلْت  النَِّبُّ َصلَّى  َأَعاَد  َبنْيَ اْلَفِسياَلِت َواِحَدٌة َحَّتَّ  هللاُ َعْنهُ ِفيَما  َبْكٍر َرِضَي  أَبُو    اهُ 
َقهُ   َويف ثُ ُبوِت بَ ْعِض َهِذِه الّرَِوااَيِت نَظٌَر. ، َوهللاُ َأْعلمُ ، َوحُيَْتَمُل َغرْيُهُ ، َذِلَك َوَأْعت َ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

 بَابٌ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. 
ْيٍد الصَّفَّارُ ،  َعْبَدانَ َوَأْخرَباََن َعِليُّ ْبُن َأمْحََد ْبِن    -  21640 ، ثنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ ،  ثنا زاَِيُد ْبُن اْْلَِليِل التُّْسرَتِيُّ ،  أنبأ َأمْحَُد ْبُن ُعب َ

َثِِن ِهَشاُم ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَمْخُزوِميُّ  ، ِإانَّ َنْسَمُع ِمْنكَ ،  اَي َرُسوَل هللاِ   َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، قَاَل:،  ثنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، َحدَّ
َة: " اَل جَيُوُز َشْرطَاِن يف ، فَ تَْأَذُن ِل فََأْكتُ بُ َها؟ قَاَل: " نَ َعْم "  َفَكاَن َأوََّل َما َكَتَب ِبِه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َأْهِل َمكَّ

بَ ْيٌع َوَسلَ ،  بَ ْيٍع َواِحدٍ  َمًعا َواَل  ُمَكاتَ بًا َعَلى ِمائَِة ِدْرَهٍم فَ َقَضاَها ُكلََّها ِإالَّ َعَشَرَة َدرَاِهَم فَ ُهَو ،  َواَل بَ ْيُع َما مَلْ ُيْضَمنْ ،  ٌف  َوَمْن َكاَن 
 َواَل َأرَاهُ حَمُْفوظًا.  ،َأْو " َعَلى ِمائَِة أُوِقيٍَّة فَ َقَضاَها ُكلََّها ِإالَّ أُوِقيًَّة فَ ُهَو َعْبٌد ". َكَذا َوَجْدتُهُ ،  َعْبٌد "

 صحيح.  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -  21663 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ةَ ،  َأْخرَباََن  مِبَكَّ َعاّنُّ  الصَّن ْ َعِليٍّ  ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  ِإبْ َراِهيمَ ،  أنبأ  ْبُن  ِإْسَحاُق  َعْبُد  ،  ثنا  أنبأ 
َعِن  ،  الرَّزَّاقِ  َمْعَمٌر،  َهانُ ،  الزُّْهِريِّ أنبأ  نَ ب ْ َثِِن  َهَذا؟  ،  َحدَّ َمْن  قَاَلْت:  اِبأْلَبْ َواِء  َأْو  ْيَداِء  اِبْلب َ هِبَا  أَلَقُوُد  ِإّّنِ  قَاَل:  َسَلَمَة  أُمِّ  ُمَكاَتُب 

َهانُ  نَ ب ْ َأاَن  ْبنِ ،  فَ ُقْلُت:  ِد  َأِخي حُمَمَّ بَِقيََّة ِكتَابَ َتِك اِلْبِن  تَ رَْكُت  ِإّّنِ َقْد  أَُميَّةَ   فَ َقاَلْت:  َأيِب  ْبِن  هللِا  ِنَكاِحهِ ،  َعْبِد  ِبِه يف  ُتهُ  قَاَل:  ،  َأَعن ْ
يِه ِإلَْيِه أَبًَدا ، فَ ُقْلُت: اَل َوهللاِ  ْعُت َرُسولَ ، قَاَلْت: ِإْن َكاَن َأنَّ َما ِبَك َأْن َتْدُخَل َعَليَّ َأْو تَ َراّن؟ فَ َوهللِا اَل تَ َراّن أََبًدا، اَل أَُؤدِّ  ِإّّنِ َسَِ

 هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإَذا َكاَن ِعْنَد اْلُمَكاَتِب َما يُ َؤدِّي فَاْحَتِجْْبَ ِمْنهُ ". 
أَ  ُسْفيَاَن  َعْن  َأْحَفْظ  َومَلْ  قَاَل:  َنَة  ي ْ ُعي َ ْبِن  ُسْفيَاَن  َعْن  اْلَقِدمِي،  يف  هللاُ  اِفِعيُّ َرمِحَهُ  الشَّ الزُّ َوَرَواهُ  َمْن نَّ  أََر  َومَلْ  َهاَن  نَ ب ْ ِمْن  َعهُ  َسَِ ْهرِيَّ 

َهاَن َوَحِديَث َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َأنَّ النَِّبَّ ، َرِضيُت ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم يُ ْثِبُت َواِحًدا ِمْن َهَذْيِن احْلَِديَثنْيِ  َوهللاُ أَْعَلُم ". يُرِيُد َحِديَث نَ ب ْ
اِفِعيُّ َرمِحَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ  َا َرَوى  اَل: " َمْن َكاَتَب َعْبَدهُ َعَلى ِماَئِة أُوِقيٍَّة فَأَدَّاَها ِإالَّ َعْشَر َأَواٍق فَ ُهَو رَِقيٌق ". َوالشَّ هُ هللاُ ِإَّنَّ

َقِطًعا  ُمن ْ أَبِيِه، َعْن جَ ،  َحِديَث َعْمرٍو  ُأَخَر، َعْن َعْمرٍو، َعْن  َأْوُجٍه  ِمْن  هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َوَقْد رُوِّينَاهُ  النَِّبِّ َصلَّى  َوَحِديُث  ،  دِِّه، َعِن 
َهانَ  نَ ب ْ ِمْن  الزُّْهِريِّ  ََسَاَع  َمْعَمٌر  ِفيِه  ذََكَر  َقْد  َهاَن  الصَِّحيحِ ،  نَ ب ْ يف  َحِديثَهُ  خُيَّرَِجا  مَلْ  الصَِّحيِح  َصاِحبَِ  َوُمْسِلًما  اْلُبَخاِريَّ  َأنَّ  ، ِإالَّ 

ُبْت َعَدالَُتهُ ِعْنَدُُهَا وََكأَنَّهُ ملَْ  َوُهَو ،  ِإْن َكاَن حَمُْفوظًا،  َوَقْد َرَوى َغرْيُ الزُّْهرِيِّ َعْنهُ ،  أَْو مَلْ خَيُْرْج ِمْن َحدِّ اجْلََهاَلِة ِبرَِوايَِة َعْدٍل َعْنهُ ،   يَ ث ْ
ِد ْبِن َعْبِد الرَّمحَْ  َهاُن َفذََكَر َهَذا  ِفيَما َرَواهُ قَِبيَصُة، َعْن ُسْفيَاَن، َعْن حُمَمَّ ِن َمْوىَل آِل طَْلَحَة، َعْن ُمَكاَتٍب َمْوىَل أُمِّ َسَلَمَة يُ َقاُل َلهُ نَ ب ْ

، َعْن قَِبيَصةَ  ْهِليُّ ، احْلَِديَث. َهَكَذا قَاَلهُ اْبُن ُخَزمْيََة، َعْن َأيِب َبْكِر ْبِن ِإْسَحاَق الصَّغَاّنِّ ُد ْبُن حَيََْي الذُّ َد ْبَن َعْبِد   َوذََكَر حُمَمَّ َأنَّ حُمَمَّ
َهاُن. َورَ  ِد ْبِن يُوُسَف، َعْن ُسْفيَاَن  الرَّمْحَِن َمْوىَل آِل طَْلَحَة َرَوى، َعِن الزُّْهرِيِّ قَاَل: َكاَن أِلُمِّ َسَلَمَة ُمَكاَتٌب يُ َقاُل لَهُ نَ ب ْ َواهُ َعْن حُمَمَّ

اِفِعيُّ َرمِحَهُ هللاُ: َوَقْد جَيُوُز َأْن َيُكوَن َأْمُر َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أُ فَ َعاَد احْلَِديُث ِإىَل رَِوايَِة الزُّْهرِ ،  َعْنهُ  . قَاَل الشَّ مَّ َسَلَمَة يِّ
أُمََّهاِت ،  َواَج َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِإْن َكاَن َأَمَرَها اِبحلَِْجاِب ِمْن ُمَكاتَِبَها ِإَذا َكاَن ِعْنَدهُ َما يُ َؤدِّي َعَلى َما َعظََّم هللاُ بِِه َأزْ 

هللاُ  َرمِحَُهنَّ  بِهِ ،  اْلُمْؤِمِننَي  ات ََّقنْيَ ،  َوَخصََّصُهنَّ  ِإِن  النَِّساِء  َوَبنْيَ  ُهنَّ  ن َ بَ ي ْ َعَلْيِهنَّ  ،  َوفَ رََّق  َجَعَل  ِبَِْن  اْخِتَصاِصِهنَّ  يف  اآْلاَيِت  َتاَل  ُثَّ 
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اْلُمْؤِمِننيَ احلَِْجابَ  ِمَن  ِنَكاحُ ،    َأْن حَتَْتِجَب ِمَّْن حَيُْرُم َعَلْيِه  اْمَرَأٍة ِسَواُهنَّ  اْلُمْؤِمِننَي َومَلْ جَيَْعْل َعَلى  أُمََّهاُت  وََكاَن يف قَ ْوِلِه  ،  َهاَوُهنَّ 
ْحَداُكنَّ ،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِإنَّ ،  ُثَّ َساَق اْلَكاَلَم ِإىَل َأْن قَاَل: َوَمَع َهَذا،  يَ ْعِِن: َأْزَواَجهُ َخاصَّةً  -"    ِإْن َكاَن قَالَُه: " ِإَذا َكاَن إِلِ

ْن رَُجٍل َقَضى أَنَّهُ  يَ ْعِِن: َسْوَدَة َأْن حَتَْتِجَب مِ  -َوَقْد َأَمَر النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، اْحِتَجاَب اْلَمْرَأِة ِمَّْن لَهُ َأْن يَ َراَها َواِسٌع َْلَا 
ِلاِلْحِتيَاطِ ،  َأُخوَها َيُكوَن  َأْن  ُيْشِبهُ  َمْعنَاُه: َهَذا ،  َوَذِلَك  ْبُن ُسَرْيٍج يف  اْلَعبَّاِس  أَبُو  ُمبَاٌح. َوقَاَل  يَ َراَها  َأْن  َلهُ  ااِلْحِتَجاَب ِمَّْن  َوَأنَّ 

. ، َواْلَمِصرِي ِإىَل احْلُّرِيَةِ ، َداءِ لُِيَحرَِّكهُ اْحِتَجاهُبُنَّ َعْنهُ َعَلى تَ ْعِجيِل اأْلَ   َواَل َيرْتُُك َذِلَك ِمْن َأْجِل ُدُخوِلِه َعَلْيِهنَّ
 حسن. # قال المحقق:

 
 [. 33بَابٌ: مَا جَاءَ فِي تَفْسرِيِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: }وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اهللِ الَّذِي آتَاكُمْ{ ]النور:  

ُد ْبُن احْلَُسنْيِ اْلَقطَّانُ ،  َأْخرَباََن أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيهُ   -  21668 َوِهَشاُم ،  ثنا اْبُن ُجَرْيجٍ ،  ثنا َرْوحٌ ،  ثنا أَبُو اأْلَْزَهرِ ،  أنبأ أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
اِئبِ  َعْن َعِليٍّ َرِضَي هللاُ َعْنهُ يف قَ ْوِلِه: }َوآتُوُهْم ِمْن َماِل ، َلِميِّ َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ ، ْبُن َأيِب َعْبِد هللِا قَااَل: أنبأ َعطَاءُ ْبُن السَّ

 [ قَاَل: " رُبُُع اْلِكتَابَِة ".  33هللِا الَِّذي آََتُكْم{ ]النور: 
اِئِب َمْوقُوفًا. ،  َوَخاِلُد ْبُن َعْبِد هللاِ ،  وََكَذِلَك َرَواهُ َوْرقَاءُ ْبُن َعْمرٍو،  َهَذا ُهَو الصَِّحيُح َمْوقُوفًا  ٍد، َعْن َعطَاِء ْبِن السَّ َوَأْسبَاُط ْبُن حُمَمَّ

، َعْن َعِليٍّ َرِضَي  َلِميِّ  هللاُ َعْنهُ َمْوقُوفًا وََكَذِلَك َرَواهُ َغرْيُ َعطَاٍء، َعْن َأيِب َعْبِد الرَّمْحَِن َعْبِد هللِا ْبِن َحِبيٍب السُّ
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
اأْلَْرَدْستَاّنُّ َوَأْخربََ   -  21670 َبْكٍر  أَبُو  اْلِعرَاِقيُّ ،  اَن  َنْصٍر  أَبُو  دٍ ،  أنبأ  حُمَمَّ ْبُن  ُسْفيَاُن  احْلََسنِ ،  ثنا  ْبُن  َعِليُّ  ْبُن ،  ثنا  هللِا  َعْبُد  ثنا 

َلِميَّ َكاَتَب َعْبًدا َلهُ َعَلى َأْربَ َعِة آاَلفٍ َعْن َعْبِد اأْلَْعَلى، قَاَل: َشِهْدُت َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن ، ثنا ُسْفيَانُ ، اْلَولِيدِ  َوَشَرَط َعَلْيِه ِإْن ، السُّ
ْعُت َخِليَلَك َعِليًّا َرِضَي هللاُ ، َوَوَضَع َعْنهُ اأْلَْلَف اْلبَاِقَي ِمَن اأْلَْربَ َعةِ ، َوَما َأَخْذُت فَ ُهَو ِل ، َعَجَز فَ ُهَو رَدٌّ يف الرِّقِّ    َوقَاَل: " ِإّّنِ َسَِ

 [: " الرُّبُُع " 33َعْنهُ يَ ُقوُل: }َوآتُوُهْم ِمْن َماِل هللِا الَِّذي آََتُكْم{ ]النور:  
 ضعيف.  # قال المحقق:

 
َعْن ُمَعاِويَةَ ،  ْبُن َصاِلحٍ ثنا َعْبُد هللِا  ،  ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعيدٍ ،  أنبأ أَبُو احْلََسِن الطََّرائِِفيُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو زََكرايَّ ْبُن َأيِب ِإْسَحاقَ   -  21675
[ يَ ُقوُل: " َضُعوا  33يف قَ ْولِِه: }َوآتُوُهْم ِمْن َماِل هللِا الَِّذي آََتُكْم{ ]النور:  ،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ،  َعْن َعِليِّ ْبِن َأيِب طَْلَحةَ ،  ْبِن َصاِلحٍ 

ُهْم ِمْن ُمَكاتَ َبِتِهْم "   َعن ْ
 ضعيف.  # قال المحقق:
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 كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ  -  72
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اْلُمزَكِّي   -  21771 ِإْسَحاَق  َأيِب  ْبُن  زََكرايَّ  أَبُو  يَ ْعُقوبَ ،  َوَأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ هللِا  َعْبِد  أَبُو  ابِ ،  أنبأ  اْلَوهَّ َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ أنبأ ،  أنبأ 
ْبُن َعْونٍ  الرَّمحَْ ،  َجْعَفُر  ْبُن زاَِيدٍ أنبأ َعْبُد  َيَسارٍ ،  ِن  ُمْسِلِم ْبِن  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ،  َعْن  أََمَر َرُسوُل  اْلُمَسيِِّب، قَاَل:  َعْن َسِعيِد ْبِن 

ْيِن. . قَاَل جَ ، َواَل جُيَْعْلَن يف الث ُُّلثِ ، َوَسلََّم ِبِعْتِق أُمََّهاِت اأْلَْواَلدِ  ْعَن يف الدَّ  ْعَفٌر: مَلْ يَ ْرِو َهَذا احْلَِديَث َغرْيُهُ َوَأَمَر َأْن اَل يُ ب َ
 ضعيف  # قال المحقق:

 
اجْلَاِمعِ  الث َّْوِريُّ يف  أَنْ َعمَ ،  َوَرَواهُ ُسْفيَاُن  ْبِن  ْبِن زاَِيِد  الرَّمْحَِن  ْبَن اْلُمَسيِِّب َعْن  ،  َعْن َعْبِد  َيَساٍر قَاَل: َسأَْلُت َسِعيَد  ْبِن  ُمْسِلِم  َعْن 

َوَلِكنَّ  ،  َولَْيَس َكَذِلكَ ،  فَ َقاَل: ِإنَّ النَّاَس يَ ُقولُوَن: ِإنَّ َأوََّل َمْن َأَمَر ِبِعْتِق أُمََّهاِت اأْلَْواَلِد ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنهُ ،  اِت اأْلَْواَلدِ ِعْتِق أُمَّهَ 
َقُهنَّ  َأْعت َ َمْن  َأوَُّل  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  هللاُ  َصلَّى  هللِا  ثُ ُلثٍ َواَل  ،  َرُسوَل  يف  . ،  جُيَْعْلَن  َدْيٍن.  يف  ْعَن  يُ ب َ  َواَل 

َهاّنُّ   -  21772 دٍ ،  أنبأ أَبُو َنْصٍر اْلِعَراِقيُّ ،  َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر اأْلَْصب َ ،  ثنا َعْبُد هللِا ْبُن اْلَولِيدِ ،  ثنا َعِليُّ ْبُن احْلََسنِ ،  ثنا ُسْفيَاُن ْبُن حُمَمَّ
 َفذََكَرُه. ، ثنا ُسْفيَانُ 

 ضعيف  # قال المحقق:
 

َنةَ ،  ثنا ُمَصرُِّف ْبُن َعْمرٍو،  أنبأ احْلََسُن ْبُن ُسْفيَانَ ،  ثنا أَبُو اْلَولِيِد اْلَفِقيهُ ،  َوَأْخرَباََن أَبُو َعْبِد هللِا احْلَاِفظُ  ي ْ َعْن َعْبِد ،  ثنا ُسْفيَاُن ْبُن ُعي َ
ْفرِيِقيِّ  َقُهنَّ  ، َأنَّ ُعَمَر، َرِضَي هللاُ َعْنهُ َأْعَتَق أُمََّهاِت اأْلَْواَلدِ ، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ  ،َعْن ُمْسِلِم ْبِن َيَسارٍ ، الرَّمْحَِن اإْلِ َوقَاَل: َأْعت َ

 َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. .  
ْفرِيِقيُّ ِبَرْفِعِه ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ   َوُهَو َضِعيٌف. ، َعَلْيِه َوَسلَّمَ تَ َفرََّد اإْلِ

 ضعيف  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -  21782 هللِا  َعْبِد  أَبُو  َأْخرَباََن  َهاِنئٍ ،  َكَما:  ْبِن  َصاِلِح  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َجْعَفٍر  أَبُو  َثِِن  احْلََرِشيُّ ،  َحدَّ َعْمرٍو  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا  ،  ثنا 
ْيِد هللِا ْبِن َعبَّاسٍ ،  َبْكِر ْبُن َأيِب َسرْبَةَ اْلُقَرِشيُّ ثنا أَبُو  ،  اْلَقْعَنِبُّ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل:  ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َعْن ُحَسنْيِ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعب َ

َقَها   َوَلُدَها ". قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أِلُمِّ ِإبْ َراِهيَم ِحنَي َوَلَدْت: " َأْعت َ
 ِإالَّ أَنَّهُ َقْد رُِوَي َعْن َغرْيِِه َعْن ُحَسنْيٍ هِبََذا اللَّْفِظ. ، أَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب َسرْبََة َضِعيٌف اَل حُيَْتجُّ ِبهِ 

 ضعيف  # قال المحقق:
 

احْلَاِفظُ   -  21783 هللِا  َعْبِد  أَبُو  ْبُن حُمَمَّ ،  َأْخرَباََن  ِإَْسَاِعيُل  ْعَراّنُّ َأْخرَبّن  الشَّ اْلَفْضِل  ْبِن  َجدِّي ،  ِد  َثِِن  َأيِب  ،  َحدَّ ْبُن  ِإَْسَاِعيُل  ثنا 
َثِِن َأيِب ،  أَُوْيسٍ  ْيِد هللِا ْبِن َعبَّاسٍ ،  َحدَّ ا َوَلَدْت أُمُّ إِب ْ ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َعْن ُحَسنْيِ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُعب َ َراِهيَم َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّهُ قَاَل: َلمَّ

َقَها َوَلُدَها  ".   اْبَن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأْعت َ
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َوَذِلَك ، بَّاٍس ِفيِه َعَلى َمْعىَن اللَّْفِظ اأْلَوَّلِ َوَقْد ِقيَل: َعْن َأيِب أَُوْيٍس َمْوُصواًل ِبذِْكِر اْبِن عَ ، َكَذا َرَواهُ أَبُو أَُوْيٍس َعْن ُحَسنْيٍ ُمْرَساًل 
، َوَعْبُد هللِا ْبُن َسَلَمَة ْبِن َأْسَلمَ ،  َوَرَواهُ َسِعيُد ْبُن ُكَلْيبٍ ،  َعْن أَبِيِهَما،  َوأَبُو َبْكِر ْبُن َأيِب أَُوْيسٍ ،  ِفيَما َرَواهُ َعْبُد احْلَِميِد ْبُن َأيِب أَُوْيسٍ 

 ُحَسنْيِ ْبِن َعْبِد هللِا. َكَما َرَواهُ اْبُن َأيِب َسرْبََة. َعْن 
 ضعيف  # قال المحقق:

 
َهاّنُّ  - 21784 ْيٍد اْلَقاِسُم ْبُن ِإَْسَاِعيلَ ، أنبأ َعِليُّ ْبُن ُعَمَر احْلَاِفظُ ، َوَأْخرَباََن أَبُو َبْكِر ْبُن احْلَاِرِث اأْلَْصب َ   ثنا زاَِيُد ْبنُ ، ثنا أَبُو ُعب َ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: ،  َعْن ِعْكرَِمةَ ،  َعِن اْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ ،  َعِن اْبِن َأيِب َسارَّةَ ،  ثنا َسِعيُد ْبُن زََكرايَّ اْلَمَداِئِِنُّ ،  أَيُّوبَ 
ا َوَلَدْت َمارِيَةُ  َقَها َوَلُدَها "   قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "، َلمَّ  َأْعت َ

: تَ َفرََّد ِِبَِديِث اْبِن َأيِب ُحَسنْيٍ زاَِيُد ْبُن أَيُّوبَ   َوحِلَِديِث ِعْكرَِمَة ِعلٌَّة َعِجيَبٌة ِبِِْسنَاٍد َصِحيٍح َعْنُه. ، َوزاَِيٌد ثَِقةٌ ،  قَاَل َعِليٌّ
 ضعيف  # قال المحقق:

 
احلَْ   -  21788 هللِا  َعْبِد  أَبُو  يَ ْعُقوبَ ،  اِفظُ َوَأْخرَباََن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْلَعبَّاِس  أَبُو  احْلََكمِ ،  ثنا  َعْبِد  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ اْبُن ،  أنبأ  أنبأ 

ْيِد هللِا ْبِن َأيِب َجْعَفرٍ ، َأْخرَبّن اْبُن َْلِيَعةَ ، َوْهبٍ  َقِك َوَلُدِك ". ،  َعْن ُعب َ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل أِلُمِّ إِبْ َراِهيَم: " َأْعت َ
 . 

َقِطعٌ  ُمن ْ يرتُْ ،  َهَذا  َ َومَلْ  تُ ُويفِّ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  النَِّبَّ َصلَّى  َأنَّ  َها: "  هللاُ َعن ْ ِدينَارًا َواَل ِدْرَُهًا َواَل َعْبًدا    كْ َوَقْد رُّوِينَا َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
َم ِمْن ُحْرَمِة ااِلْسِتياَلِد. ، َويف َذِلَك َداَلَلٌة َعَلى أَنَّهُ مَلْ َيرْتُْك أُمَّ ِإبْ َراِهيَم َأَمةً ، َواَل َأَمًة "  َقْت مِبَْوتِِه مِبَا تَ َقدَّ َا َعت َ  َوَأَنَّ

 ضعيف.  # قال المحقق:
 

ثنا أَبُو َبْكٍر  ،  ثنا أَبُو َبْكٍر حَيََْي ْبُن َأيِب طَاِلبٍ ،  أنبأ أَبُو َسْهِل ْبُن زاَِيٍد اْلَقطَّانُ ،  و احْلَُسنْيِ ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّانُ َأْخرَباََن أَبُ   -  21790
اُك ْبُن ُعْثَمانَ ،  احْلََنِفيُّ َعْبُد اْلَكِبرِي ْبُن َعْبِد اْلَمِجيدِ  ُد ْبُن حيَْ ،  ثنا الضَّحَّ ،  َأنَّ َأاَب َسِعيٍد اْْلُْدرِيَّ ،  َعِن اْبِن حُمَرْيِيزٍ ،  ََي ْبِن ِحبَّانَ ثنا حُمَمَّ

يًا يف َغْزَوِة َبِِن اْلُمْصطَِلقِ  ُْم َأَصابُوا َسب ْ ، َفرَتَاَجْعنَا،  َوِمنَّا َمْن يُرِيُد َأْن يَبِيعَ ،  وََكاَن ِمنَّا َمْن يُرِيُد َأْن يَ تَِّخَذ َأْهاًل ،  َوَأاَب ِصْرَمَة َأْخرَبَاهُ َأَنَّ
ْعٍض: لَْيَس ِِبَائِزٍ  فَِإنَّ هللاَ َعزَّ ، فَ َقاَل: " اَل َعَلْيُكْم َأْن اَل تَ ْعزِلُوا ، َفذََكْراَن َذِلَك لَِرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، فَ َقاَل بَ ْعُضنَا لِب َ

َر َما ُهَو َخاِلٌق ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَامَ   ِة " َوَجلَّ َقدَّ
 صحيح  # قال المحقق:

 
 بَابٌ: الْخِلَافُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ 

ُد ْبُن احْلََسِن ْبِن فُوَركٍ  - 21793 ،  ثنا ُشْعَبةُ ، ثنا أَبُو َداُودَ ، ثنا يُوُنُس ْبُن َحِبيبٍ ، أنبأ َعْبُد هللِا ْبُن َجْعَفرٍ ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر حُمَمَّ
يِّ َعْن زَْيٍد   يِق النَّاِجيِّ ،  اْلَعمِّ دِّ ، قَاَل: " ُكنَّا نَِبيُع أُمََّهاِت اأْلَْواَلِد َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلَّى ،  َعْن َأيِب الصِّ َعْن َأيِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ".  
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ْهِي َوهللاُ ، لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِلَم ِبَذِلَك فَأَقَ رَُّهْم َعَلْيهِ لَْيَس يف َشْيٍء ِمْن َهِذِه اأْلََحاِديِث َأنَّ النَِّبَّ صَ  َوَقْد رُوِّينَا َما َيُدلُّ َعَلى الن َّ
 َأْعَلُم. 

 ضعيف.  # قال المحقق:
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